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فيلتر كردن شبكه هاى اجتماعى
 يا فراگير كردن سواد رسانه اى ؟
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روح ملت!
لفته منصورى

حرم  در  عملياتى  و  نظامى  بى ارزش  و  كور  ترور  حادثه ى 
بنيان گذار، مجدِد حيات اسالِم سياسى در دوران معاصر و رهبر 
كبير انقالب اسالمى، حضرت امام خمينى (ره) و نيز در ساختار 
مردم ساالرانه ى نظام مقدس جمهورى اسالمى، يعنى مجلس 
شوراى اسالمى به عنوان خاستگاه مشاركت سياسى ملت در 
دو  گذراندن  سر  پشت  از  بعد  آن هم  خود،  سياسى  سرنوشت 
انتخابات مهم رياست جمهورى و شوراهاى اسالمى در كشور 

از جنبه هاى مختلف قابل بررسى است.
يكى از مهم ترين اهداف اين حركت تروريستى انتقام از «ملت» 
بزرگ ايران به عنوان ملتى با ديرينه ى تاريخى، با آرمان هاى 

اسالم خواهى، با نبوغ و توانايى هاى ذاتى – ايرانى بوده است.
بارى بوزان استاد بازنشسته روابط بين الملل...

صفحه 2

سو قصد به نشانه هاى تعالى ملت
 و چند تامل و تذكر

اميد حاللى
1) آمده بودند تا انتقام شكست هاى پى در پى داعش و آمرانش را در 

جبهه هاى سوريه و عراق و يمن از ايران و ايرانى بگيرند. 
آمده بودند براى انتقام از مردمى كه صدها مدافع حرم از ميان 
فرزندانش عرصه را بر تاريك انديشان متحجر در جبهه هاى نبرد 
تنگ كرده و صدها رعنا قامت گلگون را تقديم دفاع از حرم هاى 

ايمه اطهار (عليهم السالم) نموده اند.
آمده بودند تا تهديدات شفاهى آمران شان را در كشاندن بحران به 

عمق خاك ايران عزيز عملياتى سازند.
آمدن شان عالوه بر شكست هاى پياپى نظامى در جبهه هاى نبرد 
عراق و سوريه و يمن اما بى ارتباط نبود با بحران ديپلماتيك فعلى 
در منطقه خاورميانه چرا كه سعودى هايى كه در رابطه با بلعيدن 

همسايه كم وسعت خود قطر مى خواستند ....
صفحه 4

سر مقاله

يادداشت

اجتماعى
خوزستان همچنان در صدر
6 افراد بدون شناسنامه

كارون

افزايش حجم اعتبارات بى سابقه در خوزستان

تروريست ها در رسيدن
 به اهداف خود ناكام ماندند
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 اجتماعى-   سياسى

هفته نامه منطقه اى

اجتماعى-   سياسى

هفته نامه منطقه اى

شهادت شفيع شيعيان و موالى متقيان، على عليه السالم تسليت باد

رتبه نخست خوزستان  در حريق اراضى جنگلى

آتش غفلت بر جان  جنگل هاى خوزستان !

نماينده مردم اهواز در مجلس شوراى اسالمى با 
تشريح ماده 112 قانون برنامه ششم توسعه كشور 
و تأثير آن بر خوزستان، گفت: اگر بخواهيم براى 
توسعه استان هاى عملياتى در زمان جنگ با يك 
شايد  كنيم  نگاه  استان ها  ديگر  با  مشترك  ديد 
عقب ماندگى هاى اين استان ها پابرجا بماند و جبران 
آن ها امكان پذير نباشد؛ اين ماده باعث خواهد شد 
حجم اعتبارات بى سابقه اى در استان جارى شود و 
آثار و بركات آن از همين امسال در زندگى مردم 

پديدار خواهد شد. 
 دكتر همايون يوسفى  با اشاره به ماده 112 قانون برنامه 
ششم توسعه كشور اظهار كرد: مفاد اين ماده به شكلى 
است كه براى جبران عقب افتادگى استان هاى درگير 
جنگ در دوران دفاع مقدس پيش بينى هايى مبنى بر 
اين موضوع شده است كه اين عقب افتادگى ها در 
استان هايى ازجمله خوزستان  كرمانشاه  كردستان و 
آذربايجان به نوعى جبران و براى اين استان ها عالوه 
ديگرى  رديف هاى  ساليانه،  متمركز  رديف هاى  بر 
به منظور بازسازى و رفع عقب ماندگى آن ها در نظر 

گرفته شود. 
و  مديريت  سازمان  رئيس  حاجتى  اميد  همچنين، 
ضمن  برنامه  اين  در  خوزستان،  استان  برنامه ريزى 
حادثه  در  هم ميهنان  از  جمعى  شهادت  تسليت 
تروريستى اخير گفت: اين مصوبه كه به عنوان يكى 
از مواد قانون برنامه براى يك دوره پنج ساله قرار است 
اجرا شود يك نمونه بسيار موفق از همكارى بين 
مجمع نمايندگان خوزستان و مديران ارشد اجرايى 

در استان است. 
وى در خصوص تأثير اين مصوبه بر استان عنوان كرد: 
ما با ادبياتى جديد مجدداً سرفصلى نو براى بازسازى 
كه در چند سال گذشته دفترش در خوزستان بسته 
شد، در برنامه پنج ساله كشور و با توجه به قوانين 
بودجه سنواتى ايجاد كرديم كه اميدواريم طى اين دوره 
پنج ساله شاهد سرازير شدن اعتباراتى مازاد بر اعتبارات 
معمولى كه هرساله براى خوزستان در نظر گرفته 

مى شود، باشيم تا در تك تك بخش هاى زيرساختى 
و اشتغال زايى شاهد رونق در استان باشيم. 

در ادامه يوسفى در پاسخ به اين سؤال كه فرآيند 
تصويب اين ماده به چه شكل بوده و چگونه وارد 
صحن مجلس شده است، تصريح كرد: على رغم تمام 
بركاتى كه جنگ براى كشور داشت و اين بركات هنوز 
جارى است  موجب ايجاد مشكالتى در حوزه هاى 
مختلف اجتماعى  اقتصادى  فرهنگى  روان شناختى و 
... در استان هاى درگير شد. اگر بخواهيم براى توسعه 
اين استان ها با يك ديد مشترك با ديگر استان ها نگاه 
كنيم شايد عقب ماندگى ها پابرجا بماند و جبران آن 

امكان پذير نباشد. 
وى افزود: فرآيند تصويب اين قانون به اين شكل 
بود كه 18 نفر عضو مجمع نمايندگان خوزستان در 
جلسه مشتركى با دكتر الريجانى  رئيس مجلس 
كه حدود سه ساعت و نيم به طول انجاميد، در 
خصوص مسائل مختلف استان خوزستان بحث و 
تبادل نظر كردند و دغدغه اى را كه همه مسئوالن 
نسبت به اين استان داشتند، مطرح كرديم. در پايان 
آن جلسه از دكتر الريجانى اين پرسش را مطرح 
كرديم كه به طور مشخص در گفتار همه مسئوالن 
مناطق  استان هاى  و  خوزستان  به  نسبت  نظام 
عملياتى دفاع مقدس دغدغه اى وجود دارد  براى 

حل اين دغدغه چه بايد كرد؟ 
نماينده مردم اهواز در مجلس شوراى اسالمى ادامه 
داد: دكتر الريجانى پيشنهاد ما را جويا شدند و ما 
گفتيم اگر بخواهيم مشكالت اين استان ها برطرف 
شود بايد در برنامه توسعه كشور يك جايگاه ويژه  
براى اين استان ها در نظر بگيريم؛ ما در خصوص 
اين موضوع يك بررسى كارشناسانه انجام داده و 

پيشنهاد مشخص خود را ارائه خواهيم كرد. 
يوسفى خاطرنشان كرد: از همان لحظه با سازمان 
برنامه وبودجه كشور و استان وارد رايزنى در اين 
زمينه شديم و با همكارى آن ها، موادى پيش بينى 
شد كه مى توانند در آينده اثرات بسيار ماندگارى 

را پيشنهادى  مواد  اين  ما  كنند.  ايجاد  استان  در 
نزد دكتر الريجانى مطرح كرديم و ايشان به دكتر
حاجى بابايى رئيس كميسيون تلفيق برنامه، دستور
دادند و تأكيد كردند كه اين ماده در برنامه ششم
توسعه قرار بگيرد. اين ماده در كميسيون تلفيق نيز

تأييد شد و به دنبال آن به صحن علنى آمد. 
وى گفت: پيش از آن كه اين ماده در صحن مطرح شود
با استان هاى مختلف به ويژه استان هاى درگير موضوع،
تبادل نظر كرديم تا اين ماده بتواند رأى بياورد و پيش
از رأى گيرى نيز، من به نمايندگى از مجمع نمايندگان
خوزستان از اين ماده دفاع كردم و درنهايت با يك
رأى خوب 72 درصدى مورد تصويب مجلس قرار

گرفت. 
نماينده مردم اهواز در مجلس شوراى اسالمى گفت:
هنگام بررسى اين ماده در صحن علنى مجلس  اين
ماده شماره 128 بود با حذف برخى از مواد قبل از
اين ماده  اكنون در قالب ماده 112 برنامه توسعه
ششم است. در قسمت اول اين ماده تأكيد شده كه
محدوده مناطق عملياتى دفاع مقدس توسط ستاد
كل نيروهاى مسلح مشخص شود. در قسمت دوم
نيز مشخص شده كه در سال اول برنامه  سازمان
برنامه وبودجه كشور ميزان عقب ماندگى هاى استان

را تا سطح شهرستان ها مشخص كند. 
از كه  شده  قرار  سوم  قسمت  در  افزود:  يوسفى 
كه جارى  رديف هاى  بر  عالوه  برنامه  دوم  سال 
استان ها دارند، رديف هاى ديگرى براى جبران اين
عقب ماندگى ها به ميزان 10 درصد ساليانه قرار داده
شود. در قسمت بعد اين ماده با توجه به اهميت
اين پايدار  توسعه  و  خوزستان  براى  اروند  آبراه 
استان  بحث بهسازى و پاك سازى اين آبراه ديده
شده است. در قسمت بعد نيز تمهيداتى ديده شده
كه ميزان دريافتى كاركنان دولتى و غيردولتى در
پيدا قابل توجهى  افزايش  جنگ  استان هاى درگير 
كند كه مى تواند مهاجرت را كاهش و ماندگارى

مردم را افزايش دهد.

با حضور استاندار خوزستان، يك پروژه راه سازى 
به بهره بردارى رسيد و مراسم آغاز عمليات اجرايى 

چند پروژه برگزار شد.
 محور كارگه به شجيرات از توابع شهرستان باوى 
با حضور استاندار خوزستان و فرمانداران شهرهاى 
اهواز و باوى و مديركل راه و شهرسازى استان و 

جمعى از مسئوالن به بهره بردارى رسيد.
طول اين جاده 7.5 كيلمتر است و عالوه بر اتصال 
اين دو بخش، موجب تسهيل تردد ساكنان منطقه به 

شهرستان شوشتر مى شود.

جاده  تكميل  اجرايى  عمليات  ادامه  در  همچنين 
اهواز- شوشتر به طول هشت كيلومتر آغاز شد. با 
تكميل اين هشت كيلومتر جاده اهواز - شوشتر به 

طور كامل چهار خطه خواهد شد.
و  خطرات  كاهش  در  مهمى  نقش  كه  پروژه  اين 
سوانح اين جاده دارد قرار است در حدود يك سال 

انجام شود.
خوزستان،  استاندار  امروز  هاى  برنامه  ادامه  در 
در  كه  الطرفه  ام  روستايى  راه  اجرايى  عمليات 
محدوده غيزانيه اهواز است به طول 20 كيلومتر آغاز 

شد. اين پروژه در پى سفر اخير استاندار خوزستان
به منطقه غيزانيه و به دنبال درخواست اهالى آن و
با پيگيرى و دستور شريعتى آغاز شد و بناست در

مدت حدود دو سال تكميل شود.
روكش و  تعويض  پروژه  اجرايى  عمليات  آغاز 
آسفالت ابوبقال – عنافچه از توابع اهواز به طول پنج
كيلومتر از ديگر برنامه هاى امروز استاندار خوزستان

بود.
اين پروژه در مدت كمتر از يك سال تكميل خواهد

شد.

افزايش حجم اعتبارات بى سابقه در خوزستان

بهره بردارى و آغاز عمليات پروژه هاى راه سازى در اهواز 
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خوزستان

خبـر خبـر
خوزستانى ها پديده انتخابات

 هيئت مديره انجمن روابط عمومى ايران

مجمع عمومى عادى نوبت دوم انجمن روابط عمومى ايران با نظارت وزارت كشور برگزار و 
اعضاى جديد هيئت مديره انجمن انتخاب شدند

 24 نفر نامزد براى عضويت در هيئت مديره نهم و 3 نفر نامزد براى بازرس انجمن ثبت نام 
كردند. در پايان نيز رضا عليجانى مدير خانه مطبوعات و مديريت روابط عمومى سازمان آب و برق 

خوزستان و سيدفضل الدين موسوى بعنوان عضو هيئت مديره انجمن  انتخاب شدند.
افتتاح پل ايذه به اهواز همچنان
 در سايه كم لطفى هاى مسئوالن

  سال ها مى گذرد كه شهرستان ايذه به عنوان يك شهر ترانزيتى  در كشور و به ويژه استان 
خوزستان شناخته شده است؛ اما اگر نيم نگاهى به جاده هاى مواصالتى اين شهرستان كه 
راه ارتباطى بين استان هاى خوزستان به شهركرد و اصفهان است، بيندازيم قطعا شاهد كم 
لطفى هاى زيادى از سوى مسئوالن وزارت راه و شهرسازى خواهيم بود. در واقع جاده هاى 
شهرستان ايذه از پرترددترين محورهاى استان به شمار مى روند؛ چرا كه روزانه تريلرهاى 
حامل بارهاى ترافيكى و همچنين عبور و مرور روزانه بيش از 40 دستگاه اتوبوس مسافربرى 
است كه به استان هاى همجوار خوزستان و بالعكس مى روند. حاال اگر نگاهى گذرا به يكى 
از كم كارى هاى مسئوالن وزارت راه و شهرسازى و همچنين اداره كل راه خوزستان به 
محورهاى ايذه بيندازيم مى توان به پل ايذه به اهواز اشاره كرد؛ پروژه اى كه در سال 89 
از سوى مسئوالن وقت كلنگ زنى شد و همچنان اين پل كه مى توان سبب كم كردن 
تصادفات در اين محور شود ساخته نشده است، ناگفته نماند كه متراژ اين پل 80 متر است در 
حالى كه در استان هاى ديگر پروژه هاى از اين بزرگ تر در طول زمان كمترى احداث مى شود. 
اگر بخواهيم يك ميانگين ساده براى ساخت اين پل از سال 89 تاكنون محاسبه كنيم، در 
طول اين 7 سال اگر در هرسالى كه بيش از 10 متر از اين پروژ ساخته مى شد، بايستى اين 
پروژه افتتاح و شاهد تردد وسائل نقيله در اين مسير بوديم؛ اگر اين پروژه تاكنون به بهره 
بردارى نرسيده  اما يك خوبى براى نامزدهاى انتخاباتى مجلس داشت چرا كه هركدام از 
نمايندگان ساخت اين پل را يكى از وعده هاى خود قرار داده است.  عمل نكردن مسئوالن 
به گونه اى بوده كه بيش از 7 ماه پيش استاندار خوزستان در سفرى كه به شهرستان 
ايذه براى كلنگ زنى چهار بانده كردن ايذه به اهواز داشتند در جمع خبرنگاران درباره 
احداث اين پل بيان كرد تا قبل از پايان سال اين پروژه را افتتاح خواهيم كرد هرچند 
كه با مديركل راه به سبب سپردن اين پل به ميراث فرهنگى صحبت هايى داشتم، اما 
اين پل هم در سال 95 افتتاح نشد و وعده غالمرضا شريعتى هم دراين باره برزمين 
ماند. وضعيت ساخت اين پل به گونه اى بوده كه بارها در همين رسانه كشورى نسبت 
به كاستى هاى موجود به گوش مسئوالن رسيده است اما تاكنون هم شاهد پيشرفت 
آنچنانى اين پروژه نشده ايم، هرچند كه هدايت اهللا خادمى هم مانند استاندار خوزستان 
وعده افتتاح آن را در يك نشست خبرى كه در نوروز امسال انجام شد؛ داده بود كه اين 
هم تاكنون عملى نشده است. حاال مردم شهرستان ايذه از مسئوالن راه و شهرسازى 
انتظار دارند كه اگر چه در دولت يازدهم شاهد افتتاح اين پروژه نبوديم اما انتظار داريم كه در 
دولت دوازدهم كه ادمه دهنده همين دولت بوده فكرى به حال اين پروژه كنند تا اينكه روزى 

شاهد تردد وسائل نقليه از اين محور باشيم.
در همين زمينه مسعود يك شهروند ايذه اظهار داشت:متاسفانه مسئوالن در طول اين ساليان 
اخير جز شعار كار ديگرى براى مردم شريف شهرستان ايذه انجام نداده اند، شما نگاه كنيد 
همين پل ايذه به اهواز از سال 89 تاكنون شروع به ساخت آن كرده اند اما همچنان افتتاح 

نشده است.
اين شهروند ايذه اى بيان كرد:اگر نگاهى به استان هاى ديگر بيندازيم مشاهده مى كنيم كه 
پل هاى عريض و طويلى در يك زمان محدودى ساخته مى شود، اما در شهرستان ايذه 
مسئوالن راه و شهرسازى نتواستند يك پل را در طول اين 7 سال بسازند و اين هم شايد به 

دليل ضعف مديريتى بوده است.
مسعود مى گويد: شهرستان ايذه يكى از محرومترين شهرهاى كشور از لحاظ امكانات رفاهى 
از قبيل نبود پروژه بزرگ و همچنين كارخانه مناسب است، و اين كمبودها نبايد به صورتى 
باشد كه حتى از امكانات اوليه كه جاده يكى از آنها بوده محروم باشيم.  اين شهروند ايذه اى 
مى افزايد: از مسئوالن درخواست داريم كه ديگر از شعار دست بردارند و به صورت عملياتى 
براى مردم اين شهر محروم كاركنند تا اينكه ديگر روزى شاهد محروميت هاى اين شهرستان 

نباشيم.
رفع تصرف 66 هكتار از اراضى ملى 
منطقه حفاظت شده تاالب هورالعظيم

رييس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان دشت آزادگان از رفع تصرف 66 هكتار از 
اراضى ملى منطقه حفاظت شده تاالب هورالعظيم در شهرستان هويزه از دست زمين خواران 
خبر داد. مهرشاد احمدوندى اظهار كرد: با ارجاع پرونده اراضى مذكور به مراجع قضايى و 
پيگيرى هاى پرونده سرانجام حكم محكوميت درباره اين پرونده صادر شد. وى افزود: برابر 
نامه داديار محترم اجراى احكام كيفرى شهرستان هويزه، به همراهى محكوم عليه پرونده 
و مامورين يگان حفاظت، به محل اراضى تخريب و تصرف شده مراجعه شد و با اجراى 
حكم، تعيين حدود عرصه مورد تصرف انجام شد. احمدوندى ادامه داد: محكوم عليه پرونده 
ضمن تعهد رفع تصرف و تحويل 66 هكتار اراضى تخريب و تصرفى، تعهد كرد كه نسبت 

به اعاده وضع به حال سابق اقدام كند.

ماه  در  داشت:  ظهار  بلك  محمدحسين  والمسلمين  حجت االسالم 
مبارك رمضان اقدامات سازمان تبليغات اسالمى خوزستان در چند 
بخش برنامه ريزى شد كه نخستين برنامه برگزارى نشست هاى 
علمى در آستانه ماه مبارك رمضان بود كه برپايى همايش طاليه 
داران تبليغ در كليه شهرستان هاى خوزستان با حضور مبلغين، مبلغات 

و عناصر تاثيرگذار فرهنگى انجام شد.
برنامه  اين  در  داد:  توضيح  تبليغ  داران  طاليه  همايش  درباره  وى 
حدود 800 نفر ضمن شركت در دوره هاى آموزشى، روش تفسير 
قرآن كريم با محوريت آيات واليت و روش بيان احكام شرعى در 
اين ماه را فرا گرفتند و در پايان نيز گواهى اين دوره به آنان اعطا شد.
مديركل تبليغات اسالمى خوزستان نياز سنجى حضور علما و فضال 
در استان خوزستان را يكى از مهمترين برنامه هاى ماه مبارك رمضان 
دانست و بيان كرد: تا كنون نام 350 نفر از روحانيون حوزه علميه قم 
و 2 هزار 300 نفر از طالب حوزه علميه خوزستان شامل خواهران و 

برادران در سامانه اعزام مبلغ استان ثبت شده است.
وى تصريح كرد: پيش بينى مى شود حدود 70 هزار نفر روز تبليغ 
در ماه مبارك رمضان در شهرها، روستاها و نقاط صعب العبورى كه 

روحانيون حضور مى يابند انجام شود.
بلك برنامه ريزى با مركز صدا و سيماى خوزستان براى برگزارى 30 
جلسه جمع خوانى قرآن در 30 نقطه استان  را از ديگر برنامه هاى 
ماه مبارك رمضان اعالم كرد و گفت: در اين برنامه كه تا پايان 
ماه مبارك رمضان ادامه دارد60 نفر از اساتيد و قاريان قرآن استان 

مشاركت دارند.
وى برگزارى جلسات تفسير قرآن كريم در مساجد را از جمله ديگر 
برنامه هاى ماه مبارك رمضان برشمرد و اضافه كرد: پيش از جمع 
خوانى قرآن كريم جلسه تفسير آياتى از قرآن كريم توسط ائمه جمعه 
و جماعت در شهرهاى خوزستان برگزار مى شود. مديركل تبليغات 

اسالمى خوزستان خاطرنشان كرد: پيش بينى مى شود تا پايان ماه
مبارك رمضان 500 جلسه تفسير قرآن با محوريت آيات واليت و

ساير موضوعات در خوزستان برگزار شود.
ستاد سوى  از  كشور  علمى  شخصيت هاى  از  تن  از 3  دعوت  وى 
تفسير كشور را ديگر برنامه هاى سازمان تبليغات اسالمى خوزستان
بيان كرد و ادامه داد: همچنين در روزهاى آينده با حضور مسئوالن
هيئت هاى مذهبى، مداحان، رابطين فرهنگى، ائمه جماعات مساجد و
مبلغين همايشى برگزار مى شود.  بلك در ادامه از برگزارى برنامه هاى
متنوع از سوى مراكز و موسسات قرآنى در سطح خوزستان خبر داد و
عنوان كرد: اين برنامه ها با مشاركت اتحاديه قرآنى خوزستان برگزار

مى شود.
وى در ادامه به تشريح برنامه هاى شب هاى قدر پرداخت و بيان كرد:
اين برنامه در مساجد و حسينيه ها در سطح استان برنامه ريزى شده

كه مبلغين و مداحان اهل بيت در آن حضور مى يابند.
مديركل تبليغات اسالمى خوزستان افزود: برنامه محورى شب هاى
قدر در مصالهاى نمازجمعه شهرهاى مختلف برگزار مى شود كه در

مركز استان نيز مهديه امام خمينى(ره) اهواز انجام مى شود.
بلك با اشاره به اين مطلب كه 5 هزار جلد قرآن كريم نيز با تخفيف
ماه در  كرد:  خاطرنشان  گرفت،  قرار  قرآنى  مراكز  اختيار  در  ويژه 
رمضان امسال مجمع خيرين قرآنى در خوزستان راه اندازى مى شود
كه فصل جديدى از مشاركت مردم و پشتيبانى از فعاليت هاى قرآنى

است.

اهواز،  آبفا  شركت  همگانى  آموزش  و  عمومى  روابط  گزارش  به 
هاى  طرح  پيشبرد  ضرورت  بر  تاكيد  با  كريمى  فردوس  مهندس 
اولويت دار در حوزه آب و فاضالب كالنشهر اهواز جلسات متعددى 
را  با حضور مسئوالن، كارشناسان و پيمانكاران اجرايى پروژه هاى 

متوقف شده در دو حوزه آب و فاضالب برگزار نمود.
دعوت از كارشناسان حوزه بهره بردارى شركت آبفا كشور، مسووالن  

اعضاى  و  كارشناسان  استان،  برق  و  آب  سازمان 
هيات علمى دانشگاه و كارشناسان دفتر پدافند غير 
عامل استاندارى خوزستان به محل تصفيه خانه ها 
و بررسى وضعيت موجود، شناسايى نقطه ضعف ها و 
همفكرى در راستاى ارائه راهكار بهسازى و بازسازى 
تاسيسات از جمله اقدامات موثر مديرعامل شرت آبفا 
اهواز در مدت اخير مى باشد. بازنگري طرح جامع آب 
و فاضالب و تالش براي تبديل سيستم بهره برداري 
آب وفاضالب از سنتي به مدرن و ايجاد تله متري 
جهت كنترل  بهره برداري از راه دور به سرعت و 
و  علمى  تخصصى،  هاى  پتانسيل  از  مندى  بهره  با 
دانشگاهى توسط مهندس كريمى در حال پيگيرى 
است و اين حوزه در آينده اى نزديك شاهد تحوالت 

بسزايى خواهد بود.
تكميل ساخت تصفيه خانه فاضالب شرق اهواز مهم ترين پروژه 
ى اين شركت بود كه به علت عدم تخصيص اعتبارات در مراحل 
پايان كار متوقف شد كه مهندس كريمى و استاندار محترم خوزستان 
با  توافق  ضمن  و  شده  عمل  وارد  آن  سازى  فعال  براى  مجدانه 

پيمانكار از طريق تزريق اعتبارات پروژه فعال گرديد.
در مرحله بعد، پيگيرى در راستاى فعال سازى پروژه ساخت مخزن 

50هزارمتر مكعبى ذخيره آب واقع در تصفيه خانه شماره دو اهواز در 
دستور كار وى قرار گرفت.

كريمى با بررسى علل توقف اين پروژه  در جهت رفع موانع اقدام 
نمود  و درحال حاضر اين پروژه مراحل پايانى خود را طى مى نمايد.

تالش در راستاى رفع معارضين پروژه هاى آب و فاضالب در توابع 
مهم  اقدامات  ديگر  از  كارون  شهرستان  جمله  از  اهواز  كالنشهر 

مديرعامل اين شركت از زمان تصدى وى به حساب مى آيد.
پروژه هاى فاضالب مالشيه و عين دو نيز اخيرا پس از بازديد وزير 
مهندس  توسط  توضيحات  ارائه  و  مالشيه  منطقه  از  نفت  محترم 

كريمى وارد مرحله اجرايى گشته اند. 
تسريع در اجراى اين پروژه ها وافزايش سطح كيفى و كمى آب و 
نيز ارائه خدمات فاضالب اهداف اصلى مديرعامل شركت اعالم شد.

تصدى مدت  در  اهواز  آبفا  شركت  جديد  اقدامات  برخى  ادامه  در 
مهندس كريمى تشريح مى گردد:

20هزار ميزان  به  چهار  شماره  خانه  تصفيه  ظرفيت  افزايش 
مترمكعب، افزايش كمى و كيفى آب شرب از خط انتقال غدير
با هماهنگى سازمان آب و برق استان خوزستان، شروع عمليات
اجرايى خط انتقال 750 ميلى مترى على بن مهزيار به مخازن
50هزار مترمكعبى كارون در راستاى تقويت فشار
سازمان همكارى  با  اهواز  شرق  مناطق  شرب  آب 
جهت راهكار  ارائه  خوزستان،  استان  برق  و  آب 
شماره خانه  تصفيه  در  آب  توليد  ظرفيت  افزايش 
چهار اهواز شامل ساخت حوضچه پيش ته نشينى
جهت ارتقاى كيفيت و افزايش ظرفيت معادل ده
هزار مترمكعبت در شبانه روز و همچنين اليروبى
ظرفيت افزايش  و  نشين  ته  پيش  هاى  حوضچه 

معادل ده هزار مترمكعب در شبانه روز.
اخذ مجوز تعميرات تاسيسات تصفيه خانه گروه ملى
و اتصال خط انتقال آب شرب از اين تصفيه خانه به
شبكه آب شرب مناطق جنوب غرب گلستان ، پرديس
و مالشيه از جمله گام هاى مثبتى است كه ارديبهشت
و خوزستان  محترم  استاندار  پيگيرى  با  جارى  ماه 

مديرعامل شركت آبفا اهواز برداشته شد.
خوشبختانه با حمايت دكتر غالمرضا شريعتى و برگزارى جلسات
متعدد توسط مديرعامل شركت آبفا اهواز با مسوولين گروه ملى تفاهم
نامه منعقد و واحدهاى عملياتى شركت آبفا اهواز ،تعميرات يادشده
آغاز و طرح افتتاح شد .گفتنى است، رايزنى اين شركت با گروه ملى

جهت افزايش ظرفيت توليد در حال انجام است.     

 500 جلسه تفسير قرآن كريم  در خوزستان برگزار مى شود
ــتان خبر داد و گفت:  ــير قرآن كريم در اين اس ــه تفس ــتان از برگزارى 500 جلس ــالمى خوزس مديركل تبليغات اس

ــركت كردند. ــير قرآن كريم با محوريت آيات واليت ش ــى، روش تفس حدود 800 روحانى در دوره هاى آموزش

چالش هاى آموزش و پرورش خوزستان،  با حضور معاونان ابتدايى و 
متوسطه آموزش و پرورش و مديركل نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس 
استان در برنامه تلويزيونى برآيند از سيماى مركز خوزستان، مورد واكاوى 

قرار گرفت.
 اردشير شجاعى معاون آموزش ابتدايى اداره كل آموزش و پرورش استان 
با حضور در اين برنامه تلويزيونى اظهار كرد: در حوزه ابتدايى حدود 
21 هزار كالس درس و 17 هزار و 500 آموزگار رسمى و پيمانى در 
خوزستان فعاليت مى كنند و با كمبود حدود سه هزار و 500 معلم در اين 

مقطع مواجه هستيم.
وى افزود: ميزان درخواست  نقل و انتقاالت در برخى شهرهاى استان 
زياد و در برخى نيز تقريبا صفر است. اين مسأله موجب ايجاد عدم توازن 
مى شود. در مقطع ابتدايى در تمام شهرهاى استان، كمبود نيرو وجود دارد، 

اما اين كمبود در شهرهاى مختلف، متفاوت است.
گفت:  خوزستان  پرورش  و  آموزش  اداره كل  ابتدايى  آموزش  معاون 
در سال هاى اخير تمام سهميه هاى استخدامى با توجه به كمبود نيرو 
در شهرستان ها اعالم مى شد. يك معلم زمانى كه 20 سال در يك 

شهرستان و دور از زادگاه خود زندگى مى كند، طبيعى است كه 
براى رسيدن به خواسته خود و انتقالى از هر روشى استفاده مى كند.
وى ادامه داد:  گاهى ممكن است كه به نمايندگان مجلس نيز 
مراجعه كنند و اين نمايندگان نيز براى آن ها سفارشاتى كنند، اما 
تمام تالش ما اين است كه توسعه آموزشى در راستاى عدالت 
آموزشى انجام شود. يك معلم پس از 20 يا 22 سال كار در شهرى 

غير از زادگاه خود ممكن است انگيزه خود را از دست بدهد.
شجاعى در خصوص كمبود نيروى انسانى در آموزش و پرورش 
خوزستان افزود: بيشترين كمبود نيرو در مركز استان وجود دارد 
به  است.  اهواز  مناطق  در  دانش آموزى  تراكم  نرخ  باالترين  و 
دليل شرايط آب و هوايى، تقاضا براى خروج از استان زياد است 
و در تمام استان با كمبود نيروى انسانى مواجه هستيم. يكى از 
مشكالت ما در سال هاى گذشته استخدام غيربومى بود كه در اين 
سال ها استخدام ها در آموزش و پرورش براساس بوم شهر انجام 

شده است.
وى درباره  كمبود فضاى فيزيكى در استان گفت: هر ساله كمبود 
كالس ها به سازمان نوسازى و مدارس اعالم مى شود. كمبود 
فضاى فيزيكى در تمام استان مشهود است. درصد بااليى از 

زيرساخت هاى آموزشى ما در سال هاى دفاع مقدس تخريب شدند. 
زمانى كه ديگر استان ها ساخت و سازهاى خود را ادامه مى دادند، ما هشت 

سال نه تنها پيشرفت نكرديم، بلكه عقب گرد نيز داشتيم.
معاون آموزش ابتدايى اداره كل آموزش و پرورش خوزستان همچنين 
در خصوص اعتبارات پرداختى براى اضافه كار معلمان، تصريح كرد: 
تعيين  را  آن  ما  و  است  كشورى  اضافه كار،  براى  پرداختى  اعتبارات 
نمى كنيم. ما هم اعتقاد داريم كه با توجه به درآمد خوزستان، استان نبايد 

چنين وضعيتى داشته باشد. 
وى خاطرنشان كرد: خوزستان جزو استان هايى است كه هم زمان با 
شروع فصل مدارس، جمعيت عشايرى وارد آن مى شود و حتى حدود 
800 دانش آموز از استان هاى ديگر در مدت سال تحصيلى وارد خوزستان 

مى شوند كه خوزستان، اين دانش آموزان را نيز پوشش مى دهد.
از  پرورش  و  آموزش  مطالبات  درباره  سوالى  به  پاسخ  در  شجاعى 
سازمان هايى مانند شهردارى و ... گفت: آقاى تقى زاده به صورت جدى 
مطالبات آموزش و پرورش از شهردارى، پتروشيمى و ... را پيگيرى 

مى كند. آموزش و پرورش بيش از 250 ميليارد ريال از اين سازمان ها 
طلبكار است. در خصوص امكانات رفاهى براى فرهنگيان نيز بايد گفت، 
در باشگاه فرهنگيان تا حدى كه در توان ما بوده است، امكانات رفاهى 
فراهم شده، اما معلم خوزستانى شايد تنها معلمى باشد كه يك مهمانسرا 

در مشهد ندارد.
 همچنين در اين برنامه جمشيد كمايى معاون آموزش متوسطه اداره كل 
معلمان  اشتغال  ضريب  خصوص  در  خوزستان،  پرورش  و  آموزش 
خوزستانى تصريح كرد: اين ضريب در حوزه متوسطه متفاوت است، چون 
در اين مقطع تنوع عنوان درسى و معلم وجود دارد. در بخش بانوان در 
بسيارى از رشته ها در برخى شهرها نيروى مازاد داريم، اما در بخش آقايان 
با مشكل كمبود نيرو مواجهيم. در كل استان به استثناى شهرهايى مانند 
بهبهان و انديمشك با كمبود نيرو مواجه هستيم. بر اساس آمار ارائه شده، 

خوزستان يك سوم ساعت حق التدريسى در كشور را تشكيل مى دهد.
وى افزود: هم اكنون 200 هزار ساعت معلم حق التدريسى در خوزستان 
فعاليت مى كنند. بايد بپذيريم كه در خوزستان كمبود نيروى انسانى وجود 
دارد و وزارت آموزش و پرورش يا هيأت دولت بايد به شكل ويژه، اين 

مسأله را هرچه زودتر براى خوزستان حل كنند. كمبود نيروى انسانى به 
خودى خود بر  كيفيت آموزش و پرورش تأثير مى گذارد و معلم به علت 

كار زياد ممكن است دچار فرسودگى و خستگى شود.
معاون آموزش متوسطه اداره كل آموزش و پرورش خوزستان تأكيد كرد: 
آموزش و پرورش استان، واقعاً به كمك نياز دارد. در همه بخش ها از 
خيرين، متخصصان و صاحبنظران دعوت مى كنيم به آموزش و پرورش 
كمك كنند. آموزش و پرورش متعلق به همه مردم است و نتيجه اين 
كمك ها نيز به مردم باز مى گردد. آموزش و پرورش به يك دستگاه 
اختصاص ندارد. ما به حمايت استاندار، نمايندگان و صاحبنظران احتياج 
داريم. مى پذيريم كه ايراداتى در پيكره آموزش و پرورش است و از 

نقدهاى سازنده استقبال مى كنيم.
كمايى با اشاره به مدارس هيات امنايى، گفت: مدارس هيأت امنايى با اين 
هدف ايجاد شدند كه اداره مدارس در اختيار مردم قرار گيرد. در قانون اين 
مدارس نيز گفته شده كه مدارس هيأت امنايى بايد توسط هيأت امنا اداره 
شوند. دريافت وجه از دانش آموزان اين مدارس يك امر اجبارى نيست و 

مقدار آن نيز توسط شوراى آموزش و پرورش منطقه تصويب مى شود.
يكى از راه ها و شايد آخرين راه براى كمك به اين مدارس، استفاده از

دانش آموزان و اوليا است.
وى ادامه داد: هيأت امنا بايد در خارج از مدرسه به دنبال منابع الزم براى
اداره مدرسه باشند. تالش شده است كه در هر منطقه اى كه مدارس
آن به مدارس هيأت امنايى تبديل مى شوند، يك يا 2 مدرسه دولتى نيز
در كنار آن وجود داشته باشد. نبايد از اين مسأله غافل شد كه آموزش و
پرورش با اعتباراتى كه به آن اختصاص پيدا مى كند، واقعاً نمى تواند خود

را سرپا نگه دارد.
خوزستان پرورش  و  آموزش  اداره كل  متوسطه  آموزش  معاون 
دريافتى مبلغ  و  هستند  قانونى  امنايى،  هيأت  مدارس  گفت: 
ساالنه توسط شوراى آموزش و پرورش منطقه تعيين مى شود.
زمان در  يا  ثبت نام  زمان  نبايد  مبلغ  اين  كه  كرده ايم  اعالم  ما 
گرفتن كارنامه از دانش آموزان گرفته شود و نمى خواهيم تنشى
بين مدرسه و دانش آموز ايجاد شود. حدود 93 هزار دانش آموز در
استان وجود دارند كه در مدارس هيأت امنايى درس مى خوانند
كه اين عدد در مقابل 950 هزار دانش آموز در خوزستان،

رقم اندكى است.
كمايى ادامه داد: مبلغ تعيين شده براى مدارس هيأت امنايى 160
هزار تومان است. اگر اين مبلغ را تقسيم بر 9 ماه تحصيلى و 30
روز هر ماه تقسيم كنيم، شايد عدد بسيار اندكى شود. اين مدارس،

آموزش رايگان را زير سؤال نمى برند.
در اين برنامه همچنين رضا رضايى مديركل نوسازى، توسعه و
تجهيز مدارس خوزستان، در ارتباط تلفنى گفت: در سه يا چهار
سال گذشته، بيشترين اعتبارات عمرانى در هويزه هزينه شده
است. در سال گذشته در دهه فجر پنج فضاى آموزشى در هويزه
به بهره بردارى رسيد و يك هنرستان كاردانش، يك مدرسه
شبانه روزى و يك مدرسه ابتدايى در هويزه افتتاح شد. در مجموع
12 ميليارد تومان فضاى آموزشى در اين شهرستان به بهره بردارى

رسيده است.
و آموزش  دغدغه  شهرستان ها،  برخى  نمايندگان  افزود:  وى 
پرورش را دارند، اما استان نمى تواند تمام مشكالت را حل كند. اين
نمايندگان از منابع نفتى و ... كمك مى گيرند و اگر در شهرستانى

اتفاقات خوبى مى افتد، به خاطر پيگيرى نمايندگان آن ها است.
مديركل نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس خوزستان گفت: در سه سال
گذشته، با مشكالت منابع مالى شديدى به خصوص در حوزه عمرانى
مواجه بوديم. از محل اعتبارات ملى، كمتر از هفت درصد تخصيص
اعتبارات داشتيم و از 60 ميليارد تومان اعتبارات ملى، حدود پنج ميليارد و
800 ميليون تومان به استان تخصيص داده شد. از اعتبارات استانى نيز

25 درصد تخصيص پيدا كرد.
همه با  مى كنيم.  درك  را  كشور  شرايط  ما  البته  داد:  ادامه  رضايى 
محدوديت ها در سال 94 حدود 200 مدرسه و در سال 95، تا پايان
سال حدود 100 مدرسه به بهره بردارى رسيدند. پروژه هاى مختلف ما با
وجود كمبود اعتبارات به مراحل پايانى رسيد. ما تا جايى كه بتوانيم پروژه
جديدى را شروع نمى كنيم، چرا كه حدود 300 تا 350 پروژه ناتمام داريم.
 وى گفت: متوسط مدارس تخريبى و خطرساز استان 29 درصد است.
در هويزه از مجموع 78 مدرسه، تنها يك مدرسه تخريبى وجود دارد. البته
فضاهاى آموزشى و مدارس استان زيبنده مردم خوزستان نيست و از پنج

هزار و 477 مدرسه استان، 29 درصد خطرساز هستند.

خوزستان، محل  خدمت يك سوم حق التدريس كشور

تحوالت در حوزه خدمات شركت آب و فاضالب اهواز

رتبه نخست خوزستان  در حريق اراضى جنگلى

آتش غفلت بر جان 
جنگل هاى خوزستان !

«از ابتداى  سال جارى تاكنون،و استان خوزستان با 12 مورد حريق و سوختن 
170 هكتار اراضى جنگلى، استان فارس با 15 مورد آتش سوزى و حريق در 
33 هكتار از اراضى جنگلى، استان كهگيلويه وبويراحمد با 4 مورد آتش سوزى 
و حريق در 20 هكتار از اراضى جنگلى، استان ايالم با 4 مورد آتش سوزى و 
حريق در 21 هكتار از اراضى جنگلى، استان كرمانشاه با 1 مورد آتش سوزى و 

حريق در يك هكتار از اراضى جنگلى روبه رو بوده اند.»
 معاون محيط زيست طبيعى و تنوع زيستى سازمان حفاظت محيط زيست 
مناطق  جمع  به  كشور  ارزشمند  محدوده هاى  از  منطقه  اضافه شدن 6  از 
حفاظت شده در جلسه شورايعالى محيط زيست خبر داد. او اين را هم گفت 
كه از ابتداى  سال 96 تاكنون 250 هكتار از مناطق چهارگانه محيط زيست 
طعمه حريق شده است. فرهاد دبيرى در نشست خبرى كه ديروز به مناسبت 
هفته محيط زيست برگزار شد مرورى بر آمار آتش سوزى مناطق جنگلى تحت 
مديريت سازمان حفاظت محيط زيست داشت: «از ابتداى  سال جارى تاكنون، 
استان فارس با 15 مورد آتش سوزى و حريق در 33 هكتار از اراضى جنگلى، 
استان كهگيلويه وبويراحمد با 4 مورد آتش سوزى و حريق در 20 هكتار از 
اراضى جنگلى، استان ايالم با 4 مورد آتش سوزى و حريق در 21 هكتار از 
اراضى جنگلى، استان كرمانشاه با 1 مورد آتش سوزى و حريق در يك هكتار 
از اراضى جنگلى و استان خوزستان با 12 مورد حريق و سوختن 170 هكتار 

اراضى جنگلى روبه رو بوده اند.»
 او ادامه داد: «در مجموع كل كشور از ابتداى  سال 96 تاكنون 250 هكتار از 
مناطق چهارگانه محيط زيست دچار حريق شده اند كه نشان دهنده افزايش 10 
تا 11 درصدى ميزان آتش سوزى نسبت به مدت مشابه در  سال گذشته است.»

به گفته تيمورى، براساس ماده 675 قانون مجازات اسالمى كسانى كه 
به صورت عمدى جنگل ها و مراتع را آتش بزنند، به 3 تا 5 سال حبس 
مبادرت  بى مباالتى  براساس  كه  كسانى  همين طور  و  مى شوند  محكوم 
به آتش سوزى جنگل مى كنند، براساس ماده 13 قانون شكار و صيد به 
91روز تا 3 سال حبس محكوم و جريمه مى شوند و درصورت تكرار هم 
زندان و هم جريمه براى آنان درنظر گرفته مى شود. او در ادامه با اشاره 
به مصوبه آخرين جلسه شورايعالى محيط زيست در  سال گذشته گفت: 
«در جلسه 25 اسفندماه  سال 1395 شورايعالى محيط زيست مقرر شد 6 
منطقه از محدوده هاى ارزشمند كشور به عنوان منطقه حفاظت شده ثبت 
شوند.» او با بيان اين كه اين مصوبه پس از حدود يك سال تالش و رايزنى 
سازمان حفاظت محيط زيست و پس ازگرفتن موافقت وزارتخانه هاى جهاد 
كشاورزى و صنعت، معدن و تجارت اخذ شد، گفت: «مناطق الموت و 
طارم سفلى در استان قزوين، يخاب در استان اصفهان، دره باغ در استان 
فارس، شيرستان در استان چهارمحال وبختيارى، 5 منطقه اى بودند كه به 

جمع مناطق حفاظت شده اضافه شدند.»
دبيرى ادامه داد: «همچنين محدوده امن و پناهگاه حيات وحش موته به عنوان 

ششمين منطقه و تحت قالب پارك ملى موته شناسايى و معرفى شد.»

روح ملت!
حادثه ى ترور كور و بى ارزش نظامى و عملياتى در حرم 
بنيان گذار، مجددِ حيات اسالِم سياسى در دوران معاصر و رهبر 
كبير انقالب اسالمى، حضرت امام خمينى (ره) و نيز در ساختار 
مردم ساالرانه ى نظام مقدس جمهورى اسالمى، يعنى مجلس 
شوراى اسالمى به عنوان خاستگاه مشاركت سياسى ملت در 
سرنوشت سياسى خود، آن هم بعد از پشت سر گذراندن دو 
انتخابات مهم رياست جمهورى و شوراهاى اسالمى در كشور 

از جنبه هاى مختلف قابل بررسى است.
يكى از مهم ترين اهداف اين حركت تروريستى انتقام از 
«ملت» بزرگ ايران به عنوان ملتى با ديرينه ى تاريخى، 
با آرمان هاى اسالم خواهى، با نبوغ و توانايى هاى ذاتى – 

ايرانى بوده است.
بارى بوزان استاد بازنشسته روابط بين الملل در دانشگاه 
و  كپنهاگ  دانشگاه  در  افتخارى  استاد  و  لندن  اقتصاد 
دانشگاه جيلين كه تا سال 2012 صاحب كرسى مونتاگ 
برتون در رشته روابط بين الملل در مدرسه اقتصاد لندن بود. 
وى نظريه پرداز نظريه مجموعه امنيتى منطقه اى و يكى از 
چهره هاى اصلى مكتب كپنهاگ است. در كتاب «مردم، 
دولت ها، هراس» كشورها را به لحاظ روابط دولت و ملت، 

به چهار دسته تقسيم مى كند:
1- ملت – دولت ها؛ كه در آن ها ملت ها نقش اساسى  در 
ايجاد دولت دارند. كشورهايى چون ژاپن، ايتاليا، لهستان 
[و ايران] از اين جمله اند. در اين حالت، دولت حافظ و 
بيان وجود ملت است و از رهگذر ملت، هويت قدرتمندى 
درصحنه بين المللى داراست و پايگاه محكمى به لحاظ 
مشروعيت داخلى دارد. اين پايگاه آن قدر قدرتمند است كه 
در برابر قيام هاى انقالبى دوام مى آورد و حتى شكست و 

اشغال قدرت هاى خارجى نيز مانع آن نيست.
2- دولت – ملت ها؛ كه در آن ها دولت ها نقش  محورى 
در ايجاد ملت دارند. در اين حالت، دولت با توليد و تبليغ عناصر 
فرهنگى متحدالشكل، مثل زبان، هنر، عرف، رسوم و قانون، 
در طول زمان، رشد يافته و فرهنگ مشخصى كه با دولت 
هماهنگ است، ايجاد مى كند. كشورهايى چون اياالت متحده، 
استراليا و شيلى ازاين دست هستند. بسيارى از دولت هاى 
آسيايى و آفريقايى كه در دوران پس از استعمار، با تقسيمات 
قومى – قبيله اى و مذهبى پيچيده روبه رو هستند، در اين دسته 

جاى مى گيرند.
3- ملت – دولت هاى نسبى؛ كه در آن  يك ملت بين  دو 
يا چند دولت تقسيم شده است؛ مانند كره اى ها، چينى ها و 

يونانى ها.
4- دولت هاى چندمليتى كه به دولت هايى اطالق مى شود 
كه دو يا چند ملِت تقريباً كامل را در درون مرزهاى قلمرو 
خود دارا هستند و به دو گونه دولت هاى فدراتيو و دولت هاى 

امپريال هستند.[1]
امنيت ملى در گونه هاى مختلف روابط دولت و ملت با 
يكديگر متفاوت است. اين تفاوت ها حتى در درون هر يك 
از گونه ها نيز به چشم مى خورد. اين تفاوت ها معموالً برخاسته 
از دو فاكتور بااهميت هستند. يكى توانايى اقتصادى و نظامى 
دولت ها و ديگرى، انسجام سياسى و اجتماعى آن ها. جمهورى 
اسالمى ايران به عنوان نظامى برآمده از رأى مستقيم مردم 
و يكى از برترين قدرت هاى منطقه، در برهوت نظام هاى 
سلطنتى - طوايفى خاورميانه از چنان اقتدار مردمى و امنيتى 
برخوردار است كه بنا به فرمايش مقام معظم رهبرى «چنين 
حوادثى هيچ خللى در اراده ملت و مسئوالن به وجود نخواهد 
آورد و ملت ايران به حركت خود ادامه خواهد داد و پيش خواهد 

رفت.»
اين حادثه تروريستى در حرم «روح اهللا» و مجلس شوراى 
اسالمى، «روح ملت ايران» را مورد هدف قرار داده است. 
وقتى روح ملتى چون ملت بزرگ ايران هدف قرار داده 
شود، وحدت و انسجام، حمايت از آرمان ها و اهداف ملى و 
مام ميهن در روح ملت متبلور و مشتعل خواهد شد. ملت 
بزرگ ايران اين روزها قدر شهيدان مدافع حرم، سربازان 
گمنام امام زمان خود، نيروهاى قدرتمند نظامى و انتظامى 
اين كشور پرعظمت را بهتر از هرروز ديگر درك كرده و 
به آن ها افتخار خواهد كرد. ايران به بركت ملت بزرگ 
و  گويش ها  زبان ها،  مذاهب،  اقوام،  همه  با  مقاومش  و 
تفاوت هاى سياسى و اجتماعى، حوادث بزرگى نظير جنگ 
تحميلى استكبار جهانى و حوادث سهمگين تروريستى را 
تجربه كرده و استمرار و تداوم يافته است. ايران با مجد و 

عظمت اسالم و ملت بزرگش، پايدار و مانا خواهد ماند.
پانوشت منابع:

[1] - بوزان، بارى (1389). مردم، دولت ها، هراس. ترجمه 
پژوهشكده مطالعات راهبردى، چاپ دوم، تهران: انتشارات 

پژوهشكده مطالعات راهبردى، صص 94-98.

لفته منصورى



در بحث امنيت ملى با هيچكس شوخى نداريم
 و انتقام مى گيريم

باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از جانشين فرمانده سپاه پاسداران نوشت :حقيقت اين است كه 
عربستان و همپيمانانش مى خواستند ايران را در تنگنا قرار دهند ولى در سوريه، لبنان و عراق  
شكست خورند و در يمن در بن بست قرار گرفته اند. همانطور كه مقامات عربى گفتند كه بايد 
ناامنى ها را به ايران بكشيم طراحى هايى انجام دادند و قصد داشتند در برنامه سالگرد رحلت امام 

انجام دهند اما اقتدار امنيتى اين امكان را به آن ها نداد.
سردار سالمى با اشاره به اينكه ما در بحث امنيت ملى با هيچكس شوخى نداريم و انتقام 

مى گيريم، گفت: جهان حرف و عمل سپاه پاسداران ايران را ديده است.

از يك حمله تروريستى براى
 دولت هراسى سوءاستفاده نكنيم

ايلنا به نقل از يك بيانيه مشترك از سوى چهار تن از نمايندگان مجلس نوشت :ترور و تروريسم و 
ايجاد فضاى ناامن براى شهروندان در هر كجاى كره هستى از تهران تا اربيل، حلب، لندن، كابل 
و پاريس محكوم است. بى شك رخدادهاى روز چهارشنبه نقطه عزيمت ما ايرانيان اعم از شيعه، 
سنى، مسيحى، كليمى، زرتشتى، كرد، بلوچ، آذرى، تركمن، فارس، لر، ارمنى و آشورى در بازسازى 
و تجديد پيمان دوباره بر اتحاد، وفاق ملى و همبستگى ملى مان خواهد بود، اينكه بيش از پيش 
آگاه و هوشيار بوده و در مقابل بدخواهانى كه نه دين مى شناسند و نه انسانيت و اخالق با تمام 

وجود قد علم كرده و مى ايستيم.
همچنين ملت ايران آماده اند تا در قبال مسئوليت ايرانى بودن خويش جان بر كف نهاده و با همه 
توان و يارا در صحنه حضور يابند. جا دارد به خودمان يادآور شويم با اراده اى جدى بايد با تروريسم 
مبارزه كرد اما از ياد نبريم كه امروز روز اتحاد و يكدلى است؛ باشد كه از رهگذر اتفاق رخ داده به 
تقابل حزبى، جناحى و سياسى نپرداخته و روا نيست تا از يك حمله تروريستى براى حمله به دولت 
و دولت هراسى سوءاستفاده كرد؛ بنابراين بايد به دور از اين مسائل با همبستگى بيشتر وطن را در 

مقابل نااهالن زمان  حفاظت كنيم.

مردم بيگناه در مقابل اين بربريت
 در يك كشتى نشسته اند

خبرگزارى ايرنا به نقل از «سيد حسين موسويان» پژوهشگر دانشگاه پرينستون آمريكا و عضو 
پيشين گروه مذاكره كننده هسته اى نوشت :

حمالت تروريستى اخير درتهران اين واقعيت را آشكار كرد ملتها درسراسر عالم با تهديد مشتركى 
بنام ‹داعش› مواجه هستند و درحمالت تروريستى در تمام نقاط عالم همچون سان برنادينو 
كاليفرنيا، لندن، پاريس،بغداد، كابل و تهران، قربانيان مردم بيگناه در مقابل اين بربريت در يك 

كشتى نشسته اند. 
به گفته موسويان، حمله اخير تروريستى درتهران، ملت ايران را بيش از پيش درمقابله با ترورمتحد 
خواهد كرد. دردوران انتخابات رياست جمهورى ايران، شاهد اختالفات داخلى درمورد كانديداها 
بوديم اما بعد از اين ترور، ايران متحد ظاهر خواهد شد. سپاه پاسداران انقالب اسالمى ايران بر 
انتقام خون قربانيان بى گناه اين حادثه تروريستى تاكيد كرده و عربستان و آمريكا را دخيل در اين 

حادثه قلمداد كرده اند. 
به گفته اين پژوهشگر، تروريسم مرز نمى شناسد و براى نابودى آن ،همكارى جمعى جهانى يك 
ضرورت است. جهان غرب بايد ايران را درمبارزه با داعش متحد خود تلقى كند و نه دشمن. براى 
مقابله با گروههاى تروريستى مانند داعش، جهان غرب بايد بطورجدى با منابع ايديولوژيكى و 
مالى و تسليحاتى آنها برخورد كند. الزمه اين مهم اين است كه آمريكا بيش از اين به عربستان 
براى بى ثبات كردن منطقه، كارت سفيد ندهد و اين كشور را تشويق كند كه دست از بازى حاصل 
جمع صفر با ايران بردارد. بجاى سياستهاى كنونى، ترامپ بايد صحبت قاطعانه اى باعربستان و 

متحدينش داشته باشد كه از حمايت از تروريستها دست بكشند. 
 

خنثى كردن 100طرح تروريستى در دوسال گذشته
ايرنا به نقل از وزير اطالعات نوشت :البته برخى از ابعاد اين موضوع قابل گفتن نيست، گفت: اين 
اولين طرح تروريستى نبود، بلكه بيش از 100 طرح تروريستى در طى دو سال گذشته داشتند كه 

به لطف خداوند همه آنها خنثى شده و موفق به اجراى آن نشدند.

وزير اطالعات اظهاركرد: در ماه ها و روزهاى اخير شاهد يك فشار سنگينى از ناحيه تروريست 
ها بوديم، بطورى كه هر هفته ما تيم هاى دو و سه نفره و حتى فردى را شناسايى و دستگير 
كرده ايم و اين موضوع نيز درحال بررسى است و اميدواريم تمامى ريشه هاى آن شناخته شود

وى ادامه داد: اين افراد بيش از 100 اقدام اينچنينى در دست داشتند كه شناسايى و خنثى شدند، زير 
ضربه رفتند، به مجازات رسيدند و كسى خبردار نشد، زيرا كمتر اين موارد را به اطالع مردم رسانديم 
چون آرامش و بهداشت روحى و روانى مردم را ضرورى مى دانيم و نبايد با آرامش مردم بازى شود 

و براى ما آرامش مردم مهمتر از اطالع رسانى است.
علوى گفت: آنها برنامه ها داشته اند و دست بردار نيز نخواهند بود و ما آنها را خنثى كرده ايم و 
در آينده نيز با اشراف اطالعاتى همكاران ما برحركات و تحركات آنها اشراف خواهيم داشت و از 

مردم مى خواهيم آرامش خود را حفظ كنند.
وى تصريح كرد: مردم ما ديده اند كه در چند سال گذشته و در همه كشورهاى مختلف دنيا با 
تمام امكانات پيشرفته اى كه در زمينه امنيت داشته اند، در عين حال اتفاقاتى در بلژيك و آمريكا 

و فرانسه رخ داده است.

قادرى: متاسفانه تروريست ها از پاوه بودند
بهار نيوز نوشت : امام جمعه پاوه در باره ترورهاى تهران گفت: اگر چند چند روباه صفت از پاوه 
حركت تروريستى انجام داده اند، خللى در ايستادگى مردم پاوه ايجاد نمى كند، شهرستان پاوه 

صدها شيرمرد تقديم انقالب كرده است.
ماموستا مال قادر قادرى در جمع نمازگزاران حاضر در نماز تراويح مسجد قباء پاوه با اشاره به اينكه 
گويا تعدادى از تروريستهاى حادثه تهران از اهالى پاوه بوده اند؛ اورامانات و پاوه را مهد جوانمرداى 
دانست كه خود را فداى عزت و اقتدار اين مرز و بوم نموده اند و افزودند: اگر چندنفر روباه صفِت 
مزدور از پاوه رفته و يك حركت ناجوانمردانه انجام داده اند؛ در مقابل اين شهرستان صدها شيرمرد 
تقديم انقالب كرده و براى اين انقالب خونها داده و امروز نيز هزاران نفر ديگر داريم كه آماده اند 

در مقابل همه توطئه هاى دشمنان در آينده ايستادگى كنند.

پاسخ زيباكالم به اصولگرايان تندرو
 «صادق زيباكالم» در يادداشتى -در يادداشتى كه در سايت بهار نيوز منتشر شده است نوشت 
: واكنش برخى از اصولگرايان تندرو به عمليات تروريستى داعش در تهران را مى بايستى 
فرصت طلبى سياسى توصيف نمود. آنان از يكسو حوادث تهران را مستمسك حمله به سياست 
خارجِى تنش زدايى آقاى روحانى و تالشش در برقرارى ديالوگ با غرب (باألخص آمريكا) قرار 
داده اند و از سويى ديگر، دور جديدى از حمالت به برجام را از سر گرفته اند. در اين ميان و در 
پاسخ به برخى انتقادات از سياست ايران در سوريه، به دفاع تمام قد برخاسته و باالخره فرصت 
را مغتنم شمرده و به پاره اى اماواگرها پيرامون دخالت هاى سپاه در سياست و اقتصاد هم سعى 

كرده اند پاسخ دهند.
 هيچ كدام اين واكنش ها معلوم نيست چه ارتباطى با عمليات داعش در تهران پيدا مى كند؟ اگر 
آقاى روحانى بجاى سياست گفتگو با آمريكا بر سر پرونده هسته اى، همان سياست تند و انقالبى 
اصولگرايان را ادامه مى دادند و همچنان بجاى لبخند با مشت گره كرده و شعار «مرگ بر آمريكا» 
با غرب روبرو شده بودند امروز داعش به ايران حمله نمى كرد؟ البته اين نگاه تندروها در عرصه 
بين الملل ناشى از باورهاى متوهم برگرفته از تئورى هاى توطئه و فرضيه هاى دايى جان ناپلئونى 

آنان است. تندروها همان طور كه بارها گفته اند داعش را ساخته وپرداخته آمريكا مى دانند.
همچنان كه طالبان، القاعده و 11سپتامبر را هم ساخته وپرداخته غربى ها تصور مى كنند؛ بنابراين 
از ديد تندروها عمليات 17خرداد به دستور آمريكايى ها و صهيونيست ها صورت گرفته. لذا به آقاى 
روحانى دارند انتقاد مى كنند كه تشويق و ترغيب سعودى ها به چنگ و دندان نشان دادن به ايران 
از سوى آمريكايى ها از يكسو و عمليات داعش در تهران از سويى ديگر حاصل اعتماد بى جاى 
شما به واشنگتن و تالش هايتان در نرمش و تنش زدايى با آن كشور بوده است. به زعم تندروها 
هر تالشى به منظور برقرارى تفاهم و ديالوگ با آمريكايى ها عبث بوده و از سوى آنان به منزله 

وادادگى و عقب نشينى تعبير مى شود.
واقعيت تلخ آن است كه تندروها دارند از نمد 17خرداد كاله و يا درست تر گفته باشيم توجيهى 
براى سياست هاى انقالبى شان مى سازند. واال شاهد بوديم كه سياست سر جنگ نداشتن روحانى 
با آمريكا و احترام متقابل با غرب توانست ايران را از چاه ويل هسته اى كه اصولگرايان در دوران 
آقاى احمدى نژاد كشور را با سر به درون آن انداخته بودند خارج سازد. چاه ويلى كه كشور را تا 
آستانه به خاك سياه نشاندن كشانده بود. پيرامون سوريه هم همانند سياست هاى هسته اى كشور 

در آن 8سال صرفاً نظر مسئولين تاكنون مطرح بوده؛ اما يقيناً روزى اماواگرهايى كه امروزه پيرامون 
سياست هاى ما در سوريه مطرح هستند علنى تر خواهند شد. ازجمله اينكه درنهايت مردم سوريه 
هستند كه پيرامون حضور نظامى ما در آن كشور مى بايستى قضاوت نمايند. ختم كالم آنكه 
17خرداد يك عمليات تروريستى كور بود همانند ساير عمليات داعش در كشورهاى ديگر. اين 
عمليات نه درستى سياست خارجى تندروها را بر كرسى نشاند و نه از سويى ديگر قلم بطالنى بر 
سياست اعتدال و ميانه روى دولت آقاى روحانى كشيد، نه براى اماواگرهايى كه پيرامون سياست 
ما در سوريه به وجود آمده پاسخى به همراه آورد و نه باالخره توانست دخالت هاى سپاه در امور 

سياسى و اقتصادى كشور را توجيه نمايد.

خطبه هاى زنجيره اى؟!
روزنامه بهارنوشت : در اواخر دهه هفتاد گروهى معتقد بودند رسانه هاى جريان اصالح طلبى كشور 
از يك مركز واحد اداره مى شوند و سعيد مرتضوى كه آن روزها نه به عنوان متهم رديف اول 
«جنايت كهريزك» بلكه به عنوان يك مقام ارشد قضايى شناخته مى شد با همين بهانه دست به 
«توقيف فله اى» اين گروه از مطبوعات زد.  اين اقدام مرتضوى كه به نوعى مقابله با تالش هاى 
دولت وقت براى ايجاد فضايى باز در حوزه سياسى – رسانه اى نيز قلمداد مى شد در نهايت كار 
را به جايى رسانيد كه امروز پس از گذشت حدود دو دهه هنوز از آن بهار مطبوعات خبرى نيست 

و در زمستانى بيست ساله به سر مى بريم.
با نگاهى به خطبه هاى نماز جمعه شاهد آن هستيم كه گويا كسر قابل توجهى از مطالب مطرح 
شده از طريق اين تريبون هم از مركزى واحد هدايت مى شوند و گاه ديده مى شود كه در چند 
خطبه نماز جمعه گفته هايى كامال يكسان بيان شده است. نگاه يكسان ارائه شده از طريق تريبون 
هاى نماز جمعه اين پرسش را ايجاد كرده كه شوراى سياستگذارى نماز جمعه چه زمانى قرار است 
به اين نكته بديهى توجه كند كه آن چه از طريق تريبون هاى نماز جمعه عرضه مى شود هيچ 
نسبتى با خواست و نگاه اكثريت نداشته و تنها سبب آن شده است كه شاهد خلوت شدن بيش 

از پيش نمازهاى جمعه شويم.
به عنوان مثال در دو هفته اخير شاهد آن بوديم كه تقريبا در تمامى خطبه هاى نماز جمعه سراسر 
كشور دو موضوع «تخلفات گسترده انتخاباتى» و «سند2030» كه ورد زبان اقليتى تندرو هم بوده 
است مطرح شد. آن چه تاسف بار است اينجاست كه در بين موضوعات مطرح شده از سوى 
امامان جمعه شاهد مطالبى مملو از اطالعات جعلى و نادرست بوديم كه هيچ بعيد نيست ناشى از 
مشاوره هاى غلط و همين طور اطالعات بولتنى ارائه شده از سوى همان مركز واحد باشد. به نظر 
مى رسد كه اگر تصميم گيران كشور تمايلى به پررونق شدن مجدد نمازهاى جمعه دارند مى 

بايست به اين نكات توجهى ويژه نشان دهند.
ـ بررسى سطح اطالعات، دانش و زمان شناسى چهره هايى كه به عنوان امامان جمعه از اين  1

تريبون براى بيان مطالبشان استفاده مى كنند.
ـ توجه به خواست و نظر اكثريت و تغيير برخى از ائمه جمعه كه در كالم و رفتار هيچ نسبتى با  2

آن چه اكثريت خواهان آن است ندارند.
ـ استفاده از چهره هايى همطراز با افرادى نظير حضرات آيات هاشمى رفسنجانى، جوادى آملى،  3

امينى، استادى و... كه در گذشته با حضورشان به نمازهاى جمعه رونق مى دادند.
ـ توجه به اين نكته كه شرط اول براى يك امام جمعه تقوا و عدالت است و طبيعتا افرادى كه  4
هر هفته با اتهام زنى و ارائه اطالعات غيرواقعى به مردم باعث ايجاد جّوى ملتهب و پر از بدگمانى 

در جامعه مى شوند براى حضور در اين تريبون چندان مناسب نيستند.

فجايع تروريستى زنگ خطر مجدد 
براى بيدارى از خواب هاى خرگوشى

سايت رجا نيوز بيانيه جبهه پايدارى را درخصوص وقايع تروريستى تهران منتشر كرد . در بخشى 
از اين بيانيه آمده است :

فجايع تروريستى و تكفيرى چهارشنبه 17خرداد در حرم امام خمينى(ره) و مجلس شوراى 
اسالمى، زنگ خطر مجدد براى بيدارى كسانى از خواب هاى خرگوشى بود كه مى گفتند دنياى 
امروز، دنياى گفت و گوست، نه موشك! زنگ خطر براى كسانى است كه وقيحانه و مرعوبانه 
دفاع از حرم را خون ريزى و آتش افروزى خواندند و گفتند مى شود با تكفيرى ها مذاكره كرد و 
جنگ در سوريه و عراق را با مذاكره پايان داد! و از همه مهمتر، زنگ خطر براى كسانى است كه 
در مناظرات انتخاباتى، به جاى تقدير از توانمندى هاى دفاعى و نظامى، سعى كردند اين نقطه 

قوت را بعنوان نقطه ضعف معرفى كرده و از اين اتفاق بهره بردارى سياسى و انتخاباتى كنند.

 فيفا شوكه شد چون ايران
 در امنيت كامل قرار دارد

فارس به نقل از مشاور بين الملل فدارسيون فوتبال نوشت :دنيا به امنيت ايران اذعان دارد
و فقط در اين بين تماشاگران در بازى تيم ملى بايد هوشيارتر باشند و طورى عمل كنند كه

برخى جرائم مثل محروميت ها شامل حال ما نشود.
وى در مورد اينكه آيا فيفا به همه اين كشورها در خصوص مسائل امنيتى نامه نگارى مى كند
يا خير، گفت: اين اتفاقات در همه جاى دنيا مى افتد و فيفا هم به همه كشورها نامه مى دهد
و فقط ايران نبود كه مورد خطاب فيفا قرار گرفته است. شايد فيفا چون در ايران امنيت كامل
برقرار است و هيچگاه چنين حوادثى به لطف مردم و مسئوالن امنيتى و اطالعاتى رخ نداده
بود، شوكه شده و اين نامه را زده است. اين در حالى است كه از همان روز گذشته كه اين
نامه به فدراسيون رسيد، رياست فدراسيون با مسئوالن مختلف و نهادهاى ذيربط صحبت

كرد و تدابير الزم در اين خصوص اتخاذ شد. 

رژيم سعودى هر روز بيشتر
 تحت سلطه غربى ها قرار مى گيرد

فارس به نقل از توليت آستان.قدس رضوى نوشت :بدون ترديد قهرمان ملى اين كشور
در مبارزه با تروريسم امام راحل ماست كه خوب شناخت و صحيح در برابر جريان خبيث
منافقين موضع گيرى كرد، اگر آن ايستادگى ها نبود امروز كشور اين امنيت را نداشت،رييسى
افزود: چند تروريست در تهران به تعبير مقام معظم رهبرى ترقه بازى كردند، ملت ايران
بساط و  ايستادند  جهانى  بزرگ  قدرت هاى  اصطالح  به  برابر  در  مقدس  دفاع  دوران  در 

تروريسم هاى بزرگتر از اين ها را جمع كردند.

خانم معلم نهضت، توسط تروريست ها 
تعيين تكليف شد نه نمايندگان مجلس

:در ميان قربانيان حادثه تروريستى روز گذشته كه در ساختمان مجلس تابناك نوشت 
شوراى اسالمى رخ داد، نام يكى از آموزشياران نهضت سوادآموزى شهرستان دلفان استان
لرستان نيز ديده مى شود؛ خانمى 37 ساله كه براى اعتراض به بالتكليفى شغلى و معطل

ماندن مصوبه مجلس سال گذشته مجلس، راهى تهران شده بود.
نام اين بانوى لرستانى هانيه اكبريان بود كه از نيروهاى نهضت سواد آموزى شهرستان
دلفان بود و در روزهاى گذشته به اتفاق جمعى از معلمان قراردادى و آموزشياران نهضت
سوادآموزى با حضور در بخش ديدار با نمايندگان مجلس شوراى اسالمى، تالش داشت
صداى حق خواهى خود را به گوش نمايندگان مجلس برساند و پيگير مطالبات صنفى

خود باشد.
خواسته اصلى آموزشياران نهضت سوادآموزى اصالح قانون تبصره 10 ماده 17 قانون تعيين
تكليف استخدامى معلمان حق التدريسى و آموزشياران نهضت سوادآموزى است، كه در
شهريور سال 95 تصويب شده بود؛ قانونى كه «على باقرزاده»، رئيس سازمان نهضت سواد
آموزى كشور معتقد است با اظهار نظرهاى گاه و بيگاه نمايندگان درباره پذيرش يا عدم
پذيرش آموزش دهندگان در طرح جديدى كه در مجلس مطرح شده است، به اضطراب اين

افراد اضافه دامن زد و باعث شد، مراجعات آنها به مجلس افزايش يابد.
در آموزى  سواد  نهضت  آموزشياران  اعتراضى  هاى  تجمع  ادامه  در  و  چهارشنبه  روز 
برابر ساختمان مجلس شوراى اسالمى،  «هانيه اكبريان» آموزشيار نهضت سوادآموزى
شهرستان دلفان  نيز راهى بهارستان شد تا شايد بتواند در ديدارى با نمايندگان تكليف خود
و همكارانش را مشخص كند؛ معلم زحمت كشى كه گويا سهمش تعيين تكليف شدن

توسط تروريست ها و نه نمايندگان مجلس بود.
حاال ديگر اين معلم زحمت كش كه آروزى تبديل وضعيت شغلى و افزايش حداقلى كيفيت
زندگى و حقوقى اش ديگر هيچگاه محقق نخواهد شد، در بين همكاران مطالبه گرش
نيست، اما مابقى آموزشياران نهضت سواد آموزى در سراسر كشور هنوز هستند و هنوز

مطالبه دارند.
اميد اين است كه نمايندگان مجلس مطالبات قانونى آنها كه مصوبه مجلس در مرداد سال
95 است را به صورت جدى پيگيرى كنند و از نزديك ترين و سريع ترين راه قانونى، به خواسته

همكاران اين خانم معلم شهيد، جامع عمل بپوشانند.
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سى سيا

 سپاه پاسداران و نيروى قدس خط قرمز ايران است
سپاه  اسالمى  شوراى  مجلس  رئيس 
پاسداران و نيروى قدس را خط قرمز 
ايران عنوان كرد. به گزارش ايسنا، على 
الريجانى در مراسم وداع با شهداى ترور 
كه صبح امروز در مجلس شوراى اسالمى 
برگزار شد، با اشاره به حوادث تروريستى 
روز چهارشنبه در حرم مطهر امام (ره) و 
مجلس گفت كه  تمركز تروريست ها بر 
محورهاى اصلى مردم ساالرى نظام بود.

وى افزود: امروز روز سختى براى ملت ايران است، وداع با عزيزانى كه مظلومانه در اقدام 
تروريستى روز چهارشنبه در حرم امام (ره) و مجلس به شهادت رسيدند، به ارواح مطهر اين 
شهداى عزيز درود مى فرستيم. وى افزود: در اين روز همزمان به دو مركز مورد توجه ملت ايران 
حمله تروريستى شد كه نشان دهنده تمركز آن ها بر محورهاى اصلى مردم ساالرى دينى نظام 
جمهورى اسالمى ايران است. رئيس مجلس ضمن قدردانى از پيام ارزشمند مقام معظم رهبرى 
آن را مايه دلگرمى خانواده شهدا عنوان و خاطر نشان كرد: نگاهى به شهداى اين واقعه نشان 
مى دهد تروريست ها ناتوان از دسترسى به اهداف خود يعنى حرم امام خمينى (ره) و صحن 
مجلس بودند و با هدف گيرى كور،  مردم و نمايندگان مجلس را به شهادت رساندند. على 
الريجانى در ادامه، اظهارات وزير خارجه عربستان و رئيس جمهور آمريكا را ننگين توصيف كرد 
و گفت: اين اظهارات نشان مى دهد كه اين دوره ،  دوره برزخ مبارزات تروريستى ملت ها است. 
البته از سعودى ها توقعى بيش از اين نبود؛ آن ها امروز مظهريت مبارزه با مردم ساالرى و حمايت 
از تروريست ها را نصب سينه خود كرده اند اما كار آمريكا كه زمانى مدعى مديريت جهانى براى 
وصول به دموكراسى و حقوق بشر بود به جايى رسيده كه رئيس جمهور آن دموكراسى را با پول 

معاوضه مى كند.
وى ادامه داد: آمريكا سياست درب هاى چرخان را به پيش گرفته و دموكراسى حقوق بشر را ذبح 
نموده و چندصدميليون دالر از سعودى ها را به بهانه نشست رياض مى بلعد و ننگ چپاول 
اموال كشورها به بهانه هاى واهى آينده آمريكا را تاريك تر مى كند؛ آن ها نشست رياض 
را برگزار كردند و مدعى شدند كه ايران را منزوى كردند در حاليكه بسيارى از كشورها 
پس از حادثه روز چهارشنبه در كنار ايران قرار گرفتند. رئيس مجلس، مصوبه اخير سناى 
آمريكا را در راستاى حمايت از تروريست ها و ايجاد تحريم هاى جديد عنوان و خاطر 
نشان كرد: اين اقدام درست در حالى اتفاق افتاد كه ملت درگيرى با تروريست ها در 
پارلمان را شاهد بود و سنا قانونى عليه ملت و حمايت از تروريست ها تصويب كرد 
كه نشان مى دهد سناى آمريكا از كمترين عاطفه انسانى برخوردار است. الريجانى 
با بيان اينكه اقدام ننگين آمريكا نشانگر مواجهه ما با دو داعش است گفت:  ما با دو داعش 
در مصاف هستيم ؛ يكى داعش منطقه اى و ديگرى داعش بين المللى . آمريكا با اين 
كار خود را در كنار داعش منطقه اى قرار و نشان داد كه خودش داعش بين المللى است. 
اين اقدام صحت گفته هاى امام (ره) و مقام معظم رهبرى را بار ديگر به اثبات رساند كه 
آمريكا شيطان بزرگ است و كسانى كه مى خواهند تروريسم را ريشه كن كنند چاره اى 
جز مبارزه با داعش بين المللى يعنى  آمريكا ندارند. وى با اشاره به وضع تحريم هاى جديد 
عليه فناورى هسته اى ايران سپاه و نيروى قدس اظهار كرد: آن ها گستاخى را از حد بدر 
كردند چرا كه سپاه پاسداران و نيروى قدس مهمترين رزمنده منطقه اى عليه تروريست 
ها در منطقه هستند و اين اقدام آمريكا همراهى با تروريست هاى منطقه اى را نشان مى دهد. 
رئيس مجلس يادآور شد: آن ها تصور نكنند كه اختالف نظرها در ايران مجال مانور شيطانى 
شان را فراهم مى كند. سپاه پاسداران يك نيروى مردمى فداكار براى انقالب اسالمى است و 

نيروى قدس و سپاه خط قرمز ايران هستند.
الريجانى با بيان اينكه ارتش آمريكا و سازمان سيا پايگاه اصلى تروريسم در منطقه هستند، گفت:  
اين اقدام آمريكا صحنه منطقه را شفاف ترو ملت ايران را در مقابله با استكبار و تروريست ها دست 

ساز آن مصمم كرد، نيرويهاى مسلح و ملت در اين مبارزه هم فكرند

اتحاد بر عليه  تروريسم
الف» پديده ى تروريسم و امر ترور كه در عصر كنونى حيات بشرى به جد دامن 
گستر شده و چتر منحوسش را بر فراز بسيارى از مناطق دنيا افراشته، فارغ از 
همه ى حاشيه ها و اينكه چه كسى و كجا و چرا انجامش دهد، به راستى امرى 
به شدت ناروا، وحشيانه، ناانسانى و ضد بشرى ست و اساس اش ترور در هر 
كجاى اين زمين فسون زده كه باشد محكوم و مذموم است و ايرانى و غير 

ايرانى نمى شناسد.
ب» حمله ى تروريستى بهت آور و عجيب به دو مكان مهم در ايران، يعنى حرم 
امام و مجلس شوراى اسالمى كه مسامحتاَ مى توان گفت نماد دو بال اسالميت 
و جمهوريت نظام هستند، نگاه همگان را به سمت ايران — اين امن ترين 
سرزمين در خاورميانه —چرخاند و ايران را در صدر خبرهاى دنيا نشاند و اين خبر 
چنان عجيب و غريب و غيرقابل باور بود كه رسانه هاى كشورى چون انگليس، 

اين موضوع را باالتر از بحث انتخابات در اين كشور قرار دادند.
ج» امنيت ايران در خاورميانه ى به شدت مغشوش و ناامن محصول بسيارى از 
امور كيفى و كمى، پيدا و پنهان هستند و تمام اين عوامل به صورت سندروم گونه 
در اين مهم، دخيل هستند، از نگاه استراتژيك رهبرى و تالش ها و ايثارگريهاى 
شبانه روزى نيروهاى نظامى، انتظامى و امنيت گرفته تا تالشهاى قواى سه گانه 
و حضور مردم و نيز ايده ى كيفى مردمساالرى دينى و. . . همه در ايجاد امنيت 
در داخل مرزهاى ايران مهم بوده و حذف هر يك از اينها نه تنها بى انصافيست 
بلكه ناديده انگاشتن واقعيت ها در تحليل و برآورد و عمليات كردن امور سياسى 

و اجتماعى ست.
د» ايران از آِن همه ايرانى هاست، خوشى ها و ناخوشى ها و جنگ ها و صلح ها 
و امنيت و ناامنى ها در اين ُملك متعلق به هر آنكس است كه خود را ايرانى 
مى پندارد، به عنوان مثالى واضح و مبرهن در هنگامه ى جنگ تحميلى همه 
به دفاع از ناموس ميهن پرداختند و فارغ از رنگ و نژاد و قبيله همه با رمز 
«ايرانى بودن» ، هر آنچه در توان داشتند در طبق اخالص گذاشتند و چنان 
كردند كه ملتى مظلوم هشت سال در برابر منابع انسانى و نظامى قدرت هاى 

جهان ايستادند.
ه» در برابر  تروريسم از هر نوعش اعم از داعش و جيش العدل و. . . ميتوان ايستاد 
و مقابله كرد اما به يك شرط اساسى و آن شرط بنيادين وحدت ملى همگانى 
گروهها و افراد در ايران است. وحدت همگانى ست كه به هنگامه ى هر نوع 
تهديد تروريستى يا غيرتروريستى باعث ميشود كه امنيت و آرامش در همه ى 
حوزه ها بر صدر ديگر خواسته ها رود و همه براى آن بجنگند و تفرقه و تشتت ها 

نتواند خللى در اين موضوع وارد نمايد.
و» به نظر مى رسد بعد از عمليات تروريستى، برخى سهواً يا عامداً در داخل كشور 
برآنند كه اين امر امنيتى و مربوط به منافع ملى و امنيتى عمومى را وسيله اى قرار 
دهند براى پبشبرد اهداف جناحى و گروهى و با حمله به جناح مقابل و يا مخالفان 
فكرى و نظرى خويش ماهى نامبارك خويش از اين آب گل آلود بستانند و به 
اين فكر نمى كنند كه داعش و داعشيان از هر نوعش نه چپ و راست و اصالح 
طلب و اصولگرا  برايشان مهم است و نه شيعه و اهل سنت و اقليت هاى ديگر 
ايرانى ونه قوميت هاى ايرانى، و تنها و تنها به ايجاد يك ايران ضعيف و پاره و 

وپاره مى انديشند.
ز» بايست براى ايجاد ايرانى آزاد و امن و توسعه يافته و پايدار به سمت اتحاد 
و يكپارچگى براى مبارزه با  تروريسم رفت و اين حاصل نمى شود مگر آنكه كه  
همه ى افراد ايرانى كه دلشان براى ايران و ايرانى ميتپد فارغ از رنگ و نژاد و 
قبيله و مذهب و قوميت را ايرانى و شهروند ايران دانسته و در همه ى حوزه هاى 

كمى و كيفى «ايرانى بودن» را در او تقويت نماييم./

له مقا سـر محمدآزاد جاللى زادهخبـر

ملت ايران دارد حركت مى كند و پيش مى رود؛ 
اين ترقه بازى هايى هم كه امروز شد، اين ها هم 
در اراده ى مردم تأثيرى نخواهد گذاشت.  رهبر 
درباره ى  دانشجويان  از  جمعى  ديدار  انقالب، 
ملت  گفتند:  تهران  امروز  تروريستى  حادثه ى 
ايران دارد حركت مى كند و پيش مى رود؛ اين 

ترقه بازى هايى هم كه امروز شد، اين ها هم در 
ايشان  گذاشت.  نخواهد  تأثيرى  مردم  اراده ى 
افزودند: اين را همه بدانند؛ اين ها كوچك تر از 
آن هستند كه بتوانند در اراده ى ملت ايران و 
مسئولين كشور اثرى بگذارند. و البته خود اين 
جمهورى  چنانچه  اگر  كه  داد  نشان  حوادث 

مركز  كه  نقطه اى  آن  در  اسالمى 
ايستادگى  فتنه هاست  اين  اصلى 
نمى كرد، ما تا حاال گرفتارى هاى زيادى 
داشتيم.  كشور  داخل  در  ناحيه  اين  از 
ان شاءاهللا كلك اين ها كنده خواهد شد. 
حضرت آيت اهللا خامنه اى همچنين با 
اشاره به حوادث تروريستى تهران، تأكيد 
كردند: چنين حوادثى هيچ خللى در اراده 
ملت و مسئوالن بوجود نخواهد آورد و 
ملت ايران قدرتمندانه به حركت خود 
ادامه خواهد داد و پيش خواهد رفت

تربيت  شده ى  و  گسترده  نسل  ايشان، 
عالقه مند به اسالم و انقالب را مانع 
غربى شدن فرهنگ كشور خواندند و 
خاطرنشان كردند: اين نسل روز بروز 
گسترش و عمق بيشترى خواهد يافت و سخنان 
امروز،  جلسه  در  دانشجويان  سنجيده  و  عميق 
آيت  حضرت  است.  واقعيت  همين  از  نشانه اى 
مقاومت  و  ايستادگى  به  اشاره  با  اى  خامنه  اهللا 
و پيشرفت نظام اسالمى در 38 سال گذشته و 

تحميل خود به نظام سلطه با وجود همه طراحى ها 
و توطئه هاى گوناگون اعم از جنگ هشت ساله، 
كودتا، تحريم، تبليغات مغرضانه گسترده و ترور، 
گفتند: حوادث تروريستى تهران، به نسل امروز و 
تهرانى امروز نشان داد كه ترور و حركت تروريستى 
چيست و چگونه تروريستها، انسان هاى بى گناه را 
هدف قرار مى دهند.  ايشان خاطر نشان كردند: 
شرايطى به مراتب سخت تر و وسيع تر از آنچه كه 
در تهران روى داد، چندين سال در كشور حاكم 
بود اما جمهورى اسالمى موفق شد حركت روبه 
جلوى خود را ادامه دهد و نظام سلطه به موفقيت 
دست نيافت. رهبر انقالب اسالمى افزودند: اتفاقات 
امروز در اراده ى مردم تأثيرى نخواهد گذاشت و 
همه بدانند اين ها كوچك تر از آن هستند كه بتوانند 
بگذارند.  اثرى  كشور  مسئولين  و  ملت  اراده  در 
ايشان خاطرنشان كردند: البته اين حوادث نشان 
داد اگر جمهورى اسالمى در آن نقطه اى كه مركز 
اصلى اين فتنه هاست ايستادگى نمى كرد، تاكنون 
گرفتارى هاى زيادى از اين ناحيه در داخل كشور 

داشتيم و ان شاءاهللا اينها ريشه كن خواهند شد.

رئيس جمهورى تروريسم و خشونت را نقطه مقابل 
فرهنگ و هنر دانست و با تأكيد بر اينكه هدف 
تروريسم از بين بردن انسانيت و تمدن انسانى 
است، گفت: ملت ايران مقاوم تر از گذشته در 
برابر ترور و خشونت و افراط گرى ايستادگى 

خواهد كرد.
اهالى  با  افطار  ضيافت  در  روحانى  حسن   
فرهنگ و هنر، با بيان اينكه هنرمندان رابطه 
انسان ها با يكديگر و انسان با طبيعت و خالق را 
با زبان هنر شكل مى دهند، افزود: دين اسالم، 
چگونه  و  خداست  با  گفتن  سخن  هنر  دين 
آموزد.  مى  ما  به  را  كردن  مناجات  و  عبادت 
آموزد  مى  ما  به  هنر  افزود:  جمهورى  رئيس 
كه چگونه با خدا و هم نوعان خود فارغ از هر 
قوميت، زبان و مليت سخن بگوييم. علم و هنر، 
مرز نمى شناسد و ما با هنر زنده و پويا هستيم. 
دين اسالم، دين هنر بوده و اساس قرآن برپايه 
هنرمندى است. افتخار ما اين است كه قرآن 

همواره زنده و معجزه جاودانه ما است.
ارديبهشت   29 در  اينكه  به  اشاره  با  روحانى 
حماسه بسيار بزرگى در كشور آفريده شد كه 
همه مردم در خلق آن سهيم بودند، اظهاركرد: 
البته هنرمندان ما بيش و پيش از ديگران در 
اين صحنه فعال بودند كه از آنها صميمانه تشكر 
مى كنم. رئيس شورايعالى انقالب فرهنگى گفت: 
جوانان ما در سراسر كشور در دوران انتخابات هنر 
آفريدند، سينماگر و صاحب طنز و هنر شدند و با 
موبايل هايشان با مردم كشورمان و جهانيان سخن 

گفتند و بايد گفت انتخابات هنر را در كشور مردمى 
كرد و گسترش داد.

روحانى تصريح كرد: آنكه در انقالب دمكراسى و 
مردم ساالرى دينى را به ما آموخت امام(ره) بود 
و بزرگترين مظهر مردم ساالرى و دمكراسى 
نيز خانه ملت و مجلس شوراى است و دور 
از انتظار هم نيست كه اين دو هزينه و دين 
حماسه بزرگ 29 ارديبهشت را بپردازند. رئيس 
روبروى  تروريسم  كرد:  خاطرنشان  جمهورى 
خشونت  و  گلوله  او  زبان  و  هنر  و  فرهنگ 
است. هدف تروريسم از بين بردن انسانيت و 
تمدن انسانى ملتى است كه از روز اول پيروزى 
انقالبش قربانى ترور بوده و از همان روز اول 
در برابر تروريسم ايستاده و مبارزه كرده و حتى 
ملت هاى بزرگى را در برابر تروريسم نجات 

داده و طبيعى است كه امروز هم بايد بهاى اين 
ايستادگى خود را پرداخت كند.

ها  بهشتى  و  ها  مطهرى  گفت:  روحانى 
ملت  و  بودند  خود  آزادانديشى  و  فكر  كشته 
ما اگر امروز در كنار مرقد مطهر امام راحل و 
آموزگار مردم ساالرى و يا در كنار خانه ملت، 
است  اين  بخاطر  كند.  مى  تقديم  را  شهيدانى 
كه اهل خشونت نبوده و طرفدار مردم ساالرى 
و صندوق رأى است و اين ملت با زبان فرهنگ 
و هنر راه مقاومت و ايستادگى خود را پاس مى 
دارد. رئيس جمهورى اضافه كرد: بى ترديد از 
امروز ملت ما مقاوم تر و پرشورتر از همه روزهاى 
گذشته در برابر خشونت و ترور مى ايستد؛ اين ملت 

بزرگ و همه ملت هاى آزاده جهان در برابر افراطى 
گرى و خشونت ايستادگى خواهند كرد.

روحانى اظهاركرد: در طول سال هاى گذشته هر 
روز و هر روز اين تروريست ها به فكر ورود به 
كشورمان و ضربه زدن به ملت بزرگ ايران بودند 
و ده ها بار تالش شان ناموفق و ناكام ماند و امروز 
هم اگر مى خواستند وارد حرم امام راحل شوند و 
يا وارد مجلس شوراى اسالمى شده و در برابر 
نمايندگان ملت از سالح خوداستفاده كنند باز 
هم ناموفق بودند. تروريست ها باز هم در برابر 
ملت منسجم، قهرمان و دالور ايران كه زبان، 
مى  پاس  را  جوانانش  بيدارى  و  هنر  فرهنگ، 
دارد و راه مقاومت و ايستادگى را شناخته و در 

پيش گرفته، ناموفق خواهند بود.

روحانى خاطر نشان كرد: ما به شما و شما به 
دولت اعتماد كرده و خواهيد كرد. ما در كنار هم 
حماسه آفريديم و در كنار هم و دست در دست 
يكديگر با بازوانى پرتوان و قدم هايى استوار راه 
مان را براى رسيدن به اهداف بلند ملى خود 
ادامه مى دهيم؛ راه ما امنيت، آزادى، آرامش و 
پيشرفت كشور است و بايد هنر و فرهنگ مان 
را در اين مسير بكار بگيريم. گوش هاى شنوا 
و چشم هاى بيناى فراوانى در ميان مردمان و 
جوانان اين سرزمين وجود دارد و بايد از همه توان 
و استعداد موجود براى ساختن ايرانى آبادتر و آزادتر 
استفاده كنيم و يقينا خدا نيز در مسير رسيدن به اين 

هدف يار و پشتيبان ما است.

اين ترقه بازى ها تأثيرى  در اراده ملت ايران ندارد

تروريست ها در رسيدن به اهداف خود ناكام ماندند
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نمايندگان بر اين باورند آمارهاى بى شناسنامه ها در استان 
هاى لرستان، كردستان، خوزستان و سيستان و بلوچستان 
دهه  چند  در  افراد  اين  و  است  ايران  نقاط  ساير  از  بيش 
در  مناطق،  بودن  العبور  صعب  مانند  داليلى  به  گذشته 
دسترس نبودن ثبت احوال در محل، بى سوادى و ناآگاهى، 
زايمان در منزل و فقر فرهنگ براى گرفتن شناسنامه به اداره 
هاى ثبت مراجعه نكرده و در حال حاضر نه تنها آنان بلكه 
چند نسل پيش از آنان و فرزندانشان نيز از اسناد هويتى و 
سجلى بى بهره هستند كه فقدان اسناد هويتى باعث شده اين 
قشر عليرغم فقر شديد اقتصادى از تمامى امكانات دولتى 

مانند حق بيمه، يارانه، انشعاب برق، گاز و تلفن محروم 
باشند.

برخى نمايندگان معتقدند تعداد زيادى از افراد بى شناسنامه 
اتباع  با  ايرانى  زنان  ازدواج  حاصل  مرزى  هاى  استان  در 
بيگانه هستند زيرا تعدادى از خانواده ها دختر خود را بدون 
ثبت ازدواج در دفاتر رسمى به عقد اتباع بيگانه درآوردند 
مشكالت  با  و  بوده  شناسنامه  فاقد  آنها  فرزندان  بنابراين 

زيادى دست و پنجه نرم مى كنند.
بهارستان نشينان تعيين تكليف طرح اصالح موادى از قانون 
تابعيت را در رفع مشكالت فرزندان حاصل از مادر ايرانى 

و پدر خارجى موثر دانسته و بر لزوم تعيين تكليف هر چه
سريع تر اين طرح تاكيدكردند.

با مجلس  اجتماعى  كميسيون  عضو  رضايى،  مسعود 
هاى استان  در  شناسنامه  بى  افراد  تعداد  اينكه  بيان 
بلوچستان و  سيستان  و  خوزستان  كردستان،  لرستان، 
چند در  كرد:  تصريح  است،  ايران  نقاط  ساير  از  بيش 
العبور صعب  مانند  داليلى  به  افراد  اين  گذشته  دهه 
محل، در  احوال  ثبت  نبودن  دسترس  در  مناطق،  بودن 
فرهنگ فقر  و  منزل  در  زايمان  ناآگاهى،  و  سوادى  بى 
براى گرفتن شناسنامه به اداره هاى ثبت مراجعه نكرده
از پيش  نسل  چند  بلكه  آنان  تنها  نه  حاضر  حال  در  و 
آنان و فرزندانشان نيز از اسناد هويتى و سجلى بى بهره
طبق كه  است  اى  گونه  به  افراد  اين  مشكالت  هستند 
برخى شنيده ها روستايى در استان سيستان و بلوچستان
وجود دارد كه تمامى جمعيت آن فاقد شناسنامه بوده و با
توجه به نداشتن اسناد هويتى از تمامى امكانات امروزى

زندگى بى بهره هستند.
وى با يادآورى اينكه بى شناسنامه ها از تمامى امكانات
عمومى و دولتى مانند حق بيمه، يارانه، انشعاب، برق، گاز
و تلفن و ديگر امكانات بى بهره هستند، ادامه داد: افراد بى
شناسنامه به دليل نداشتن هويت حتى از آموزش نيز محروم
مانده و در اين ميان حتى ايرانى ها هم نمى توانند هويت

ايرانى خود را اثبات كنند.
رضايى تولد كودكان بى هويت را بحرانى جدى خواند و
بر لزوم رفع مشكالت هويتى اين افراد تاكيد كرد و گفت:
اولين مدرك اساسى كه هويت افراد را معرفى مى كند داشتن
شناسنامه است و كودكان بى هويت در آينده با مشكالت

زيادى مواجه خواهند شد./ هور نيوز

* قباد باقرى: منابع نفت از تجزيه ى تدريجى مواد آلى بر اثر 
حرارت و فشار بعضى از كاتاليست ها ى طبيعى و در خلل و 
فرج سنگهاى آهكى و ماسه اى كه به صورت رشته هاى چين 
خورده ى و در عمق چند هزار مترى از سطح زمين واقع گرديده 
اند ذخيره شده است . در واقع سنگ هاى آهكى كه در كف 
درياها طى ساليان متمادى رسوب كرده اند و به اليه هاى نفت 
زا معروف هستند، مقدار زيادى از بقاياى نباتات و حيوانات بوده 
اند كه پس از گذشت زمان به نفت تبديل شده اند و در نتيجه 
ى متراكم شدن پيوسته ى زمين و در هم فشرده شدن اليه هاى 
رسوبى و متخلخل و نفوذ (سنگ هاى آتش فشان و متامورفيك 
و … ) حركت آن متوقف مى شود، گاهى اوقات نفت با اليه 
هاى غير قابل نفوذى برخورد نمى كند و در نتيجه به سطح زمين 
رانده شده و معادن سطحى قير يا نفت و گاز را نيز ايجاد مى كند 
كه نمونه هاى بارز آن هم اكنون در محله هاى دره خرسان و سى 
برنج مسجدسليمان به وفور يافت مى گردد و در حال حاضر در 

كوچه و معابر حتى بعضى از اماكن مسكونى جارى است .
 ، ايران  نقاط  بيشتر  در  سياه  طالى  اين  است  ذكر  شايان 
مخصوصا خوزستان به گونه ى چشم گيرى به وديعه نهاده 
شده است ، در گذشته ميزان نفت و گاز به حدى بود كه پاره 
اى مواقع به سان چشمه اى در سطح زمين جارى مى گشت 
و عده اى به عنوان « سادات قيرى » از چشمه هاى نفت بين 

مسجدسليمان و نفت سفيد سود مى جستند.
 1286 ماه  اسفند  سوم  در  كه  بود  آن  دنبال  به  بنابراين 
خورشيدى توسط استعمارگران  آن سوى جهان و به مدد 
فن شناسى ، مته ى دوران از ضخامت زمينى به قطر 360 
متر (3000 فوت ) گذر كرد و آخرين ضربت خود را بر پهنه 

ى سخره اى سخت كه منبع 
نفت در زير آن قرار داشت 
پنجم  پگاه  در  و  آورد  فرود 
خورشيدى   1287 خرداد 
نفت با فشار زياد فوران كرد 
و از آن پس بود كه نفت و 
ميانه  خاور  در  آن  موضوع 
و  گشت  حياتى  ى  مسئله 
نفت  عظيم  صنعت  اساس 
شماره  چاه  بركت  به  ايران 
بنيان  مسجدسليمان  يك  ى 

نهاده شد.
آرى فوران اولين چاه نفت خاورميانه از ميدان «نفتون» و در 
كه  فورانى  پذيرفت،  انجام  كنونى  مسجدسليمان  شهر  ميان 
را  ايران  بعد  و  مسجدسليمان  اجتماعى  و  اقتصادى  حيات 
فرنگيان  دست  به  كه  فورانى  كرد.  دگرگون  خود  زمان  در 
اما  يافته،  مدنيت  اصطالح  به  و  گر  صنعت  و  شهرنشين 
جهان گشا و جهان خوارى كه خود را از درياى دور به 
اين سرزمين رسانده بودند. حضور استعمار و استثمار و 
پى آمدهاى سوء اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و تبعيض 
طبقاتى، خود مثنوى هفتاد من كاغذ است كه پرداختن به 
آن گرچه اثرات مخرب حضور اين مهمانان نا خوانده را 
بر جامعه ى خوزستانى بيشتر آشكار مى سازد، اما شايد 

تكرار واضحات باشد.
بعد از چاه شماره يك مسجدسليمان، چاه هاى ديگرى نيز 
در ساير نقاط اين شهر حفارى و به بهره بردارى رسيدند. 
پس از تاسيس پااليشگاه آبادان در خالل سال هاى (10-

1909) راه برون رفت نفت به شكل رگ هاى خونى در 
كشيده  آبادان  سوى  به  مسجدسليمان  راه  از  لوله  خطوط 
شد. از آن پس در ديگر سهرها از جمله: آغاجارى – در 
سال 1936، گچساران – كه در آن موقع جزء مناطق نفت 
خيز خوزستان محسوب مى شد ، در سال 1936 ميالدى ، 
هفتكل – در سال 1926، اللى در سال 1947 ، پازنان – در 
سال 1926 ، اهواز – در سال 1913 و ديگر مناطقى همچون: 
پرسياه مرغا ايذه – گندم ريز سه ليران عنبل – دزفول – كرنج 
، (بين بهبهان و آغاجارى) و ديگر شهرها و جاى جاى اين 
ديار ، طالى سياه و حتى بنادر صدور نفت و فراورده هاى آن 
مانند : خارك و بندر امام و ديگر مناطقى كه قطعا افزون بر 
موارد باال نيز وجود دارند كه اطالعات نگارنده در مورد آن 

ها محدود است ، همه و همه مؤيد نفت خيز بودن اين خطه از 
پهنه ى نيا خاك ايران اسالمى است با در نظر داشتن اين كه كشور 
ايران حدودا به گونه ى تك محصولى است و اعتبارات جارى و 
عمرانى آن از محل فروش درآمد نفت و ساير فراورده هاى نفتى 
تامين مى گردد و ما بر اين باوريم كه نفت نيز جزء سرمايه هاى 
ملى است و درآمد حاصله از محل فروش آن با رعايت عدالت 
و انصاف به نسبتى بايد در زير ساخت هاى كشور هزينه گردد . 
از اين رو سهم مردمى كه از اين آالينده ها آسيب جدى مى بينند 
قطعا بايد از ديگر مناطق كشور بيشتر باشد .مثال : مسجدسليمان 
به عنوان اولين شهر نفت خيز ايران ، هنوز قسمت هايى از آن 
فاقد انرژى گاز است و چه بسيار افرادى كه با استنشاق گازهاى 
ترش كه از اعماق زمين نشت مى كند ، دچار آسيب هاى تنفسى 
، قلبى و پوستى شده اند . اما ناگزيرند استوانك «كپسول» گاز بر 
دوش به دنبال فروشندگان محلى با قيمت مضاعف بگردند و يا 
در زمستان بشكه و يا دبه به دست به منظور تهيه نفت سفيد در 
مقابل جايگاههاى فروش به صف بايستند . نفتى كه از پهنه ى 
خوزستان استخراج و همه ى شهر هاى كشور را  تغذيه مى كند . 
نفت و گازى كه به عنوان آالينده هاى زيست محيطى و با جارى 
شدن آن در سطح محله ها و كوچه و معابر حتى درون بعضى 
از اماكن مسكونى ، مشكالت فراوانى را فراروى شهروندان 
مسجدسليمانى به عنوان شركت شهر بازنشسته و برخوردار از 
نشت گاز و ديگر آالينده ها و محروم از مزايا و عايدات نفتى كه 

در آن جارى است قرار دارد!
چندى پيش در حالى يك صدمين سالگشت كشف نفت ايران 
برگزار گرديد كه مسجدسليمان به عنوان اولين شركت شهر 
خاورميانه در رديف يكى از شهرهاى محروم كشور محسوب 

مى گردد!چند سال پيش مسئوالن ذيربط در نشستى ، خشكيدن 
چشمه هاى نفت در مسجدسليمان را اعالم و آن را تيتر مطبوعات 
روز نمودند، غافل از اين كه مسجدسليمان و نفت دو جزء جدا 
ناشده از يك ديگر مى باشند و سرگذشت و سرنوشت اين دو از 
لحاظ سياسى، اجتماعى و فرهنگى با هم گره خورده و تفكيك 
ناپذيرند. اما ديرى نپاييد كه نشت گاز و تراوش چشمه هاى نفت 
زا ، بار ديگر نام پر افتخار اما فراموش شده ى مسجدسليمان را 
بر سر زبانها جارى ساخت و خوراك خبرى روزنامه ها را نيز 

تامين نمود.
در  نفت  توليد   ، مسجدسليمان  نفتى  هاى  ميدان  توسعه 
مسجدسليمان از پنج هزار بشكه در روز به بيست و پنج هزار 
بشكه افزايش خواهد يافت ، عقد قرارداد ميدانهاى نفتى در 
مسجدسليمان اين عناوين ، حيات دوباره ى مادر شهر نفتى 
خاورميانه را نويد بخشيد ، گويى نام مسجدسليمان با نفت عجين 
است و بار ديگر همگان بر اين باورند كه نفت همانند خون در 
شريانهاى آن از جريان نايستاده است، چند سال پيش از سوى 
رسانه ى ملى خبر از كشف ميدان گازى به مقياس بسيار وسيع 

توجه همگان را به خود جلب نموده است.
آقاى نوذرى وزير سابق نفت دولت دهم به بهانه ى يك صدمين 
سال كشف نفت در مسجدسليمان حضور يافت و اعالم كرد كه 
اين كهن شهر نفتى رونق ديرين خود را باز خواهد يافت و آن 

گاه افتتاح چند پروِه :
افتتاح پااليشگاه گاز مسجدسليمان، قابل توجه مردم شريف 
ايران، مسجدسليمان با اين همه پيشينه ى نفتى تا آن زمان فاقد 
گاز تصفيه شده مورد مصرف خانگى و صنعتى بوده و بعد از آن 

بود كه اين اتفاق رخ داده است .
گشايش پارك موزه صنعت نفت ايران در مسجدسليمان كه آن 

نيز از چند سال پيش مطرح بوده، اما معلوم نيست كه رنگ آميزى
دكل چاه شماره يك نفت ، كارخانه هاى مولد برق تمبى، گوگرد
سازى و تقطير بى بيان ، جز يادآور رونق پيشين چه تاثيرى در

زندگى اقتصادى مردم شهر خواهد داشت ؟
كلنگ زنى بيمارستان 32 تختخوابى مسجدسليمان : در بدو
امر براى شنونده خبر مسرت بخش و گوش نوازى بود ، اما
آيا بيمارستان امام شركت نفت كه اولين بيمارستان شهر است
تاكنون بيماران و شهروندان عادى را پذيرش نموده و يا مى
نمايد؟ و در يك جمله آيا وجود شركت نفت در وضعيت
عمرانى و زير بنايى شهر تا چه اندازه تأثير گذار بوده و اگر
هم داشته چندان محسوس نبوده است.« شايان ذكر است كه
اخيرا فعاليت هايى را آغاز كرده، اما نه در حد انتظار مردم ».
زيرا مردم شهر حق شناس سازمان هايى هستند كه به آنان
خدماتى را ارائه مى نمايند. بنابراين همگان نيك مى دانند
كه خدمات و سرويس دهى شركت نفت غالبا اختصاصى
و درون سازمانى است و هر گونه تحول و ديگرگونى در
شركت نفت، تأثير چشمگيرى در روند فعلى شهر در گذاشته
نداشته است . گويا مسئوالن مربوطه هم به اين مهم واقف
شده اند تا جايى كه خود از توقعات مردم از شركت نفت به

طور ضمنى اشاره نموده اند.
مدير (وقت) بهره بردارى نفت و گاز در مسجدسليمان (در
حضور وزير پيشين نفت دولت دهم) گفت: مردم مسجدسليمان
مطالبات زيادى دارند و صنعتت نفت را از خود جدا نمى دانند و
توقع دارند بخشى از انتظارات شان توسط شركت برآورده شود
و به ترافيك شهر و احداث جاده ى دوم شهرستان و طراحى

ميادين و … اشاره نمود .
مسجدسليمانى كه به عنوان
خوزستان شهرهاى  از  يكى 
جنگ بار  سال  هشت 
تحميلى را بر دوش كشيده و
پاك بازترين جوانان خود ر ا
به منظور دفاع از هويت دينى
تقديم اسالمى  ايران  ملى  و 
انقالب و دفاع مقدس كرده
ى هزينه  ها  سال  و   . است 
بازسازى را نيز تحمل نموده
و ميراث دار جنگ تحميلى
جوانان خون  از  و  است 
مخلص و خط شكنش ، نظير گردان حضرت سلمان ، در
جاى جاى آن الله هاى ايثار و افتخار روييده است ، بزرگان
و سردارانش همچون شهنى فيض ها و مخصوصا « مسلم
حاتمى ها» كه پيكر پاكش مدت ها در ديار غربت باقى مانده
بود و هزار و يكصد شهيد گلگون كفن ديگر كه به حق «

دينشان را به انقالب و ايران اسالمى اداء كرده اند .»
آيا سزاوار است شهرى كه به ايران و جهان اين همه خدمت
كرده است ، اين گونه مورد بى مهرى واقع گردد ؟ شهرى
با اين همه قدمت تاريخى و منابع خدادادى با يك صد و نه
سال خدمت بالعوض ،آب آن جيره بندى باشد ، در حالى
كه كارون هميشه خروشان ، در شانزده كيلومترى آن جريان
دارد !؟ فاضالبها در سطح خيابانها جارى و كوچه و معابر
، گاز  و  نفت  از  و  چوله  چاله  از  پر  يا  و  خاكى  محالتش 
تنها مواد آالينده هاى آن به طرق گوناگون نصيبشان گردد
، نرخ بيكارى باال و جوانان با تحصيالت عالى و جوياى
كار در مسجدسليمان را «فسرده» كرده است و صدها مشكل
ديگر كه پرداختن به همه ى آن ها مثنوى هفتاد من كاغذ

خواهد بود.
آرى اين است وضعيت ما در شهر نفتى خاورميانه ! با اين
توصيف مردم اين شهر پيوسته اميد آن را دارند تا بر نامه ها و
تأسيسات زير ساختى به منظور عمران و آبادانى در پهنه ى شهر
و  ديارشان كليد بخورد ، تا هم باعث اشتغالزايى جوانان را نيز
فراهم آورده و هم موجبات دلگرمى شهروندان را در پى داشته
باشد و هم شاهد تحولى در خور شأن ديارشان باشد، و اگر غير
از اين باشد، همچون گذشته در حق آنان جفا شده است ، گذشته

اى كه قرار بود ديگر تكرار نگردد .
*پژوهشگر و نويسنده

خوزستان همچنان در صدر
 افراد بدون شناسنامه

مسجدسليمان مادر شهر نفت خيز خاورميانه

اميد حاللى*سجاد پورسلطان

 در دنياى الكترونيك امروز تصور آنكه هنوز كسانى باشند كه بدون شناسنامه زندگى مى كنند سخت باشد 
اما طبق آمار ارائه شده بالغ بر يك ميليون بى شناسنامه در كشور زندگى مى كنند.

پرونده باز انتخابات شوراى شهر !
انتخابات شوراى شهر اهواز : نگاه از چپ !

اشاره :   پرونده انتخابات پنجمين دوره شوراى اسالمى شهر اهواز با همه 
حواشى قبل و بعد از برگزارى ، بويژه نحوه شمارش و اعالم آراء در حال 
بسته شدن است اما پرتوهاى پر حرارت اين حواشى، تنور مباحث سياسى 
را چنان داغ كرده كه گويا هنوز فرصت پرداختن به متن بجاى حاشيه 
بدست نيامده و برخى افراد ، خصوصا در اردوگاه اصالح طلبان ، با بهانه 
قرار دادن تخلفات رخ داده در جريان برگزارى ، سعى در كم رنگ كردن 
خطاى تحليل  يا عملكرد غلط خود دارند.به اعتقاد بسيارى از ناظرين حتى 
اگر فرايند شمارش آراء با اين حجم از اشكاالت مواجه نبود باز هم اصالح 

طلبان توفيق چندانى در اين دوره از انتخابات نداشتند .
نگارنده سعى دارد با نگاهى غيرجانبدارانه مبتنى بر آمار و داده هاى مستدل 
و مستند وجه مغفول مباحثات سياسى اين روزهاى خوزستان ، يعنى تحليل 
گذشته براى موفقيت در آينده بجاى مچ گيرى و تسويه حساب هاى باندى 
و جناحى  را در سطور پيش رو به نمايش بگذارد با اين پيش فرض كه 
درصورت دقيق بودن گزارشات تخلفات ، اين شرايط _ با تقريب بااليى 
_ براى همه كانديداها از اقوام مختلف يكسان بوده است.  چه آنكه در 
حال حاضر بسيارى از كانديداهاى معترض به نتايج انتخابات ، عمدتا از 
دو قوم بزرگ استان ، معتقدند آراء آنها توسط عوامل اجرايى انتخابات به 
نفع كانديداهاى ديگر ناديده و يا مصادره شده است.  لذا در بررسى ها ، 
شرايط موجود براى همه كانديداها از اقوام مختلف يكسان لحاظ ميگردد .

آناليز آمارى انتخابات پنجمين دوره شوراى شهر در اهواز  
1-  در روز 29 ارديبهشت در اهواز ، مجموع افراد واجد شرايط راى دادن 
در انتخابات شوراى شهر اهواز 800 هزار نفر بوده است كه از اين ميزان 
، براساس تعرفه هاى مصرف شده  ، 542380 نفر در انتخابات رياست 
جمهورى و 497711 نفر در انتخابات شوراى شهر شركت كرده اند. بر 
پايه اين داده ها ، نرخ مشاركت مردم اهواز در انتخابات رياست جمهورى 
34/62 درصد و نرخ مشاركت مردم اهواز در انتخابات  شوراى شهر 21/62 

درصد بوده است.
2-  باتوجه به اينكه هركدام از افراد شركت كننده در انتخابات شوراى شهر 
اهواز مجاز به نوشتن نام 13 نفر در  تعرفه راى خود بوده ، على القاعده 
مى بايست مجموع آراء ممكنه براى اين ميزان تعرفه چيزى در حدود 
6470243 ميليون نفر/ راى باشد اما با نگاهى به مجموع آراء هر 600  
كانديداى حاضر در عرصه ، در مى يابيم كه اين عدد چيزى در حدود1/2 
ميليون نفر/راى است.  يعنى نرخ واقعى مشاركت شهروندان اهوازى در 

پنجمين انتخابات شوراى شهر در حدود 86/32 درصد است.
هماره گفته شده است كه توفيق اصولگرايان، در عدم حضور موثر مردم 
پاى صندوق هاى راى رقم ميخورد.نتيجه انتخابات اخير شوراى اسالمى 
شهر اهواز مويد اين گفته است.البته راى شهروندان به هر ميزان و به هر 
كانديدايى محترم است اما در حضور ليستى و كيفى شهروندان شايد نتيجه 

متفاوت از اين بود.
3-  اين اختالف چشمگير (حدودا 3/4 ميليون نفر/راى)  ،  بين 4/6  
ميليون نفر/راى ممكن  و 1/2 ميليون نفر/راى ماخوذه ، بيانگر است كه 
اكثريت شهروندان اهوازى بطور متوسط به نگاشتن نام 2/4 نفر در تعرفه 
هاى خود بسنده و از فرصت خود براى تحرير نام 8/8  نفر ديگر استفاده 
نكرده اند. به بيانى ساده، بطور قطع اكثريت شهروندان اهوازى در اين دوره 

از انتخابات غير ليستى راى داده اند.
سند ديگر اين ادعا مشاهدات مجريان برگزارى انتخابات و شمارش آراء از 
تعرفه هاى موجود در صندوق ها است :  فراوانى تعرفه هاى تك راى يا 

حداكثر فراكسيون هاى سه نفره .
4-  علل عدم استقبال مردم اهواز از ليست هاى مختلف قومى و سياسى 
را مى توان در سردرگمى آنان توسط گروههاى مرجع سياسى _ قومى 

جستجو كرد.
كثرت كانديداها ، ليست هاى متعدد با كمترين همپوشانى با پشتيبانى 
موثرين و متنفذينى كه هركدام محور و مرجع بخشى از طيف متناظر 
سياسى – قومى خود بودند ، عمال مردم را دچار ابهام و سردرگمى نمود 
به نحوى كه مردم مشخصا از هيچكدام از ليست ها يا متنفذين تبعيت 
نكردند. شايد ماحصل اين وضعيت آن بود كه وزن ليدرهاى سياسى _ 
قومى كه در بستن ليست ها دخالت داشتند به روشنى مشخص شد. به 
يقين مى توان گفت ديگر امروز هيچ يك از اين افراد نميتواند خود را محل 
رجوع يا نماينده تام االختيار قوميت و يا جناح سياسى خاص بنامد و يا ادعا 
كند از طرف آن قوم يا جناح نمايندگى تام دارد. رفتار و جهت راى مردم 

خالف اين مدعاست.
5-   «نه»  بزرگ مردم در انتخابات شوراى شهر اهواز به قيموميت 
و پدرساالرى افراد مويد اين گفته است كه نوجوانان و جوانان ديروز ، 
امروز بزرگ شده اند و دوران پدرخواندگى و تبعيت بى چون و چرا بسر 

آمده است.
 اين نوجوانان و جوانان اكنون به مرز پختگى و تعقل رسيده و خود جريان 
ساز هستند. راه تعامل با اين قشر صاحب ايده و تفكر ،نه رفتارهاى حذفى و 
نه برخورد از موضع باال،  بلكه برخورد اقناعى از موضع برابر، با پايبندى به 

روشهاى دموكراتيك _ نه صرفا در حرف كه در عمل _ است.
6-  پيام ديگر اين انتخابات براى اصالح طلبان اهواز اهميت با هم بودن 
است. هرگاه با هم بوده اند فتوحات پى در پى داشته اند و هرگاه جدا از هم 

بوده اند شكست از پى شكست.
بايد براى حفظ وحدت بين گروه هاى اصالح طلب در برخى مفاهيم 
بازنگرى كرد. روحيه ايثار و از خودگذشتگى و نيز ترجيح منافع كلى بر 
منافع شخصى در بين افراد تقويت شود و با افرادى كه وحدت اصالح 
طلبان را قربانى مطامع و منافع شخصى يا گروهى خود مى كنند برخورد 

بدون اغماض صورت پذيرد.
7-   قدر مسلم ، مرجع راهبرى اصالح طلبان در استان خوزستان در 
حال تغيير است. ناكامى هاى متعدد شوراى سياستگذارى اصالح طلبان 
در انتخابات مجلس شوراى اسالمى كه منجر به راهيابى 15 نماينده 
غيراصالح طلب به مجلس شد، بى تاثيرى آنان در موضوع انتخاب 
استاندار ، در كنار ناكامى اخير اصالح طلبان در انتخابات شوراى شهر و 
موفقيت دستكم 5 كانديداى جمنا ، لزوم پوست اندازى در مراكز تصميم 
گيرى و تصميم سازى اصالح طلبان و راه اندازى ساختارى به معنى واقعى 
كلمه دموكراتيك براى هم افزايى احزاب و موثرين اصالحات را نمايان 
مى كند.اصالح طلبان خوزستان ديگر از تصميمات يك حلقه خاص با 
ظاهر شورايى و دموكراتيك و باطن انحصارطلبانه و پدرساالرانه تبعيت 

نمى كنند.
8-  جريان اصالحات در استان براى گزينش هاى آتى خود مى بايست 
يكبار براى هميشه بين مدل هاى صرفا قومى  يا رجحان تخصص، 
شايستگى و اصالت اصالح طلبى بر مناسبات قومى يكى را انتخاب كنند.

9-   پيام ديگر راى شهروندان اهوازى در 29 ارديبهشت ماه ،  تبعيت 
نكردن از منطق ليدرهاى قومى و سياسى و طراحان ليست هاى مختلف 

عددى و ... است.
مدل منتخب مردم در اين انتخابات 3+5+5   و يا بعبارتى 5 عرب و 8 
غيرعرب است كه نشان ميدهد طراحان ليست هاى عددى در تشخيص 
بافت جمعيتى شهر اهواز و تفاوت آن با انتخابات مجلس شوراى اسالمى 
در سال 94 در شهرستان اهواز دچار خطاى فاحش بوده اند.مردم اهواز به 
توازنى منطقى بين همه اقوام و طوايف خوزستانى راى داده اند و برترى 
جويى نكرده اند.راى مردم را ببينيم و بجاى فرافكنى  يا بهانه جويى ، 

گذشته را چراغ راه آينده خود قرار بدهيم.
*عضو شوراى مركزى و رييس شاخه جوانان حزب اعتمادملى خوزستان

سو قصد به نشانه هاى تعالى ملت
 و چند تامل و تذكر

1) آمده بودند تا انتقام شكست هاى پى در پى داعش و آمرانش را در جبهه 
هاى سوريه و عراق و يمن از ايران و ايرانى بگيرند. 

آمده بودند براى انتقام از مردمى كه صدها مدافع حرم از ميان فرزندانش 
عرصه را بر تاريك انديشان متحجر در جبهه هاى نبرد تنگ كرده و 
صدها رعنا قامت گلگون را تقديم دفاع از حرم هاى ايمه اطهار (عليهم 

السالم) نموده اند.
آمده بودند تا تهديدات شفاهى آمران شان را در كشاندن بحران به عمق 

خاك ايران عزيز عملياتى سازند.
آمدن شان عالوه بر شكست هاى پياپى نظامى در جبهه هاى نبرد 
عراق و سوريه و يمن اما بى ارتباط نبود با بحران ديپلماتيك فعلى در 
منطقه خاورميانه چرا كه سعودى هايى كه در رابطه با بلعيدن همسايه 
كم وسعت خود قطر مى خواستند پا جاى پاى صدام در حمله به كويت 
بگذارند در عين همراه كردن جمعى از كشورهاى منطقه اما با حمايت 
ايران از قطر با ناكامى جديدى مواجه شدند و حساب كار دست شان 
آمد كه با وجود ايران نمى توانند در منطقه هر طور مى خواهند ببرند و 

بدوزند و رفتار يكجانبه كنند.
2) صرفنظر از عوامل بيرونى ماجرا كه تقريبا براى همه تحليل گران 
شناخته شده است اما جامعه ايرانى مدت كوتاهى ست كه از رقابتى 

سنگين انتخاباتى با بيش از 40 ميليون راى دهنده بيرون آمده است.
در عين حالى كه جامعه ايرانى جامعه اى ست متكثر اما دشمنان مى 
دانند و آزموده اند و مجددا درمى يابند كه ايرانيان در مقابل تهديد و 
دشمن خارجى ديگر اصول گرا و اصالح طلب نيستند و به عنوان سرباز 
حافظ تماميت ارضى و منافع و منابع و اعتبار ايرانند و همچون يد واحدى 

سيلى بر صورت بدخواه مى نوازند و گوش يه يك فرمان مقتدا دارند.
نيز آنكه بهتر است قرمز و آبى هاى سياست داخلى نيز به آن حد از بلوغ و 
رشد معرفتى رسيده باشند تا با تفكيك رقابت ديروزى، امروز اين موضوع ملى 

را دستمايه رقابت ها و تسويه حساب هاى جناحى قرار ندهند.
 3) نكته ديگر كه مى بايست مورد توجه قرار گيرد سخنان معاون شوراى 
عالى امنيت ملى ست كه تروريست هاى به درك واصل شده را ايرانيانى 
معرفى كرده بود كه به داعش پيوسته بودند. بايد در نظر داشت اين 
خاينين و گمراهان اهل هر شهر و قوميتى كه باشند آنان را با كليت آن 
شهر يا قوميت مناسبتى نيست و اينان طرد شدگان ملت و اقوام و مناطق 
هستند و اين تعلق به منطقه اى خاص نمى بايست دستاويزى براى ساير 
رقبا شود تا اين انتساب را از فردا چون چوبدستى بر سر اهل آن منطقه 
فرو بياورند چرا كه همه ايرانيان در دفاع از كشور سنگ تمام گذاشته و 
در ايثارشان براى تماميت ارضى و وفادارى شان به نظام و مردم ذره اى 
شك و شبهه نيست. بايد لحاظ كرد كه در صورت چنين واگفت هايى در 

خلوت و جلوت در واقع بازى كردن در زمين دشمن خواهد بود.
4) نكته قابل تامل ديگر در بازه زمانى اخير اما آتش سوزى ها و حوادث 
غير مترقبه سنگين اعم از حادثه براى پااليشگاه ها و پاساژها و فروشگاه 
ها و جنگل هاست كه در نگاهى شايد بتوان رد پاى دشمن و فريب 
خوردگان داخلى را در آنها مشاهده كرد كه در صورت صحت و يا سقم 
اين نظريه اما آنچه عيان است تاب آورى سيستم پدافند غيرعامل كشور 
در مقابل اين بحران هاى تحميلى بسيار پايينتر از سطح مطلوب در 
واكنش نيروهاى مسلح و حافظان امنيت كشور در مقابل هجمه عيان 
نظامى يا تروريستى ست كه مى بايد براى تقويت و هوشمند سازى اين 

سامانه فكرى اساسى و برنامه ريزى جامعى كرد.
بايد در نظر داشت كه تاسيسات عمده نيروگاهى و سدها و شبكه هاى 
توزيع برق و آب شرب مى توانند هدف هايى بالقوه براى تروريست ها 
باشند كه لحژه اى نمى بايست از مراقبت تامه از شريان هاى حياتى 
كشور غفلت ورزيد چرا كه دشمن در كارنامه شوم خود چنين سوابقى 
را دارد و نبايد آنان را متحجر صرف پنداشت بلكه مطالعه در احواالت و 
تحرك آنان نشان مى دهد كه در هنگام عمليات خبيثانه از تكنولوژى 
اسراييل و پول ارتجاع منطقه و تغذيه اطالعاتى و سايبرى و فنى استكبار 

استعمارگران بهره مى برند.
5) تروريست ها نمادگرا هستند. آنچنان كه در حمله به نيويورك برج 
هاى دو قلو و نماد اقتصاد جهانى را هدف گرفتند، در روسيه به سراغ 
مترو رفته و در اروپا تاالرهاى نمايش و استاديوم هاى فوتبال را هدف 
قرار مى دهند. در سوريه و عراق و افغانستان به جنگ موزه هاى بابل 
و شهرهاى باستانى مانند تدمر و مجسمه هاى بودا و در يك كالم به 
ستيز با تاريخ بشرى رفتند و اما در ايران به سراغ حرم امام امت و معمار 
انقالب و مجلس شوراى اسالمى آمدند كه حرم امام نشانه همت ملى و 
حميت و غيرت اسالمى در عرصه مبارزه است و مجلس نيز خانه ملت 

و نماد خردورزى و عقل جمعى.
تروريست ها سعى در ستيز با نشانه هاى تعالى ملت ها را دارند تا در 
امحاى آنان عقده هاى خود را تشفى دهند و با از ميان بردن داشته هاى 
ديگران، نداشته هاى خود را پنهان كنند و ديگران را با خود همسان 
سازند! اما چه خيال باطلى! كه راستى با اين همه جوانان وطن و گوش به 

فرمان رهبر فرزانه و حكيم انقالب : 
دريغ است ايران كه ويران شود

كنام پلنگان و شيران شود ...
سو قصد به مرقد امام و مجلس با فجيع ترين حمالت و وحشيانه ترين 
صورت ممكن اتفاقى نيست و عملى كامال محاسباتى توسط دشمن 
است كه هر يك به عنوان نماد قدرت ايران و ايرانى محسوب شده و 

مى بايست قدر آنها به درستى دانسته شود.
6) گذر 2 تيم تروريستى انغماسى يا زامبى هاى داعشى پس از فشار 
بسيارى كه بر نيروهاى مقتدر امنيتى و نظامى كشورمان در دو رخداد 
 40 انتخابات  برگزارى  يعنى  اخير  عظيم  كننده  مشاركت  جمعيت  با 
ميليونى رياست جمهورى و شوراها و سالگرد ارتحال امام (ره) وارد آمد 
و برخورد با تروريست ها در سريع ترين وقت ممكن و دادن كمترين 
تلفات نسبت به رويدادهاى مشابه نمى بايست دستاويزى براى زير سوال 
بردن نهادهاى امنيتى و نظامى كشورمان باشد چرا كه در طى اين سال 
هايى كه منطقه، روسيه و اروپا و ... در شرارت تروريست ها مى سوخت 
و جوامع هدف مورد تهديد بودند، ايران به يمن هوشيارى و جانفشانى 
اين عزيزان منطقه اى امن در دل بحران بوده و هست و ميزان گذر 
تروريست ها از كمند احاطه امنيتى كشورمان و ايجاد فاجعه مانند حادثه 
اخير در مجلس و مرقد و مقايسه نسبت آن در قبال كشف و ضربه زدن 
به صدها گروهك و هسته هاى تروريستى پيش از انجام عمليات حقيقتا 
نسبتى قليل است كه مى بايست ضمت لحاظ كردن اين نسبت ها در 
هرگونه برآورد و بررسى اشراف اطالعاتى در عين حال قدردان سربازان 
مخلص ميهن مان در رده ها و نهادهاى مختلف بود و از دادن امكانات 
و اعتبارات و دلگرمى هاى الزم و بايسته به آنان دريغ نكرد چرا كه 
در يك نمونه اخير نظام مرتجع سعودى و حامى نخست تروريست ها با 
رييس جمهور غيرمترقبه اياالت متحده در سفر وى به اين كشور پيمان خريد 

تسليحاتى 110 ميليارد دالرى منعقد كرده است.
 7) تمامى دلسوزان كشور در اين ماجراى سو قصد به ساحت امنيت كشور 
نگران و ناراحت شده و احساسات شان جريحه دار گرديد اما بايد براى 
اطمينان يافتن از عدم تكرار جنايات اينچنينى در كنار هوشيارى سربازان كيان 
و حافظان امنيت كشور، رسانه ها و نخبگان و آحاد مردم نيز با عمل به تكليف 
حساس خود از تقليل مباحث و منافع ملى و دينى به سليقه هاى فرساينده 
رقابتى جناحى دورى كرده و اين پيام را با صداى بلند به دشمن برسانند كه 

براى دفاع از ايران و جريان مقاومت همگى يد واحده اند.
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جتماعى ا

سخنگوى كميسيون بهداشت و درمان مجلس با بيان اينكه 
ميزان ماليات از مواد دخانى در كشور بين 10 تا 20 درصد 

است، گفت: اين ميزان ماليات بازدارنده نيست.
به گزارش بامداد زاگرس و به نقل از خبرگزارى خانه ملت 
محمدنعيم امينى فرد ، با بيان اينكه ميزان اخذ ماليات از مواد 
دخانى در كشورهاى پيشرفته بين 40 تا50 درصد است، 
گفت: در ايران ماليات سيگارهاى توليد داخل 10درصد و 
توليد مشترك 15 درصد و وارداتى 20 درصد است كه اين 

ميزان ماليات به هيچ وجه بازدارنده نيست.
با  اسالمى،  شوراى  مجلس  در  ايرانشهر  مردم  نماينده 
ماليات  افزايش  براى  نمايندگان  برخى  تالش  يادآورى 
مواد دخانى در برنامه ششم و بودجه 96، تصريح كرد: در 
پى آن بوديم قيمت خرده فروشى مبناى اخذ ماليات مواد 
تاييد  مورد  موضوع  اين  متاسفانه  اما  گيرد  قرار  دخانى 
تعيين  مالك  كارخانه  درب  قيمت  و  نشد  واقع  مجلس 
ماليات قرار گرفت كه اين ميزان ماليات، بازدارندگى را 

بسيار كمرنگ مى كند.
 وى از كاهش ماليات مواد دخانى انتقاد كرد و افزود: ايران 
از نظر ميزان اخذ ماليات از سيگار از نرم جهانى بسيار پايين 
تر است و اين موضوع باعث شده افراد به استفاده از مواد 

دخانى بى كيفيت روى بياورند.
تالش  يادآورى  با  دهم،  مجلس  در  مردم  نماينده  اين 
از  بخشى  اختصاص  براى  بهداشت  كميسيون  موثر 
درآمد كسب شده از  عوارض ماليات دخانى به وزارت 
بهداشت در قانون بودجه 96، ادامه داد: متاسفانه عوارض 
اخذ شده از دخانيات به وزارت بهداشت و ديگر وزارت 
خانه ها اختصاص نمى يافت از اين رو در قانون بودجه 
96 بندى را ذكر  و سازمان برنامه و بودجه را ملزم كرديم 
درصد   50 ميزان  به  دخانى  مواد  از  شده  كسب  درآمد 
در سبد وزارت بهداشت، 30 درصد وزارت ورزش و 
و  آموزش  وزارت  اختيار  در  هم  درصد   20 و  جوانان 
اعمال  سياستگذارى  كه  قيد  اين  با  گيرد  قرار  پرورش 
هزينه ها توسط دستگاه هاى ديگر با وزارت بهداشت 

و درمان باشد.
امينى فرد در رابطه با اظهارات رئيس مركز سالمت محيط و 
كار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى مبنى بر اينكه 
ماليات سيگار در كشور بايد 7 برابر شود با بيان اينكه فضاى 
مجلس با اعمال افزايش 7 برابرى ماليات سيگار سازگار 
نيست، تصريح كرد: افزايش دو تا سه برابرى ميزان فعلى 

قابل قبول است.
نماينده مردم ايرانشهر در مجلس دهم، با بيان اينكه افزايش 
مواد  قاچاق  كاهش  در  چندانى  تاثير  دخانى  مواد  ماليات 
دخانى ندارد، افزود:  اگر در جهت جلوگيرى از ورود مواد 

دخانى قاچاق به كشور چاره انديشى نشود به طور قطع 
افزايش عوارض مواد دخانى افزايش قاچاق را در پى دارد از 
اين رو به شرطى افزايش عوارض موثر خواهد بود كه بتوان 

ميزان قاچاق مواد دخانى را در كشور كاهش داد.
شوراى  مجلس  درمان  و  بهداشت  كميسيون  سخنگوى 
مردم،  سازى  آگاه  و  سازى  فرهنگ  شد:  يادآور  اسالمى، 
افزايش ماليات مواد دخانى و مقابله با قاچاق دخانيات از 
جمله عوامل موثر در كاهش مصرف دخانيات است كه بايد 

به آن توجه داشت.
مبارزه با دخانيات صرفا به نصب عالئم

 هشداردهنده بر روى سيگار منتهى نشود
وى با تاكيد بر اينكه مبارزه با دخانيات صرفا به نصب عالئم 

هشداردهنده بر روى سيگار منتهى نشود، گفت: مبارزه با 
استعمال دخانيات بايد از سنين كودكى در افراد نهادينه شود 
و خانواده ها، وزارت آموزش و پرورش و همچنين وزارت 
ورزش و جوانان و وزارت بهداشت و درمان نيز به عنوان 
متولى اصلى سالمت مردم بايد در اين زمينه گامى موثر 

بردارند.
مصرف باالى دخانيات شيوع

 بيمارى هاى قلبى و عروقى، تنفسى و سرطان
 در كشور را به دنبال داشته است

مصرف  اينكه  بيان  با  دهم،  مجلس  در  مردم  نماينده  اين 
باالى دخانيات شيوع بيمارى هاى قلبى و عروقى، تنفسى و 
سرطان در كشور را به دنبال داشته و اين بيمارى ها هزينه 

هاى سنگينى را به نظام سالمت وارد مى كند، افزود: از 
آنجايى كه عوارض ناشى از اين بيمارى ها متوجه وزارت 
بهداشت مى شود بنابراين اين دستگاه بايد برنامه هاى موثر 
پيشگيرانه اى را داشته و با استفاده از سيستم شبكه قدرتمند 
و قوى خود در جهت مديريت مصرف دخانيات در كشور 

گام بردارد.
علت عدم اجراى قانون جامع كنترل

 و مبارزه ملى با دخانيات را از دستگاه هاى
 مسئول پيگيرى خواهيم كرد

نماينده مردم ايرانشهر در مجلس دهم، با بيان اينكه علت 
عدم اجراى قانون جامع كنترل و مبارزه ملى با دخانيات را 
از دستگاه هاى مسئول پيگيرى خواهيم كرد، ادامه داد: اين 

قانون را در كميسيون بهداشت بررسى و همچنين علت عدم 
اجراى آن را از سوى دستگاه ها پيگيرى خواهيم كرد؛ از 
سويى همچنين عدم ارائه گزارش عملكرد شش ماهه ستاد 
كشورى و كنترل و مبارزه با دخانيات به كميسيون را نيز از 

ستاد جويا خواهيم شد.
هشدار نسبت به افزايش تمايل بانوان نسبت به 
مصرف مواد دخانى و كاهش سن مصرف

شوراى  مجلس  درمان  و  بهداشت  كميسيون  سخنگوى 
اسالمى، نسبت به افزايش تمايل بانوان نسبت به مصرف 
مواد دخانى و همچنين كاهش سن مصرف در كشور هشدار 
داد و گفت: افزايش مصرف و كاهش سن مصرف مواد 

دخانى بايد از سوى مسئوالن جدى گرفته شود.

اخذ ماليات سيگار در ايران 
بسيار پايين تر از ميانگين جهانى

فيلتر كردن شبكه هاى اجتماعى يا فراگير كردن سواد رسانه اى ؟
براى دور ماندن از آسيب هاى اجتماعى كدام بهتر است: فيلتر 
كردن شبكه هاى اجتماعى يا فراگير كردن سواد رسانه اى ؟ ، در 
ابتداى بحث  توصيه مقام معظم رهبرى در مورد فضاى مجازى را 
مطرح كرده تا  اهميت موضوع را بيان كنم:“ابزارهاى تسهيل كننده، 
مثل رايانه ها و ارتباطات اينترنتى و فضاى مجازى و سايبرى هم 
كه االن در اختيار شماست ، اگر بتوانيد اينها را ياد بگيريد، مى 
توانيد يك كلمه حرف درسِت خودتان را به هزاران مستمعى كه 
شما آنها را نميشناسيد، برسانيد؛ اين فرصت فوق العاده اى است؛ 
مبادا اين فرصت ضايع شود. اگر ضايع شد، خداى متعال از من و 
شما روز قيامت سؤال خواهد كرد: از فرصت اين همه جوان، اين 
همه استبصار، اين همه ميل و شوق به دانستن، شما براى ترويج 

معارف اسالمى چه استفاده اى كرديد؟“
با عبـــور از عصــر ارتباطات و گستردگى فضاى سايبرنتيك، 
ارتباطات نوع جديد و مبتنى بر فضاى مجازى شكل گرفته كه 
اين نوع از ارتباطات در نهايت با قدرت تمام به شبكه سازى 

انسان ها در محيط مجازى منجر شده است .
دنياى امروز را  رسانه هاى جديد به وجود آورده اند، رسانه ها 
حد و مرزها را بهم زده و روز به روز تكنولوژى جديد بستر 
مساعدترى را براى فعاليت آنها فراهم مى سازد. تكنولوژى هاى 
جديد رسانه اى مانند تلويزيون، ماهواره، اينترنت و شبكه هاى 
از  بسيارى   . اند  كرده  تربيت  را  جديدى  ،انسانهاى  اجتماعى 
محققان تعليم و تربيت در رسانه معتقد هستند كه حتى در برخى 
از خانواده ها رسانه ها توانسته اند جاى پدر و مادر (والدين) را 
براى فرزندان بگيرند. بدون اغراق بگوئيم در دنياى امروز هيچ 

فردى را ياراى گريز از اثرات رسانه نمى توان يافت.
بر اساس يك آمار رسمى در كشور ايران تا پايان سال 2014 
ميالدى تعداد نفرات استفاده كننده از اينترنت افزون بر 45 ميليون 
نفر اعالم شده است و به زبان ديگر حدود 56 درصد مردم از 
اينترنت بهره مند هستند و جالب اين است كه اين آمار در ده 
سال قبل يعنى سال 2004 حدود 5 ميليون نفر بوده است. در سال 
1392 سايت تبيان و روزگار نو اعالم كردند كه تعداد استفاده 

كنندگان از شبكه هاى اجتماعى در ايران رو به افزايش است. به 
طور مثال استفاده كنندگان از فيس بوك عليرغم فيلتر شدن آن 

بين 12 تا 18 ميليون نفر هستند.
با اين اوصاف الزم است درباره آنچه كه ما ناچار به استفاده از 
آن هستيم اطالعات كافى داشته و به بيان امروزى ها ما بايد 
سواد رسانه اى را داشته باشيم. اين سواد شامل اطالعات اوليه 
درباره قابليت ها، فرصتها ونحوه به كارگيرى تكنولوژى هاى 
جديد وآسيب هاى اجتماعى ومقابله با آن است در اين مقاله به 
بحث وبررسى در باره شبكه هاى اجتماعى چالشها وقابليت هاى 
آنها وسواد رسانه واهميت وضرورت آن پرداخته شده است. و 
در دنياى رسانه نيز فرد باسواد مى تواند درباره آنچه در كتاب، 
روزنامه، مجله، تلويزيون، راديو، فيلم، موسيقى، تبليغات، بازى 
مى  بيند،  مى  اجتماعى  هاى  شبكه  و  اينترنت  ويدئوئى،  هاى 
خواند، مى شنود، تفكر و تعمق كند. بنابراين به جاى تعطيلى 
يا جلوگيرى از شبكه هاى جديد اجتماعى بايد در ترويج سواد 
رسانه اى كوشا بود. چون جلوگيرى از فعاليت تكنولوژى هاى 
جديد رسانه اى يا بازداشتن مردم از استفاده از اين رسانه ها و 
حتى تصويب قانون، تجربه تلخى است كه در كشورهاى مختلف 

اجرا شده و جواب مطلوب حاصل نشده است.
اجتماعى  شبكه هاى  كه  گرفت  نظر  در  بايد  را  نكته  اين  پس 
تعطيل بردار نيست و در صورت تعطيلى يا فيلتر شدن، شبكه 
ديگرى جايگزين آن خواهد شد .شبكه هاى اجتماعى مى توانند 
يك فرصت باشند اگر استفاده به جا از امكانات وفرصت ها 
وقابليت هاى اين شبكه ها ورسانه هاى اجتماعى بشود كه 
اين خود نيازمند سواد رسانه اى است وبه ميزانى كه كاربران 
به سواد رسانه اى مجهز باشند متقابال به همان ميزان امكان 
تاثيرپذيرى ويا آسيب ديدگى از شبكه هاى اجتماعى كاهش 
را  اطالعات  كاربر  اى  رسانه  سواد  داشتن  با  يافت.  خواهد 
بدون چون وچرا وبدون تجزيه وتحليل نمى پذيرد وبا نگاه 
انتقادى يك رسانه و يا شبكه را بررسى مى كند و از امكانات و 

قابليت هاى آن استفاده مى كند.                 

شـت ا د د يا

سوادآموزى  نهضت  آموزش ياران  گذشت  كه  هفته اى  در 
رئيس  گفته هاى  طبق  داشتند،  مجلس  مقابل  را  تجمعاتى 
سازمان نهضت سوادآموزى، خواسته اصلى اين افراد اجراى 
ماده 17 قانون تعيين تكليف استخدامى معلمان حق التدريس 

و آموزشياران نهضت سوادآموزى است.
به گزارش بامداد زاگرس و به  نقل از تسنيم، در جريان حادثه 
تروريستى روز چهارشنبه 17 خرداد در تهران، هانيه اكبريان 
يكى از آموزشياران نهضت سوادآموزى از شهرستان دلفان كه 
براى پيگيرى خواسته خود و تبديل وضعيت استخدامى به 
مجلس شوراى اسالمى آمده بود، به شهادت رسيد.آنگونه كه 
همسر وى مى گويد: «اكبريان نامه اى براى استخدام داشت و 

ميخواست با نمايندگان مجلس ديدار كند.»
همچنين در هفته اى كه گذشت جمعى از معلمان حق التدريس 
و آموزشياران نهضت سوادآموزى براى پيگيرى خواسته خود 
اسالمى  شوراى  مجلس  مقابل  استخدامى  وضعيت  تبديل  و 

تجمعاتى را داشتند.
مرداد  در  مجلس  نمايندگان  كه   است  شرح  بدين  ماجرا 
و  تكليف  تعيين  براى  مصوبه  دو   95 شهريورماه  و   94 ماه 
بكارگيرى نيروهاى حق التدريسى و آموزش دهندگان نهضت 
سوادآموزى داشتند. اخيراً نمايندگان مجدداً بر عملياتى شدن 
دو مصوبه يادشده تأكيد كردند و در روز 29 فروردين ماه 
معلمان  استخدامى  تكليف  تعيين  طرح  فوريت  يك  امسال 
در  سوادآموزى  نهضت  دهندگان  آموزش  و  حق التدريسى 
وزارت آموزش و پرورش با موافقت نمايندگان به تصويب 
به  رسيدگى  در  تسريع  دليل  به  اسالمى  شوراى  س  رسيد. 
با  سوادآموزى  نهضت  دهندگان  آموزش  استخدام  مسئله 
موافقت  خصوص  اين  در  طرحى  به  رسيدگى  فوريت  يك 
كرده اند و اين طرح براى بحث و بررسى درخصوص كليات 
و جزئيات آن به كميسيون آموزش ارائه شده است كه نهايتًا 
به  نهايى  تصميم گيرى  منظور  به  قانونى  مراحل  طى  از  پس 

صحن علنى ارائه خواهد شد.
اين  جزئيات  با  مجلس  موافقت  صورت  در  اساس  اين  بر 
طرح دولت مكلف است حداكثر ظرف مدت يك سال تمام 
همچنين  و  را  قانون  اين  مشمول  حق التدريسى  نيروهاى 
سواد  نهضت  دهندگان  آموزش  و  حق التدريسى  معلمين 
آموزشى بدون نياز به  آموزى را پس از گذراندن دوره هاى 
شركت در آزمون استخدامى به استخدام وزارت آموزش و 
پرورش درآورد. در اين مصوبه جديد مجلس كه چند روز 
قبل اعالم كرد بحث استخدام قطعى آموزش دهندگان مطرح 
شده است و ماده 17   دولت را موظف كرده افراد با طى 
دوره آموزشى 6 ماهه بدون نياز به شركت در آزمون استخدام 

شوند.
آنگونه كه عليرضا سليمى عضو كميسيون آموزش و تحقيقات 
و  است  مخالف  مذكور  طرح  با  دولت  مى گويد:  مجلس 
احتمال افت كيفيت آموزش را يكى از داليل مخالفت خود 

اعالم مى كند.
على باقرزاده رئيس سازمان نهضت سوادآموزى در رابطه با 
قانون  گفت: طبق  سوادآموزى  نهضت  آموزشياران  خواسته 
مصوب مجلس در سال گذشته، وزارت آموزش و پرورش 
موظف شد تا كسرى نيروى انسانى خود را از ميان مربيان 
حق  آموزشى،  خدمات  خريد  نيروهاى  دبستانى،  پيش 

التدريسان غيرمستمر و آموزش دهندگان نهضت سوادآموزى 
تأمين كند اما زمانى اين قانون تصويب و به اين وزارتخانه 
ابالغ شد كه كار سامان دهى نيروى انسانى انجام شده بود و 

امكان جابه جايى نيروها وجود نداشت.
وى افزود: آموزش  دهندگان نهضت سوادآموزى انتظار دارند 
در  اجراى  براى  و  تهيه  را  دستورالعملى  پرورش  و  آموزش 
استفاده  زمينه  تا  كند  ابالغ  استان ها  به  جديد  تحصيلى  سال 
به  واجدشرايط  آموزش دهندگان  وضعيت  تبديل  و  آنها  از 
به  پرورش  و  آموزش  كه  مناطقى  در  حق التدريس  نيروهاى 

نيرو نياز دارد، فراهم شود.
رئيس سازمان نهضت سوادآموزى ادامه داد: هنوز اين قانون 
اجرا نشده بود كه نمايندگان مجلس طرحى را ارائه كردند 
تا افراد حق التدريس استخدام شوند اما شيوه ورود به تأمين 
نيروى انسانى در آموزش و پرورش، تصويب قوانين متفاوت 
و متعدد و طرحى كه اخيرا فوريت آن در صحن علنى مطرح 

شده است موجب ايجاد انتظاراتى مى شود.
باقرزاده بيان كرد: يكى از شيوه هاى مدنظر افراد براى احقاق 
حق خود و پيگيرى مطالبات، تعامل با نمايندگان مجلس است 
آموزشياران  اما بايد توجه داشت كه در ماجراى اعتراضات 
نهضت سوادآموزى، موضوع اصلى پرداخت حقوق نيست. 
كه  است  بدين گونه  سوادآموزى  بحث  در  كار  روال  هرچند 
پس از شناسايى جامعه هدف، ثبت نام، آموزش و قبولى آنها 
پرداخت  آموزشياران  به  حق الزحمه  امتحانات،  برگزارى  در 

مى شود.
وى در خصوص بيمه آموزشياران تصريح كرد: اين افراد با 
يك مؤسسه در ارتباط هستند و سازمان نهضت سوادآموزى 
حق بيمه را به مؤسسه پرداخت كرده است كه برخى از آنها 
هر ماه حق بيمه افراد را واريز مى كنند و برخى در پايان دوره 

سوادآموزى با سازمان تأمين اجتماعى تسويه مى كنند.
رئيس سازمان نهضت سوادآموزى با تأكيد بر اينكه خواسته 
اصلى آموزشياران نهضت سوادآموزى اجراى قانون اصالح 
معلمان  استخدامى  تكليف  تعيين  قانون  ماده 17  تبصره 10 
كه  است،  سوادآموزى  نهضت  آموزشياران  و  حق التدريسى 
در شهريور سال 95 تصويب شد، افزود: هم اكنون اظهارنظر 
نمايندگان درباره پذيرش يا عدم پذيرش آموزش دهندگان در 
طرح جديدى كه در مجلس مطرح شده است، به اضطراب 
اين  افراد اضافه كرده و مراجعات آنها را به مجلس افزايش 

داده است.
باقرزاده در پاسخ به اين پرسش كه آيا قرار نيست قانون تعيين 
عنوان  شود،  اجرايى  افراد  اين  استخدامى  وضعيت  تكليف 
تصويب  و  شده  ارائه  مجلس  در  كه  جديدى  طرح  با  كرد: 
آن ممكن است قوانين سال هاى 94 و 95 بدون اثر شود به 
همين دليل آموزش و پرورش نمى تواند بر روى قانونى كه 
براى آن اصالحيه به مجلس رفته است برنامه ريزى كند چرا 
كه هر موضوعى بايد در قالب طرح جديد مجلس مطرح شود 
و اگر اين موضوع به قانون تبديل شود فصل الخطاب بوده و 

آموزش و پرورش بايد آن را اجرايى كند.
در قانون تكليف استخدامى معلمين حق التدريسى و آموزش 
دهندگان نهضت سوادآموزى، قانونگذار تاكيد بر به كارگيرى 
حدود 50 اساس  اين  بر  و  دارد  تجميعى  دهندگان  آموزش 
هزار نفر در نهضت سوادآموزى مشمول اين قانون مى شوند

ه تـا كو خبـر 

سيد  ايسنا،  از  نقل  به  و  زاگرس  بامداد  گزارش  به 
هزار   18 از  بيش  اينكه  بيان  با  پرپنچى  ابوالفضل 
بهره  امداد  كميته  خدمات  از  دانشجو  و  آموز  دانش 
پوشاك،  هزينه  كمك  تامين  گفت:  شوند،  مى  مند 
بنيه  تقويت  هزينه  كمك  پرداخت  ذهاب،  و  اياب 
فنى  مدارس  در  تحصيل  هزينه  پرداخت  تحصيلى، 
هزينه  كمك  پرداخت  دانش،  و  كار  و  اى  حرفه  و 
موارد  ساير  و  دانشگاه  به  راهيابى  و  كنكور  آمادگى 
تحت  آموزان  دانش  به  نهاد  اين  خدمات  جمله  از 

است. حمايت 

پرپنچى با اشاره به اينكه طرح اكرام ايتام از طرح هاى 
موفق كميته امداد است، تصريح كرد: در حال حاضر 
بيش از 20 هزار يتيم و فرزند خانواده نيازمند مشمول 
استان  امداد  كميته  حمايت  تحت  محسنين  طرح 
هستند كه بيش از 90هزار حامى آنان را حمايت مى 
كنند ؛ با ثبت نام خيران در طرح اكرام امسال نيز به 
بهتر  شرايط  ايجاد  براى  حاميان  تعداد  افزايش  دنبال 
هستيم  نيازمند  هاى  خانواده  فرزندان  و  ايتام  براى 
شوند؛  برخوردار  بيشترى  ى  ها  كمك  از  بتوانند  تا 
هر يك از حاميان با مشاركت در طرح اكرام ماهيانه 

حداقل 30 هزار تومان به حساب هر يك از فرزندان 
تحت حمايت خود واريز مى كنند.

قائم مقام كالنشهر كميته امداد استان تهران با اشاره به 
اينكه حاميان و نيكوكاران با حمايت مادى و معنوى 
يارى  در  امداد  توانمند  بازوان  بعنوان  نيازمندان  از 
جامعه  در  كرد:  تصريح  هستند،  محرومان  به  رسانى 
مشكالت  رفع  و  همنوع  به  كمك  اسالمى ما همواره 
هيچگاه  ما  مردم  و  است  بوده  توجه  مورد  آنان 
نبوده  تفاوت  بى  خود  همنوعان  مشكالت  به  نسبت 
مشكالت  و  مصائب  رفع  صدد  در  راهى  هر  از  و 

آنان برآمده اند.
از  گروه  اين  براى  يابى  حامى  كرد:  تصريح  وى 
محسنين  و  ايتام  اكرام  طرح  قالب  در  هدف  جامعه 
از محورهايى است كه با مشاركت خيران امكان پذير 

است.
و  حاميان  هاى  كمك  اينكه  به  اشاره  با  پرپنچى 
خيران تسكين دهنده بسيارى از دردهاى نيازمندان و 
محرومان بوده و هست، اظهار كرد: رفع سوء تغذيه، 
ايجاد اشتغال، خانه دار شدن، ازدواج، درمان و تحصيل 
نيازمندان از جمله مواردى است كه با كمك هاى حاميان 

و خيران به اين خانواده ها ارائه شده است.
افزود:  تهران  استان  امداد  كميته  كالنشهر  مقام  قائم 
امور  در  آنان  مشاركت  و  خيران  حاميان،  همكارى  با 
عام المنفعه انتظار مى رود در جهت اجراى طرح هاى 
اين  گذشته  از  بيش  امداد  كميته  مردمى  مشاركت هاى 
نهاد را يارى دهند تا دستگيرى از خانواده هاى نيازمند 

را گسترش دهيم.
 *021  # شماره  با  پيامكى  سامانه  اينكه  بيان  با  وى 
8877* به عنوان يكى از روش هاى نوين در پرداخت 
كمك هاى مردمى براى تمامى مشتركان اپراتور همراه 
اول و ايرانسل فعال شده است، گفت: پرداخت صدقه به 
روش پيامكى با بهره گيرى از فناورى هاى جديد براى 
تسهيل پرداخت كمك هاى مردمى، شفاف سازى هزينه 
كردها از طريق ارسال گزارش ماهيانه و افزايش اعتماد 
است؛  شده  اندازى  راه  امداد  كميته  به  مردم  عمومى 
دريافت  آماده  نيز   7355 گوياى  تلفن  سامانه  همچنين 

صدقات و ساير كمك هاى نيكوكاران است.
پرپنچى به ويژگى سامانه الكترونيكى پرداخت صدقات 
اشاره كرد و گفت : ويژگى اين طرح آن است كه هر فرد 
مى تواند صدقه خود را از طريق كد مشخص  شده به هر 

شهر و روستايى كه تمايل دارد ارسال كند.
اشاره  با  تهران  استان  امداد  كميته  كالنشهر  مقام  قائم 
 : گفت  واليت،  امداد  الحسنه  قرض  صندوق  افتتاح  به 
استان  امداد  كميته  واليت  امداد  قرض الحسنه  صندوق 
مددجويان  به  قرض الحسنه  ارائه تسهيالت  براى  تهران 
شده  اندازى  راه  آنها  مشكالت  رفع  و  حمايت  تحت 
و حاميان و خيران مى توانند با سپرده گذارى در اين 

صندوق در اين كار خير مشاركت كنند.
در  خيران  گذارى  سپرده  محل  از  اينكه  بيان  با  وى 
اشتغال  تسهيالت  مى توانيم  واليت  امداد  صندوق 
مسير  تا  دهيم  قرار  شرايط  واجد  نيازمندان  اختيار  در 
توانمندسازى آنان هموار شود، ضمن دعوت از خيران 
كميته  الحسنه  قرض  براى سرمايه گذارى در صندوق 
با  خيران  كرد:  اميدوارى  تهران،ابراز  استان  امداد 
سپرده گذارى با توجه به عمق نيازمندى مددجويان و 
محرومان در اين صندوق روند خوداتكايى مددجويان 

را سرعت بخشند.

ويژگى سامانه الكترونيكى پرداخت صدقه

كودك مبتال به اتيسم به درجات مختلفى كورى ادراكى دارد، به همين دليل توانايى انديشه خوانى به شيوه اى طبيعى را ندارند.
 اين نقص در انديشه خوانى،  باعث كاهش ابراز  احساسات و ضعف در احساس همدلى با  ديگران ميشود

مركز مشاوره تخصصى بهياد

مهرزادپودينه

50 هزار آموزش دهنده نهضت سوادآموزى
 در انتظار اجراى قانون 

قائم مقام كالنشهر كميته امداد استان تهران با بيان اينكه بيش از 60 هزار تن تحت حمايت 
كميته امداد استان تهران هستند، اظهار كرد: توانمند سازى خانواده هاى تحت حمايت از رويكردهاى اصلى 

كميته امداد است كه اين روند به صورت جدى در حال پيگيرى و اجراست.
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فلسفه جداسازى وزارتخانه ها را فراموش نكنيم
در  آنها،  ادغام  وضعيت  از  قبل  به  وزارتخانه  چند  برگشت  با  
مجادله هاى  همان  صنعت،  و  بازرگانى  چون  وزارت خانه هايى 
پايان ناپذير قبلى تكرار خواهد شد. فلسفه جداسازى و درهم آميزى 
وزارتخانه ها اين است كه از اندازه دخالت دولت كاسته شود. در 

حل تعارض ها بايد از تشكل ها و نهادهاى مدنى بهره جست.
جوامع مدرن در دنياى معاصر چند ويژگى دارند كه آن ها را از 
جوامع پيشين متمايز مى كند. از ويژگى هاى جامعه مدرن يكى 
حاكميتى  اختيارات  ازيك طرف  كه  است  مدرن  دولت  وجود 
گسترده اى دارد و از سوى ديگر به لحاظ ساختار ادارى به سوى 
الغر شدن حركت مى كند. دولت ها در دوره معاصر بيشترين 
دخالت ها را در سطح سياست گذارى مشاركتى با نهادهاى مدنى 
دارند و مى دانند كه اين مشاركت، دليل چابك و چاالك بودن 
آن هاست. در ايران اما به داليل گوناگون دولت ها هنوز به معناى 
آنچه در دنياى مدرن ديده مى شود به سطح قابل قبولى از اين 
وضعيت نرسيده اند؛ در پيدايش اين وضع دو عامل تأثيرگذار 

است.
با   (1379-1384) توسعه  سوم  برنامه  قانون  تدوين كنندگان 
شناخت كافى از تحوالت دولت ها در دنياى پيشرفته و فعاليت 
نهاد دولت در ايران دو تصميم بزرگ را در دستور كار قرار دادند. 
اولين تصميم اين بود كه فعاليت هايى مثل بانكدارى، بيمه، صنايع 
بخش  و  كردند  خارج  دولت  انحصار  از  را  و...  بزرگ  و  مادر 

خصوصى اجازه يافت در اين فعاليت ها حاضر شود.
ادغام  شد  پيش بينى  توسعه  سوم  برنامه  در  كه  ديگرى  كار 
وزارتخانه هاى موازى و تكامل دهنده يكديگر بود. هدف قانونى 
اما  مى كرد؛  هموار  دولت  كوچك سازى  و  چابك  براى  را  راه 
دولت نهم و دهم با برداشت خاص خود از نهاد دولت در ادغام 
وزارتخانه ها گونه اى رفتار كرد كه گره ها باز نشد و البته ابعاد كار 

به لحاظ پيچيدگى ژرف تر و دامنه دارتر شد.
ادغام بدون برنامه و بدون افكار پيشين وزارتخانه هاى بازرگانى 
با صنايع و معادن و راه و ترابرى با مسكن و شهرسازى، تعاون 
با وزارت كار به جاى بهتر شدن وضعيت بر تنگناها افزود؛ اما 
دولت يازدهم كه انتظار مى رفت در مسير كوچك سازى دولت 
گام بردارد، كارى نكرده تا اينكه از چند روز پيش شنيده مى شود 
اول  حالت  به  و  مى شوند  جدا  دوباره  ادغام شده  وزارتخانه اى 
برمى گردند. اين برگشت به عقب كه به لحاظ ساختار دولتى 
گمان  به  است  و 1360  دهه 1350  كابينه هاى  ساختار  همان 
سطح  در  را  ايرانيان  كسب وكار  روزگار  نمى تواند  كارشناسان 

بنگاه ها و حتى اقتصاد كالن مناسب تر از حاال كند.
يكى از داليل مخالفت كارشناسان اين است كه در حالت تفكيك 
بازرگانى از صنعت و معدن بدون حذف و كوچك كردن ده ها 
سازمان و بنگاه و شركت و موسسه و البته به هركدام از بخش ها 
فراموش خواهد شد و حجم دولت كمتر نمى شود بلكه بازهم 
افزايش مى يابد. عالوه بر اين، برگشت به حالت قبل در بازرگانى 
و صنعت، همان مجادله هاى پايان ناپذير قبلى تكرار خواهد شد و 
فعاالن اقتصادى ميان كارشناسان و مديران دو وزارتخانه دررفت و 
آمد خواهد بود. تعارض منافع ميان صاحبان فعاليت هاى گوناگون 
كه حاال دست كم در يك نهاد دوباره آن تصميم گرفته مى شود 
راه سرعت افزايش و در مسير حل ناشدنى حركت خواهد كرد.

از  كه  است  اين  وزارتخانه ها  درهم آميزى  و  جداسازى  فلسفه 
اندازه دخالت دولت كاسته شود. نقش و تأثيرگذارى نهادهاى 
و  سازى  تصميم  محل هاى  در  اصناف  و  كارگرى  كارفرمايى، 
تصميم گيرى اضافه شود و تعارض منافع به سوى حل شدن از 

روش هاى مدرن حركت كند.
ادغام دو وزارتخانه بازرگانى و صنايع و معادن با همين فلسفه 
انجام شد اما به نظر مى رسد دوباره و در شرايط خاص به سوى 
مى رويم كه پيش از اين در آن مسير رفته و به تعارض رسيده 
بوديم. جداسازى وزارتخانه ها با اين هدف بود كه تصدى گرى 
از دولت گرفته شده و به نهادهاى مدنى واسپارى مى شود. به نظر 
مى رسد درهم آميزى وزارتخانه ها برخالف اين فلسفه است. با 
توجه به اينكه قانون بهبود مستمر فضاى كسب وكار دولت را 
موظف كرده است. در تصميم گيرى ها، نظر و ديدگاه تشكل هاى 
خصوصى را لحاظ كند، بهتر است قبل از هر اقدامى اين وظيفه 
قانونى دولت در كانون توجه قرارگرفته و اجرايى شود. تشكل ها 
و نهادهاى مدنى مى توانند تا قبل از تصميم قانونى ديدگاه هاى 
خود را به اطالع دولت برساند. اگر زمان سپرى شده و قانون 
تفكيك اجرا شود آنگاه فقط مى توان انتقاد كرد و كارى از پيش 

نمى رود.
*؛ نايب رئيس اتاق ايران

رشد اقتصادى در سايه
 تفكيك وزارتخانه ها

 دولت قصد دارد سه وزارتخانه ورزش وجوانان، راه وشهرسازى و صنعت، 
بخش  فعاالن  بين  در  تفكيك  اين  كند.  تفكيك  را  تجارت  و  معدن 

خصوصى واكنش هاى مختلفى را ايجاد كرده است.
به گزارش بامداد زاگرس و به نقل از مهر،  سيد حميد حسينى عضو اتاق 
بازرگانى ايران گفت: در دولت نهم و دهم ادغام وزارتخانه هاى صنايع و 
بازرگانى نه تنها مشكلى را حل نكرد، بلكه كشور را دچار معضالت فراوانى 
كرد. آن ادغام حتى صورت قانونى هم نداشت . چرا كه مجلس به دولت 
وقت مهلت شش ماهه اى داد تا شرح وظايف و ساختار وزارتخانه جديد را 
ارائه دهند اما متاسفانه دولت وقت كار خود را انجام داد و وزارتخانه ها را با 

عنوان كوچك كردن دولت ادغام كرد.
وى ادامه داد: تصميم االن دولت عاقالنه ترين كارى است كه براى اقتصاد 
كشور مى توان انجام داد. اقدام دولت در تفكيك وزارتخانه هاى ورزش و 
جوانان ، وزارت راه و شهرسازى و وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام 
درستى است و با اين تفكيك ها مى توان وظايف تخصصى را به عهده 

نهادهاى تخصصى گذاشت.
حسينى گفت: همانگونه كه بازرگانى در ادغام با صنايع از بين رفت بخش 
مسكن هم تحت الشعاع وزارت راه و ترابرى قرار گرفت. با اين تفكيك 

مى توان انتظار داشت هر بخش امور تخصصى خود را به عهده بگيرند.
وى ادامه داد: تاثير اين وزارتخانه هاى تخصصى روى رشد اقتصادى 
بستگى به عملكرد اين وزارتخانه ها دارد. وزراى انتخابى و اختياراتى كه 
دولت به آنها مى دهد مى تواند در پيشبرد اهداف وزارتخانه هاى جديد تاثير 

بسزايى داشته باشد.
به گفته وى تمام كشورهاى موفق و توسعه يافته در تجارت خارجى 
وزارتخانه تخصصى داشته و ديپلماسى تجارى ساختارمندى دارند. ما در 
كشور متصدى مشخصى براى امور بازرگانى و تجارت خارجى نداريم. به 
طور مثال صادرات كشور از زمان ادغام وزراتخانه هاى صنايع و بازرگانى 
تا به امروز از 40 ميليارد نهايتا به 43 ميليارد رسيده و بيشتر از آن نشده 
است. به اين دليل كه متصدى واقعى براى برنامه ريزى و توسعه تجارت و 

بازرگانى و افزايش صادرات نداريم.
حسينى با اشاره به پيش نيازهاى الزم براى استفاده از فرصت تفكيك 
وزارتخانه ها گفت: ما براى اينكه اقتصاد كشور از وضعيت فعلى خارج شود 
هم بايد ساختارهار را اصالح كنيم ، و هم بايد در قوانين بازنگرى كنيم و 
در كنار اين اقدامات در رفتارهاى كارگزاران نظام و دولت با مردم نيز بايد 

تجديد نظر شود.
وى تاكيد كرد: در حال حاضر ديپلماسى تجارى كشور به شدت ضعيف 
است و كشور نمى تواند از ديپلماسى تجارى خود در جهت منافع اقتصادى 

استفاده كند.
اين فعال اقتصادى با انتقاد از برخى تصميمات در حذف و اضافه وزارتخانه 
ها گفت: برخى اقدامات اعم از حذف معاونت بين الملل نهاد رياست 
جمهورى، حذف معاونت اقتصادى وزارت امور خارجه و ادغام وزارت 
بازرگانى با وزارت صنايع در دولت قبل رمقى براى تجارت ايران نگذاشت.

وى تاكيد كرد: ادغام وزارت بازرگانى با وزارت صنايع ،در اصل به حاشيه 
بردن آن بود. وقتى يك وزارتخانه بزرگ ديگر را بر بازرگانى مسلط مى 
كنيم ديگر نبايد توقع داشته باشيم صادرات و تجارت ما افزايش پيدا كند، 
واردات مديريت شود و سرمايه گذارى خارجى جذب كنيم! اين اتفاقات 

نمى افتد.
حسنى با ذكر پيشنهاد به دولت دوازدهم گفت: اولين كارى كه بايد انجام 
دهيم اين است كه ساختارها را متناسب با وضعيت روز اقتصاد كشور و دنيا 
تغيير دهيم. پيشنهاد بنده اين است كه احيا وزارت بازرگانى سابق خيلى 
خوشايند نيست و بايد مانند بسيارى از كشورهاى پيشرفته دنيا وزارتخانه 
مسئول تجارت خارجى كشور راه اندازى كنيم. در كنار اين وزارتخانه 
سازمان توسعه تجارت و سازمان سرمايه گذارى خارجى و سازمان ميراث 
فرهنگى و گردشگرى و حتى گمرك را به آن الحاق كنيم و تمام امور 
مربوط به تجارت خارجى، جذب سرمايه گذارى و روابط تجارى با دنيا را 

به اين وزارتخانه بسپاريم.
وى ادامه داد: تفكيك و ادغام وزارتخانه ها نمى تواند نشان از بزرگ يا 
كوچك شدن بدنه دولت باشد. ما مى توانيم دو وزارتخانه را ادغام كنيم 
اما تمام امكانات و نيروها را دوباره در وزارتخانه جديد به كار بگيريم 
و بالعكس مى توانيم يك وزارتخانه را تفكيك به دو وزارتخانه كنيم 
اما مهم اين است كه در تدوين قوانين وزارتخانه جديد ميزان تصدى 
گرى خود را كاهش داده با تعامل با بخش خصوصى از طريق اين 

وزارتخانه ها نظارت را انجام دهد.
اين فعال اقتصادى تاكى كرد: االن زمان آن است كه مجلس و دولت 
از اين تفكيك استفاده كرده و در شرح وظايف اين وزارتخانه هاى 
جديد سطح دخالت دولت را در امور كم كنند، اجازه استخدام نيروى 
جديد را از آن وزارتخانه جديد بگيرد و با انتقال نيروهاى مازاد وزارتخانه 
قبل به ساير وزارتخانه هايى كه با شرح وظايف آنها تناسب داشت اشتغال 

را نيز توزيع كند.

به گزارش بامداد زاگرس و به نقل از صما همواره مسئولين در زمان ركود 
بازار مسكن به دنبال ارائه راهكارهاى جدى براى تحريك و جلوگيرى 
از تحركات سوداگرانه و سودهاى نامتعارف بوده حال به نظر مى رسد 
بخشنامه سازمان امور مالياتى طبق ماده 77 اصالحى قانون ماليات هاى 
مستقيم، درآمدهاى اشخاص نيز در ادامه روند رونق دهى بازار مسكن 
باشد.   اين در حالى است كه ماده 77 اصالح قانون ماليات هاى مستقيم 
دستخوش تغييرات گسترده اى شده است به طورى كه در اين ماده 
قانونگذار شرايطى را براى اخذ ماليات در حوزه ساخت و ساز در نظر 
گرفته كه بر شرط تهيه آيين نامه و تصويب آن تاكيد شده است و سازمان 
امور مالياتى بدون تهيه آيين نامه ماده 77 قانون ماليات هاى مستقيم و 
تصويب آن براى اخذ ماليات از ساخت و سازها بخشنامه ابالغ كرده است.
اين مصوبه باهدف اينكه صنعت ساخت وساز به عنوان شغل درآمدزا در 
سال هاى پيشين بوده به تصويب مجلس رسيده و در بخشى از آن فروش 
آپارتمان هاي زير سه سال ساخت را مشمول ماليات فروش كرده است. بر 
اساس اين مصوبه، فعاليت سازندگان مسكن كه درنهايت با انجام آخرين 
حلقه يعني فروش، تكميل مي شود، تحت شرايطي مشمول ماليات نيمه 
سنگين  مي شود. ازآن جهت كه توليدكننده در كشور ما به خصوص در 
بخش ساخت مسكن با چالش ها و بوروكراسى هاى نقدى و غير نقدى 
بااليى روبرو است. جداى از هزينه هاى مجوز ساخت، بيمه كارگران، رشد 
مقطعى كاالهاى وارداتى به لحاظ تنش در ارز، افزايش قيمت كارگران و 
مصالح ساختمانى داخل كشور، عوارض مختلف شهردارى و ماليات هاى 
عديده و... روبرو است. به هرحال در پى بخش نامه شدن ماده 77 اصالحى 
قانون ماليات مقررشده درآمد اشخاص حقيقى و حقوقى ناشى از ساخت 
و فروش هر نوع ساختمان در شهرهاى باالى 100 هزار نفر مشمول 
ماليات على الحساب 10 درصدى شود. حال اين مورد در چند روز گذشته 
در بين فعاالن ساختمانى و مراجعه كنندگان بازار مصرفى مسكن به 
مبحث مهمى تبديل شده است. اگرچه همواره بخش خصوصى از قانون 
تبعيت كرده اما به نظر مى رسد اين بخش نامه جديد كه پيش تر از سوى 
انبوه سازان موردانتقاد قرارگرفته بود از سوى بخش هاى فعاالن و واسطه 
گران بازار مسكن به دليل افزايش قيمت مسكن و كاهش معامالت 

قابل پذيرش نباشد.

اشكال اساسى در ماده 77 قانون اصالحى
 ماليات هاى مستقيم

در اين زمينه يك كارشناس بازار مسكن بابيان ماده 77 قانون اصالحى 
ماليات هاى مستقيم ساخت و فروش مسكن داراى 4 ايراد اساسى در 
بخش فنى و اقتصادى است،گفت: در صورت عدم اصالح تبديل به 
يك مبحث ضد رونقى مسكن شده و سرمايه گذاران ساختمانى بازار 

ساخت وساز را رها كرده و درنهايت موجب افزايش قيمت ها مى شود.
منصور غيبى بابيان مطلب فوق به «صما» گفت: مهم ترين اشكال فرمول 
جديد ماليات ساخت و فروش مسكن، زمان سنجى نامناسب اجرايى است. 
متأسفانه در حال حاضر بازار مسكن دچار ركود سنگين شده كه به نظر 
مى رسد با جوى روانى ايجادشده توسط نرخ ده درصدى ماليات اين ركود 

پرحاشيه تر و دامنه دارتر شود.
وى در اين خصوص افزود: روند سقوط آزاد ساخت وساز كه از نيمه سال 
92 شروع شده بود، در اواخر سال گذشته تقريباً متوقف شد و در بهار 
امسال، پرداخت تسهيالت سه رقمى ساخت مسكن آن هم بدون نياز به 
سپرده گذارى، باعث شد حجم صدور پروانه ساختمانى در برخى شهرها 
ازجمله تهران، با رشد نسبى روبه رو شود؛ اما با تغيير ناگهانى و شديد پايه 
و مبلغ ماليات ساخت و فروش مسكن، اين موضوع در نقش يك چاله 
جديد هزينه اى، ممكن است سبب خروج دوباره سرمايه گذاران از بازار 
ساخت و  ساز شود. غيبى در خصوص اشكال دوم گفت: خروج سازندگان 

از بازار ساخت وساز است بر اساس اعالم آمارهاى بانك مركزى، صدور 
پروانه هاى ساخت وساز در طى سال هاى اخير به شدت منفى بوده و اين 
مورد باعث شده بازار ساختمان بخش اعظمى از متخصصين خود را 
از دست بدهد. اين كارشناس بازار مسكن گفت: اشكال سوم ناشى از 
شكل كلى قانون فوق بوده و نشان از ارائه مجوز نامرئى به احتكار و 
خالى گذاشتن واحدهاى مسكونى نوساز از جانب بسازوبفروش ها است. 
معافيت سازنده هاى غيرحرفه اى در پرداخت ماليات ساخت و فروش از 
سال چهارم پايان كار ساختمان، باعث مى شود اين نوع سازنده ها به جاى 
تعجيل در عرضه ساختمان هاى تازه ساز خود به بازار مصرف، كاشانه ها 
را براى سه سال روانه بازار خانه هاى خالى كنند تا در ميان مدت، هم از 
سود حاصل از افزايش تدريجى قيمت مسكن، نفع ببرند و هم از پرداخت 

ماليات 10 درصدى خالص شوند.
وى در خصوص آخرين اشكال اين نوع ماليات گفت: اشكال چهارم 
اين ماليات نيز نحوه شموليت واحدهاى نوساز است. در متن آيين نامه 
اجرايى ماده 77 قانون اصالحى ماليات هاى مستقيم آمده است: فروش 
آپارتمان هاي زير سه سال ساخت مشمول اين ماليات فروش است ا ز 
آنجا كه اين نحوه دريافت ماليات، پروژه هاى ساختمانى سال هاى گذشته 
را مشمول مى شود، باعث اختالل در برنامه ريزى هاى از قبل انجام شده 
توسط سازنده هايى كه با استناد به قانون قبلى، سرمايه گذارى كرده اند، 
مى شود. غيبى درنهايت گفت: به هرحال باوجود چهار چالش بزرگ در 
اجراى اين بخش نامه به نظر مى رسد مسئولين فقط به يك موضوع 
يعنى افزايش مقطعى معامالت به دليل هجوم مردم براى عدم گران تر 
شدن كاالى مصرفى توجه دارند؛ و به موارد مهم و چالش هاى پيش 
روى سازندگان بى توجه بوده در برابر انتقادهاى مستقيم بخش خصوصى 
واكنش هايى مانند فرار مالياتى را ابراز مى كنند درحالى كه بخش خصوصى 
همواره ماليات خود را تمام كمال براى پيشرفت جامعه و پوشش بخشى از 

هزينه ها كالن دولت پرداخت كرده است.

اشتباه فاحش در اخذ ماليات 10 درصدى
اما در اين خصوص يك كارشناس بازار مسكن با انتقاد از عملكرد 
مجلس گفت: چند سال پيش در مجلس مقرر شد دو نوع ماليات بر 
عايدى سرمايه براى امالك بلوكه شده باالى سه سال و زير سه سال 
تصويب شود؛ اما يك اتفاق اشتباه دراين بين رخ داد ماده اخذ ماليات بر 
عايدى سرمايه باالى سه سال با مخالفت مجلس و شخص وزير (عباس 

آخوندى در سال 93) رد و ماده اصالحى 77 تصويب شد.
فرهاد بيضايى بابيان مطلب فوق افزود: ازآنجايى كه اخذ پايان كار مسكن 
منوط به پايان و اتمام پروژه نيست. احتكار كنندگان چندساله مى تواند هر 
زمان كه دلشان بخواهد پايان كار اخذ كرده و مشمول 10 درصدى ها 
شوند. وى همچنين گفت: به هرحال در ماده قبل تر ماليات بر عايدى 
سرمايه يك اشتباه بزرگ براى مجلس در حيطه قانون ماليات محسوب 
مى شود و به طوركلى بخش نامه اجرايى ماده 77 را زير سؤال مى برد؛ زيرا 
سازنده مى داند در صورت عدم ارائه ملك خود تا قبل از سه مشمول هيچ 
مالياتى نمى شود و برعكس اگر قبل از سه سال ملك موردنظر خود را 
وارد ميدان فروش كند بايد 10 درصد ماليات بپردازد كه اين رقم در دوران 
ركود عدد بزرگى است. بيضايى بابيان اينكه اين ناهماهنگى ها به وضوح 
نشان مى دهد عزم جدى براى پايان احتكار مسكن وجود ندارد تأكيد كرد: 
بدون ترديد اين ماليات اثر عكس داشته و باعث بلوكه شدن بيشتر امالك 

بيش از سه سال مى شود.
اين كارشناس بازار مسكن با اعتقاد بر اينكه اگر مسئولين به دنبال ايجاد 
و حفظ توازن در بازار عرضه و تقاضا هستند بايد نگاه جدى ترى به 
قوانين مالياتى داشته باشند و با ابتر سازى اين قوانين باعث شوك و 
خنده سوداگران نشوند؛ زيرا اين عده از هر اشتباهى امتيازى براى خود 

مى گيرند. بيضايى همچنين گفت: اين اشتباه آشكار باعث عميق تر شدن
دوران ركود خواهد شد.

وى همچنين با اشاره به اينكه اين نوع ماليات از جيب مصرف كننده
نخواهد بود، بيان داشت: اين موضوع از تفاوت خريدوفروش مسكن
محاسبه مى شود و حتى اگر طى 10 سال مسكنى فروخته نشود، از
اين نوع ماليات معاف است و عمًال تأثيرى در بازار نخواهد داشت. اين
كارشناس گفت: اخذ ماليات عايدى بخش مسكن طبق پيش بينى قانون
بر اساس خود اظهارى خواهد بود و حتى متناسب بودن باقيمت منطقه اى
نيز در آن لحاظ نشده كه اين موضوع نيز مى تواند موجب بى اثر كردن اين

نوع ماليات شود، زيرا قيمت واقعى در آن اظهار نخواهد شد.
وى درنهايت گفت: اخذ ماليات صحيح باعث حفظ و توازن عرضه و
تقاضا مى شود. به نظر مى رسد اگر امالك بلوكه شده وارد بازار مصرف
شود بسيارى از درگيرى هاى ذهنى دولت در خصوص تأمين مسكن

نيز رفع شود.

چه خدماتى در ازاى اخذ ماليات به مردم
ارائه مى شود؟

همچنين در ادامه اين گزارش شاهين افتخارى بابيان اين كه همواره
اقتصاد بيمار درگير نرخ تورم است گفت: در حال حاضر ركود سنگينى
دامن مسكن را فراگرفته و بدون ترديد اخذ ماليات برشدت اين ركود

اضافه خواهد كرد.
اين كارشناس بازار مسكن با اعتقاد به اينكه شهردارى ها به اندازه كافى
سازنده ها را چپاول مى كنند گفت: بوروكراسى هاى شديد ملى و معنوى
ارگان هاى وابسته به شهردارى ها به اندازه كافى سد راه سازنده ها هستند
اعمال قوانين مالياتى برازنده كشورهايى است كه راه را براى توليدكنندگان
هموار كردند. در حال حاضر دولت و دولت هاى محلى نماد واقعى از

راهزن و تنها به دنبال جبران هزينه هاى خود هستند.
وى گفت: بيشتر كشورهاى اروپايى ماليات را اخذ و آن را در قالب خدمات
مختلف به مردم برمى گردانند. حال بايد پرسيد در كشور ما در چه خدماتى
درازاى اخذ ماليات ارائه مى شود. به طور مثال آيا از بروكراسى هاى اداره
سازندگان كم مى شود يا بر تعداد مشوق ها افزوده مى شود. به هرحال نظام
اقتصادى بيمار داراى كم وكاستى هاى بى شمارى است كه بايد اصالح
شود. افتخارى گفت: در حال حاضر مسكن با ركود شديدى روبرو است
و تقاضايى براى خريد مسكن وجود ندارد. مسئولين بايد بدانند تقصير
عدم رونق معامالت مسكن بر گردن سازندگان نيست اگر سازنده اى
هم بخواهد ملك خود را به بازار ارائه كند به علت كاهش توانايى
خريد متقاضيان باعدم عرضه روبرو مى شود. متأسفانه در حال حاضر از
سازنده اى مى خواهند ماليات اخذ كنند كه مشترى براى ملك وى وجود

ندارد. اين مورد نوعى تناقض آشكار عليه توليدكننده است.
متأسفانه دولت در بخش مسكن دچار كج فهمى شده هرچه فعاالن بازار
مسكن به مسئولين مى گويند به دنبال ارائه راهكارهاى نجات بخش
مسكنى باشيد مسئولين بيشتر به دنبال اخذ امتياز مالى و هيجانى
بيشتر حاضر  حال  در  اينكه  بابيان  وى  هستند.  نيمه جان  بازار  از 
موسسه ها و بانك ها امالك خود را براى فروش گذاشته اند گفت:
همه را جدى تلقى نمى كند.  مسكن  بازار  مسئولين وضع و ركود 
موسسه ها به دنبال نقد كردن سرمايه هاى منقول خود هستند به طور
مثال بيش از يك سال است كه بانك ملت ساختمان جم را براى
فروش گذاشته اما مشترى واقعى براى عرضه آن پيدا نكرده است
بدون نيست  عادى  مسكن  كنونى  وضعيت  بدانيم  بايد  به هرحال 
ترديد بيش از دوسوم سازنده ها به دنبال بازگشت سرمايه هاى بلوكه
خود شده هستند در حال حاضر برخى از سازنده ها به شدت درگير
بهره هاى بانكى و اشخاص حقيقى و مى خواهند به آزادى مالى دست
پيدا كنند اما متأسفانه بازار مسكن كنونى مشترى واقعى كم دارد. اين
كارشناس گفت: به هرحال مسئولين بايد تفاوتى بين فروش خواسته
و ناخواسته سازندگان قائل شوند در حال حاضر اكثر سازندگان به

دنبال فروش هستند اما بازار خالى از بخش تقاضا است.
افتخارى همچنين خاطرنشان كرد: اخذ ماليات از سازندگان در اين
وهله زمانى به هر شكل و در هر قالب برازنده نيست زيرابه چاه
افتاده منتظر سنگ نيست منتظر طناب محكمى است از اين مكان

رهايى پيدا كند.
را احتكار  فلسفه  به طوركلى  شما  آيا  كه  سؤال  به  پاسخ  در  وى 
زير سؤال مى بريد گفت: ما در بخش هاى از امالك مانند تجارى
و مسكونى لوكس احتكار به معناى واقعى داريم اما بنده معتقدم بخش

امالك متوسط و رو به پايين فاقد مشترى توانمند است.
اين كارشناس گفت: به هرحال مسئولين برآيند درستى از وضعيت كنونى
بازار مسكن ندارند و با شكم پر شروع به تصويب و ارائه بخش نامه
مى كنند. در حال حاضر بخش اعظمى از مردم به دليل عدم دسترسى
آسان به وام هاى متنوع توانمندسازى نشده اند بنابراين ترجيح مى دهند با

مبلغ قابل قبولى وارد عرصه رهن و اجاره شوند.

چهار ايراد اساسى به فرمول جديد 
ماليات ساخت و فروش مسكن 

ماده 77 اصالح قانون ماليات هاى مستقيم دستخوش تغييرات گسترده اى شده است به طورى كه در اين ماده قانونگذار شرايطى را براى اخذ 
ماليات در حوزه ساخت و ساز در نظر گرفته كه بر شرط تهيه آيين نامه و تصويب آن تاكيد شده است و سازمان امور مالياتى بدون تهيه آيين نامه 

ماده 77 قانون ماليات هاى مستقيم و تصويب آن براى اخذ ماليات از ساخت و سازها بخشنامه ابالغ كرده است.
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سرپرست باشگاه پرسپوليس مى گويد اين باشگاه از محل 
سامانه هوادارى تا به حال 33 ميليارد تومان دريافتى داشته اما 

باز هم 15 ميليارد تومان طلبكار است.
باشگاه  روزهاى  اين  شرايط  درباره  طاهرى  اكبر  على 
پرسپوليس و همين طور  اختالفات ميان باشگاه و  اسپانسر 
به صحبت پرداخت. سرپرست باشگاه پرسپوليس در بخشى 
از اين گفت وگو عنوان كرد: باشگاه پرسپوليس از سامانه 
هوادارى چيزى نزديك به 33 ميليارد تومان دريافت كرده 

است.

* قرعه كشى ليگ قهرمانان آسيا برگزار شد و طبق اين 
قرعه كشى پرسپوليس بايد به مصاف االهلى امارات برود. 

ديدارتان با االهلى را چطور ارزيابى مى كنيد؟
قرعه كشى به نحوى بود كه دو تيم از عربستان و يك 
مى توانستند  و  داشتند  حضور  قرعه  در  امارات  از  تيم 
گونه اى  به  شرايط  داشتيم  دوست  ما  شوند.  ما  حريف 
مى شد كه مى توانستيم در تهران ميزبانى كنيم و تماشاگر 
داشته باشيم اما اين الزامات را ايجاد كرده اند و در حال  
حاضر اين شرايط به وجود آمده است. در اين مرحله 
خيلى ها صحبت مى كنند و مى گويند كه بازى با االهلى 
براى ما بهتر است اما من معتقدم كه همه اين چهار تيم 
قابليت هاى خود را نشان داده اند تا به اين مرحله صعود 
كنند. همه اين تيم ها مدعى هستند. طبيعتا ما هم بايد كار 
كنيم و نبايد به اين فكر كنيم كه حريف در چه حدى 
قرار دارد. بايد آن چنان مقابل اين تيم قوى حاضر شويم 
كه در بازى رفت و برگشت بتوانيم ان شاء اهللا اين مرحله 
را بگذارنيم و در بازى مرحله بعد به فينال اين رقابت ها 
به  نمى خواهيم  خيلى  است.  اين  ما  كلى  هدف  برسيم. 
مسائل جزئى نظير مصدوميت بازيكنان حريف بپردازيم.

* تيم تان قرار است از االهلى در كجا ميزبانى كند؟
 براى انتخاب كشور ثالث شرايط مختلفى را از نظر آب 
و هوايى بررسى كرديم به طور مثال زمانى كه عمان را به 
عنوان ميزبان انتخاب كرديم انتظاراتى داشتيم نظير اين كه 
هواداران مان و ايرانيان مقيم آن جا به ورزشگاه بيايند كه 
البته تعداد كمى به ورزشگاه آمدند و بيشتر اعضاى كانون 
هواداران مان كه از تهران رفته بودند تيم را مورد تشويق 
قرار داده بودند. در نهايت تصميم گرفتيم ميزبانى خودمان 
را در يكى از كشورهاى تاجيكستان يا تركمنستان برگزار 
كنيم تا شايد وضعيت آب و هوايى در آن جا بهتر باشد. 
البته انتخاب كشور ميزبان منوط به شرايط مختلفى از جمله 
شرايط پروازى خواهد بود. البته به بحث كشور قطر هم فكر 
مى كنيم شايد اين كشور را به عنوان ميزبان انتخاب كنيم. فعال 

در حال  رايزنى هستيم و تصميم قطعى نگرفته ايم.

* طى روزهاى اخير رسانه هاى مختلفى نسبت به عملكرد 
شما در باشگاه پرسپوليس انتقاد كردند، چند درصد از اين 

انتقادها را وارد مى دانيد؟
همه رسانه ها براى ما عزيز هستند. شايد نگاه ها با هم متفاوت 
باشد كه چنين زمينه هايى را براى انتقاد ايجاد مى كند. من 
معتقدم  و  مى گذارم  احترام  ارتباطات  بحث  به  هميشه 
كه نقش مهم در ارتباطات، ابتدا ساختارها هستند، اما آن 
كسى كه به اين ساختارها - كه همان رسانه ها هستند - 
معنا مى دهند افراد و خبرنگاران هستند و هميشه گفته ام كه 
نگاه ما بايد طورى باشد كه دل هواداران ما شاد شود. شايد 
خيلى از اتفاقاتى كه منعكس مى شود وقايع خوب را مى 
پوشاند. حيف است كه شما پوشش خوب را رها كنيد و به 

يك نقطه ضعف كوچك بپردازيد. من هميشه مى گويم كه 
همه چيز ما براى هواداران است. به همين خاطر انتظار دارم 
كه رسانه ها همه تمركزشان بر روى هواداران باشند. گاهى 
اوقات يك اتفاق رخ مى دهد كه بايد آن خبر را منتشر كرد. 
به طور مثال روز چهارشنبه در مجلس شوراى اسالمى يك 
اتفاق تروريستى رخ داد كه بايد آن را منتشر مى كرديم يا به 
طور مثال در يك زمين فوتبال بازيكنى آسيب مى بيند، بايد 
خبر آن را منتشر كرد اما اگر بخواهيم اين مساله را پررنگ 
كنيم، با سبك و سياق من جور در نمى آيد. بارها گفته ام كه 
درباره يك مساله خاص بخش مثبت آن را پوشش بدهيد. 
هيچ زمانى من درباره شنيده ها و همين طور اظهارات ديگران 
نسبت به خودم صحبتى نكرده ام. متاسفانه برخى از رسانه ها 
حرمت ها را نگه نمى دارند و يكى از عزيزان ما كه در فوتبال 
است و از اسطوره هاى فوتبال ما محسوب مى شود و در 
بخش مربيگرى هم فعاليت دارد، بيايند به من بگويند كه 
فالنى چنين حرفى زده است. من هم بگويم اگر او به من 
گفته شما چرا ناراحتيد؟ بايد مراقب باشيم حرمت خودمان 
را نگه داريم. اگر انتظار داريم طرف مقابل حرمت ما را 
نگه دارد ابتدا ما بايد به او احترام بگذاريم. حتى يكى از 
خبرنگاران روزى به من گفت  كه فالنى پس از يك بازى 
اين توهين ها را خطاب به شما مطرح كرده است و گفت  
كه هواداران مى خواهند كه شما جواب آن فرد را بدهيد اما 

من پاسخى ندادم.

 * البته در اين ميان هم انتقاداتى از سوى مربى شما مطرح 
شد. آقاى برانكو در يك مصاحبه انتقاداتى را نسبت به 

دريافت نكردن پاداش 10 درصدى مطرح كرد.
در مورد مبلغ قراردادها بايد بگويم كه بهتر است به عرف 
باشگاه ها رجوع كنيد. در خيلى از باشگاه ها تمام 100 درصد 

پول را پرداخت نمى كنند. خيلى اگر خوب داده باشند 80 
درصد آن را پرداخت مى كنند. ما هم خدا را شكر مى كنيم 
كه تا به امروز 80 درصد از مبالغ قراردادها را پرداخت كرديم 
اما درباره پاداش ها و موارد اين چنينى كه مطرح مى شود، 
بايد بگويم كه اينها آپشن هستند و بايد محاسبه شوند. شايد 
يك بازيكن يا يك مربى تخلفاتى را انجام داده است؛ به 
طور مثال سازمان ليگ از كميته  انضباطى باشگاه جريمه كرده 
باشد. اين مسائل را به طور كلى مطرح مى كنم و ربطى به 
آقاى برانكو ندارد. حرف من اين است كه در مورد اين 
آپشن ها بايد حساب و كتاب انجام بدهيم و مسائل مختلف 
را بررسى كنيم و درباره نحوه پرداخت تصميم گيرى كنيم. 
در باشگاه پرسپوليس همه چيز بر اساس يك سيستم پيش  
مى رود و به ارتباط افراد با يكديگر كارى نداريم. من اگر 
در باشگاه پرسپوليس فعاليت مى كنم به دنبال اين هستم كه 
پرداخت ها به صورت سيستماتيك انجام شود و همه به يك 

اندازه پول بگيرند.

* يعنى شما مى گوييد كه پول برانكو را به طور كامل 
پرداخت كرده ايد؟

همه چيز بر اساس قرارداد پيش رفته است. دو سال قبل كه ما 
آمديم، ايشان چيزى دريافت نكرده بودند اما طى اين سال ها 
به مرور پرداخت هاى مناسبى را انجام داديم، البته نه فقط براى 
آقاى برانكو،  بلكه براى همه بازيكنان به موقع پرداختى داشتيم. 
تمام پول هايى كه پرداخت مى شود به مرور و بر اساس ورودى 

باشگاه انجام خواهد شد.

* البته آقاى برانكو انتقادات ديگرى نظير اين كه افرادى 

در باشگاه او را مقابل بازيكنان قرار مى دهند هم مطرح 
كرده بود.

چنين  كه  فهميدم  وقتى  ندارم.  كارى  مسائل  اين  به  من 
مصاحبه اى از آقاى برانكو منتشر شده است با خودشان 
تماس گرفتم و ايشان به من گفتند كه من با رسانه اى مصاحبه  
انجام نداده ام. من عين حرف برانكو را مطرح كردم و گفتم 
كه برانكو گفته من مصاحبه نكرده ام. نه اين كه بخواهم 
بگويم كه او مصاحبه نكرده است. شايد برانكو در نشستى 
به صورت خصوصى و خارج از مصاحبه حرف هايى زده 
باشد. كارى به اين مسائل ندارم و فقط گفتم كه برانكو به من 
گفته است مصاحبه نكرده ام. اين هم نبايد اين قدر موضوع 
بزرگى شود. بهتر است به اين فكر كنيد كه ما نتايج تيم را چگونه 

به دست آورديم. آيا اين نتايج با دعوا به دست آمده است؟

* طى روزهاى گذشته اسناد زيادى در رسانه ها منتشر 
شد مبنى بر اين كه شما تا به امروز نزديك به 45 ميليارد 
تومان از سامانه هوادارى دريافت كرده ايد؛ يعنى چيزى 
حدود 6 ميليارد تومان هم بابت فصل بعد گرفته ايد. اين 

موارد را تاييد مى كنيد؟
هيچ كدام مورد تاييد نيست. ما همين االن 15 ميليارد تومان 

براى هزينه جارى كم داريم.

* يعنى 15 ميليارد از  اسپانسر طلبكار هستيد؟
بله . البته ما قراردادى با  اسپانسر داريم كه در اين قرارداد تعهداتى 
وجود دارد. بعضى ها چون عدد بزرگ است، نمى دانند كه دقيقا 
موضوع چيست. قبل از اين كه پول به باشگاه بيايد هزينه هايش 
ايجاد شده است. يعنى محل هزينه هاى آن مشخص شده است. 
پول به بازيكن مى دهيم، بابت اجاره زمين بايد پرداختى داشته 
باشيم، پول برق، آب و دستمزد كادرفنى و همين طور هزينه هاى 

اين چنينى را نيز بايد پرداخت كنيم.

* يعنى شما دريافت 45 ميليارد تومان را تاييد مى كنيد؟
45 ميليارد تومان از سامانه 3090 دريافت نكرده ايم. از طريق 
 اسپانسرمان يعنى 3090 حدود 33 ميليارد تومان دريافتى 
داشته ايم. البته يك بخش كار ما با بانك كوثر است كه قرارداد 
آن چيز ديگرى است. يعنى هواداران در آن جا حساب باز 
مى كنند و از سود پول آنها مبلغى را به باشگاه مى دهند. يا به 
طور مثال با كرمان خودرو همكارى كرديم كه بابت آن پولى 

را گرفته ايم يا با بيمه ايران هم همكارى داشته ايم.

*  پس دريافتى شما 45 ميليارد تومان نشده است؟
نه اين گونه كه شما مى گوييد نيست، چون دريافتى هاى ما 
همه قطعى نيست اما بايد بنشينيم و مورد به مورد همه آنها 

را حساب و كتاب كنيم.

* شايعه شده بود كه شما قرار بوده از وزارت ورزش و 
جوانان مبلغى را بابت پرداخت به مانوئل ژوزه دريافت 
كنيد و به خاطر اين مساله ناراحت هستيد، اين موضوع 

را تاييد مى كنيد؟
من چنين صحبتى را با وزارت ورزش و جوانان نداشتم 
و قرار نبود كه پول بگيريم اما از هر جايى كه فكر كنيد به 
دنبال كمك هستيم چون عدد پرداختى ما به ژوزه بسيار 
باال است. البته هنوز مشخص نيست كه بايد چه مقدار را 

پرداخت كنيم.

 * مساله ديگرى كه مطرح مى شود اين است كه شايعه 
شده شما زمانى كه به باشگاه پرسپوليس آمديد مبلغ 
محكوميت باشگاه پرسپوليس به خاطر پرونده مانوئل 
ژوزه حدود 400 هزار يورو بوده است اما در حال  حاضر 
نزديك به يك ميليون و 700 هزار يورو شده است. درباره 

اين مساله هم صحبت مى كنيد؟
(با خنده) من فقط به اين صحبت مى خندم. به خاطر مسائل 
خود پرونده نمى توانيم خيلى از مسائل را مطرح كنيم اما 
روزى كه راى نهايى صادر شود مسئول كميته  حقوقى باشگاه 
را مقابل رسانه ها مى نشانم تا از ريز و جزئيات اين پرونده 
برايتان صحبت كند. اصال اين حرف هايى كه مطرح مى شود 
صحت ندارد. قبل از اين كه من به باشگاه پرسپوليس بيايم 
حكم صادر شده بود. بعد ما تقاضاى تجديد نظر كرديم و 

پرونده را در ادامه  پيگيرى كرديم.

* يعنى فكر مى كنيد برخى به خاطر تضعيف شما و 
از  دريافتى تان  پول هاى  از  مداركى  پرسپوليس  باشگاه 

 اسپانسر را در اختيار رسانه ها قرار دادند؟
خداوند همه را به راه راست هدايت كند.

فوتباليست آبادانى در ميان
 شهداى حادثه تروريستى تهران

بازيكنان سابق تيم هاى نفت آبادان و جم در حادثه تروريستى 
روز گذشته در مجلس، به درجه رفيع شهادت نائل شد.

 سيد رضا ثابتى، از كارمندان اداره بندر آبادان و از بازيكنان 
سابق تيم هاى نفت آبادان و جم بود كه در حادثه تروريستى 
در مجلس، به درجه رفيع شهادت نائل شد.  گفته مى شود 
ثابتى براى پيگيرى برخى امور به مجلس رفته بود كه در حمله 
تروريستى روز گذشته به شهادت رسيد سيدرضا ثابتى 40 سال 

سن داشت و از وى دو فرزند دختر بر جاى مانده است.
عربستان مجبور به عذرخواهى شد

عربستان در نهايت مجبور به عذرخواهى از اقدام نامتعارف 
و زشت بازيكنان اين كشور برابر استراليا شد.

 بازيكنان تيم ملى فوتبال عربستان در اقدامى نامتعارف 
در بازى برابر استراليا، اعتنايى به احترام به حادثه ديدگان 
حمالت تروريستى در لندن نداشتند. در اين حمالت 2 
استراليايى نيز از بين رفتند ولى بازيكنان عربستان تصميم 
گرفتند به جاى يك دقيقه سكوت قبل از بازى به گرم 
كردن خودشان بپردازند. بعد از انتقادات گسترده به اين كار 
عربستانى ها، در نهايت اين كشور زير فشار شديد افكار 
عمومى مجبور به عذرخواهى بابت رفتار بازيكنان فوتبال 
خود شد. فدراسيون فوتبال عربستان با انتشار بيانيه اى درباره 
اين اتفاق نوشت: بازيكنان تيم ملى فوتبال عربستان قصد 
هيچگونه بى احترامى به قربانيان و بازماندگان حمالت 
تروريستى و خانواده و بستگان آنها را نداشتند.  فدراسيون 
فوتبال عربستان هرگونه اقدام تروريستى و افراطى گرى را به 
شدت محكوم مى كند و بار ديگر به دولت بريتانيا و قربانيان 

اين حادثه تروريستى تسليت مى گويد.

ويسى سرمربى استقالل خوزستان شد

عبداهللا ويسى به عنوان سرمربى استقالل خوزستان انتخاب 
شد.  افشين حيدرى  مديركل ورزش و جوانان استان با 
اعالم اين خبر، اظهار كرد: جلسه با حضور استاندار، بنده، 
آقاى ويسى و نماينده باشگاه استقالل بود و در نهايت 
ويسى به عنوان سرمربى استقالل خوزستان در ليگ هفدهم 
انتخاب شد. وى بيان كرد: مديرعامل باشگاه نيز تا هفته 
آينده مشخص خواهد شد.  مديركل ورزش و جوانان 
خوزستان خاطرنشان كرد: بازيكنانى كه با باشگاه استقالل 
قرارداد دارند، نمى توانند بدون اخذ رضايت نامه با باشگاه 
ديگرى قرارداد ببندند و اگر موردى مشاهده شود از طريق 

فدراسيون فوتبال پيگيرى خواهيم كرد.
عبداهللا ويسى در سه سال ابتدايى حضور استقالل خوزستان 
در ليگ برتر، هدايت اين تيم را برعهده داشت و با استقالل 

به يك عنوان قهرمانى نيز دست پيدا كرده است. 

امضاى قرارداد مهدى زبيدى 
با پارس جنوبى قانونى نبوده است

مهدى زبيدى، بازيكن فصل گذشته استقالل خوزستان 
در حالى   با تيم پارس جنوبى قرارداد امضا كرد كه كار 
وى قانونى نبوده است.  مهدى زبيدى كه با بازى در تيم 
استقالل خوزستان در فوتبال شناخته شد و در دو فصل 
اخير، سال هاى خوبى را با اين تيم پشت سر گذاشت،  در 
حالى كه يك سال ديگر با باشگاه استقالل قرارداد دارد، با 

تيم پارس جنوبى قرارداد منعقد كرد.
 زبيدى در حالى مى تواند به تيم ديگرى برود كه از باشگاه 
استقالل خوزستان رضايت نامه دريافت كند كه او براى عقد 
قرارداد با باشگاه پارس جنوبى اين رضايت نامه را نداشته 
است.  شايد زبيدى با توجه به آيين نامه سال هاى قبل كه 
اگر بازيكنى كمتر از 50 درصد از مبلغ قرارداد خود را از 
باشگاهش دريافت كند، مى تواند قرارداد خود را به صورت 
يك طرفه فسخ كند، اقدام به امضاى قرارداد با باشگاه پارس 
فصل  دو  اين موضوع  حالى كه  در  است،  جنوبى كرده 
است كه از سوى فدراسيون فوتبال به حالت تعليق درآمده 
است.  هنوز وضعيت مهدى زبيدى باتوجه به نامشخص 
بودن وضعيت باشگاه استقالل خوزستان براى ادامه فعاليت 
در ليگ برتر ايران مشخص نيست، ولى مديركل ورزش 
و جوانان خوزستان اعالم كرده است كه بازيكنانى كه با 

استقالل خوزستان قرارداد دارند، در اين تيم مى مانند.

استقالل خوزستان؛ از قهرمانى تا فروپاشى

كسى صداى ما را مى شنود؟ از خوزستان، استان خرماپزون و مهد فوتبال فرياد مى زنيم؛ 
يك تيم در اينجا در حال جان دادن است؛ كسى هست به فرياد استقاللى هاى 

خوزستان برسد؟
 ليگ شانزدهم با تمام خوشى ها و ناخوشى ها به پايان رسيد؛ همه رفتند تا نفسى چاق 
كنند و با قدرت به ليگ هفدهم برگردند ولى در اين بين شايد تنها تيمى كه همچنان 
نفس نفس مى زند و در بالتكليفى محض به سر مى برد، استقالل خوزستان است؛ تيمى 

كه در دو سال اخير براى فوتبال خوزستان آبرودارى كرده است.
 92 – فصل 93  در  و  شد  تأسيس  سال 1390  در  خوزستان  استقالل  باشگاه 
با هدايت عبداهللا ويسى پا به ليگ برتر گذاشت و در اوج شگفتى، در سومين 
كه  عنوانى  رسيد؛  قهرمانى  به  وطنى  گوارديوالى  با  برتر  ليگ  در  حضورش 
تيم هاى باسابقه به سختى به آن دست پيدا كرده اند اما اين قهرمانى خيلى زود به 
كام خوزستانى ها تلخ شد. از همان روزهاى بعد از قهرمانى مشكالت گروه ملى 
و صحبت هايى براى واگذارى آن به بانك ملى، استقاللى ها را وارد چالشى بزرگ 
كرد و بالتكليفى در مشخص نبودن اسپانسر، اولين ضربه مهلك بر پيكره اين 
تيم قهرمان بود. در پى همين احواالت نيز جدايى سرمربى اين تيم و رفتن چند 

بازيكن خوب و شاخص، نگرانى ها را دوچندان كرد.
در اين روزهاى ناخوش آبى ها، ناپديد شدن تمام آن هايى كه هنگام قهرمانى اين 
تيم با ژست و لبى خندان كنار استقاللى ها ايستادند و خود را در قهرمانى سهيم 
دانستند و عكس يادگارى گرفتند نيز در نوع خود بسيار جالب توجه و تأمل برانگيز 
بود؛ آن ها به  يك باره محو شدند و تا پايان ليگ هم ديگرى خبرى از هيچ كدام نشد 

و گويا همگى به خواب زمستانى فرو رفتند.
البته مسئوالن باشگاه تدبير كردند و براى اين كه به حواشى تيم قهرمان بيشتر از اين 
دامن نزنند، خيلى زود هدايت تيم را به سيد اكبر پورموسوى يا همان كاپلو خوزستانى ها 
سپردند. استقاللى ها كه دو جبهه ليگ برتر و آسيا را پيش رو داشتند، ضمن مقابله با 
حريفان قدرتمند و نامى، بار بى توجهى مسئوالن را هم بايد به دوش مى كشيدند؛ كارى 

كه از رقابت با حريفان براى آن ها سخت تر و نفس گيرتر بود.
باوجود تمام سختى ها و اعتصاب هايى كه استقاللى ها داشتند و پول هايى كه بايد 
مى رسيد و نرسيد، ليگ برتر و ليگ قهرمانان آسيا به پايان رسيد، اما اين تيم سرانجام 
ناخوشايندى داشت؛ پورموسوى به فوالد رفت، مؤمنى راهى پيكان شد، طيبى هم 
قصد سفر به قطر دارد، بيت سعيد هم در دوراهى تهران و آبادان مانده است، ماهينى 
هم از تيم هاى پايتخت پيشنهاد دارد، شيرزادى هم اينستاگرامى خداحافظى كرده و 

شيخ ويسى هم كه از هفته ها قبل گفته بود كه ديگر نمى ماند.
در اين بين نبايد از نقش جالب آن هايى كه آمدند، وعده هاى قشنگ دادند و رفتند و 
ديگر خبرى از آن ها نشد، غافل شد، چراكه به خوبى فيلم دردآور جان دادن استقاللى ها 
را كارگردانى كردند تا ليگ به پايان برسد و شايد مردم خوزستان همه چيز را 

فراموش كنند.
نكته جالب اين بود كه از مديرعامل پروازى اين باشگاه هم خبرى نشد و معلوم 
نبود كه او چكار مى كند. او در طول ليگ آن قدر در كمال آرامش دست روى دست 
گذاشت، تا تيم به مرز فروپاشى رسيد و جالب تر اين كه اكنون نه مديرعامل و نه 
ديگر مسئوالن، به جدايى سرمربى و ستاره هاى بى ادعاى اين تيم واكنشى نشان 
نمى دهند؛ اكنون اين استقالل تنها مانده است با عده اى طلبكار و اين كه مشخص 

نيست براى فصل آينده اصال مسووالن قصد تيم دارى دارند يا خير. 
در اين باشگاه كه هيچ چيز سرجاى خودش نيست، كاركنان باشگاه نيز وضعيت 
خوبى ندارند و هفت ماهى است كه حقوق آن ها عقب افتاده است؛ اين كاركنان 
همچون بازيكنان تيم، ديگر توان پاسخگويى به خانواده هايشان را ندارند و كسى 
هم خودش را در قبال اين نفرات مسوول نمى داند و معلوم نيست اگر تيم واگذار 

يا منحل شود، تكليف حقوق اين كاركنان چه مى شود.
خوزستانى ها مى گويند ليگ شانزدهم جز فروپاشى استقالل، براى آن ها هيچ چيز 
ديگرى نداشت؛ فروپاشى كه ناشى از بى تدبيرى و فرار از مسئوليت مسئوالنى 
بود كه يادشان رفت اين استان و فوتبال آن، براى كشور كم نگذاشته است از 

نفت، گاز و آب آن گرفته تا بزرگان و نخبه هايى كه به دنيا معرفى كرده است .
اكنون اين استقالل جان تازه و غيرت مسئوالن را مى خواهد؛ خوزستانى ها از وعده 
مسئوالن رده باال نااميد شده اند و مى دانند كه خوزستانى بايد به فكر خوزستانى 
باشد و اكنون تنها اميد مردم خوزستان براى احياى اين تيم، استاندار و مديركل 

ورزش و جوانان خوزستان است تا اين تيم ازهم پاشيده را ذره ذره جمع كنند.
خوزستان،  استقالل  روزهاى  اين  ناخوشايند  و  بغرنج  وضعيت  كه  به درستى 
غريبانه  تكرار  ”آنه!  مى گفت:  كه  آنجا  آن شرلى؛  كارتون  با  كرد  همراهمان 
غريبانه اى  روزهاى  استان  اين  آبى هاى  آرى  گذشت؟!“.  چگونه  روزهايت 
كوچه  به  عروسى  بازهم  اما  گذاشتند،  سر  پشت  حمايتى  هيچ  بدون  را 
عكس  گرفتن  براى  مسئولى  هيچ  بار  اين  لطفًا  فقط  مى رسد؛  استقاللى ها 
خوزستانى ها ديگر خاطره خوشى از اين عكس ها  نايستد؛  آن ها  كنار  يادگارى 

ندارند./ پريسا زنگنه  منش – ايسنا
قهرمان نوجوان تكواندوى استان خوزستان :

پشتكار و تالش را هرگز از ياد نبريم 

براى دستيابى به موفقيت فقط كافيست با پشتكار و تالش فراوان به راه خود ادامه 
دهيم.جوانان ونوجوان شهر تركالكى توانايى كسب مقامات ورزشى را در سطح ملى 

دارند..
مرضيه بساك قهرمان نوجوان تكواندوى استان خوزستان  گفت:من از سن نه سالگى 
و با عالقه خود و تشويق مادرم وارد اين رشته ورزشى شدم و توانستم پس از مدتى 
با تالش بسيار و كمك هاى خانواده ام و هدايت و مديريت خانم عسكرزاده مربى 
عزيزم به قهرمانى در استان دست يابم و همواره تالش خود را براى كسب عنوان 
هاى برتر در مسابقاتى با سطح باالتر ميكنم و اميدوارم روزى با يارى خداوند  ودعاى 
خير همشهريانيم به تمام اهدافم برسم و بتوانم براى تمامى نوجوان شهرم افتخار 

آفرينى كنم.
مرضيه بساك خطاب به نوجوانان شهر تركالكى گفت : در هر زمينه و رشته اى كه 
فعاليت داريد بكوشيد تا بتوانيد قهرمانى هاى زيادى براى خود و شهرمان بدست آوريم و 
هيچگاه از سختى راه نهراسيم. كه بعداز هر سختى آسانى خواهد بود.و باتوجه به همت 

وپشتكار جوانان ونوجوانان شهرتركالكى اين افتخارات دست يافتنى ست.
وى افزود: سطح علمى مربيان ورزشى شهرستان گتوند،تفاوت چندانى با مربيان ديگر 
شهرهاى بزرگ ندارد، اما ما امكانات مورد نياز را در سطح شهرستان و شهرمان نداريم تا 
بتوانيم به آسانى از آن امكانات استفاده كنيم و خود را جهت شركت در مسابقات استانى 
و ملى آماده كنيم. مرضيه بساك در آخر افزود: من دانش آموز پايه نهم هستم و دوست 
دارم روزى قهرمانى چون كيميا عليزاده شوم و اميدوارم روزى برسد كه در شهر ما نيز 
به ورزش بانوان توجه بيشترى شود،از مادرم عزيزم و مربى خود خانم عسكرزاده بسياره 

سپاسگزارم كه هميشه مرا در اين راه حمايت كرده اند....
گفتگو :بامداد زاگرس -رضاحسين زاده

33 ميليارد از اسپانسر گرفتيم اما 15 ميليارد طلبكاريم

80 درصد مطالبات كادر فنى را داديم
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خبـر نـه بخا كتا

شـيه حا ر  د

 غريب پور تصريح كرد: نكته مهم اين است كه بازار كار 
هنرمندان اگر مصون از اين دخالت ها باشد بسيارى از 
مسائل صنفى هم به تبع آن مى تواند شكل درست ترى 
بگيرد. وقتى بازار كار يك صنف و گروه را متزلزل كنند 
عمال هستى و موجوديت آنها و هرچه كه مرتبط با اين 
موارد است تحت تاثير قرار مى گيرد. بنابراين اولين مساله 
فضاى  براى  تصميم گيرى  نوع  كردن  كاسه  يك  همين 
راس  در  مى كنم  فكر  من  كه  است  هنرى  و  فرهنگى 

مسئوليت هاى آقاى روحانى در دولت جديد است.
او با اشاره به مطالبات و انتظارهاى اهل فرهنگ و هنر از 
دولت دوازدهم و وزارت فرهنگ و ارشاد آن گفت: در 
اين شكى نيست كه هم وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى و 
هم جامعه فرهنگى و هنرى بايستى تمام هم و غم خود 
را براساس بسترسازى براى تعريف بسيارى از هنرها به 
كار بگيرند. رسانه ملى ما كه اين وظيفه را انجام نمى دهد 
اما خود اهالى فرهنگ و هنر و وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمى بايد وظيفه آگاه سازى عمومى را به عهده بگيرند.
هنگام  داد:  ادامه  حافظ،  عروسكى  اپراى  كارگردان 
روحانى،  آقاى  رقيب  سليقه  شد  معلوم  انتخابات 
كه  هستند  هنرمندانى  و  نسب  و  بى اصل  خواننده هاى 
اساسا دغدغه ملى و فرهنگى ندارند. اما در مقابل، اين 
سو، سليقه ها متمايل به فرهنگ فاخر و ارزشمند است. 
معتقدم تعريف هنرهاى مختلف بايد تبيين شود. اما از چه 
راهى؟ معتقدم بايد مقامات دولتى با مراجع درباره هنرى 
مانند موسيقى صحبت كنند تا به اين فضاى آشفته پايان 
دهند؛ فضاى آشفته يعنى اينكه به صورت شبانه روزى از 
راديو و تلويزيون موسيقى پخش مى شود اما عده اى هنوز 

مى گويند موسيقى حرام است.
براى  تهران  شهردارى  كه  مى بينيم  داد:  ادامه  غريب پور 
ساختن تنديس هاى بى قواره هزينه هاى بى ربطى كرده و 
پايين  سطح  زيبايى شناسى  يك  دچار  را  شهر  درنهايت 
تجسمى،  هنرهاى  بايد  است.  كرده  نصب  و  بى اصل  و 
موسيقى و ديگر هنرها به خوبى تعريف و تبيين شوند 
كه اثبات شود كه اين هنرها به نفع جامعه است و براى 
پيش بردن يك فضاى فرهنگى درست بايد مردم از آنها 
آگاه شوند. آگاه كردن مردم اكنون بايد در اولويت قرار 
بگيرد؛ اينكه چرا بايستى كنسرت ها و خواننده ها باشند؟ 
چرا بايد موسيقى در سبد كاالى فرهنگى مردم بيايد؟ و 
چرا در دورترين نقاط كشور امنيت براى هنرمندان وجود 

داشته باشد؟
او با اشاره به اينكه «تبيين اين مسائل تنها توسط وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمى امكان پذير نيست» گفت: نهادهاى 
معتدل و درست كه به بالندگى فرهنگى جامعه مى پردازند 
به  امروز  كه  نگاهى  اما  باشند.  آگاه  موارد  اين  به  بايد 
بسيارى از رشته هاى هنرى وجود دارد غالبا به دور از 
سياست گذارى  كه  مى كنم  تصور  است.  زمان  نيازهاى 
درباره هنر در اتاق هاى بسته انجام مى شود اما اين بحث 
بايد به فضاى عمومى كشيده شود. و اى كاش رسانه ملى 
ما در راس وظيفه هاى خودش، آگاه سازى مردم را قرار 
دهد. اگر هم نشد، از طرق مختلف بايد اين كار را كرد، 

چراكه اين فضاسازى و بسترسازى مهم است.

كارگردان نمايش اپراى عروسكى ليلى و مجنون با بيان 
اينكه «البته قطعا نبايد تصور كنيم كه درست شدن شرايط 
و  هنرمندان  جامعه  براى  فقط  كشور  هنرى  و  فرهنگى 
فرهنگيان مهم است» گفت: به طور مثال وقتى به هنرهاى 
و  اتومبيل  و  مبلمان  طراحى  مى دهيد  اهميت  تجسمى 
هواپيمايتان هم درست مى شود. اصال محدود و جزيره اى 

ديدن هنر غلط است.
همين طور  هم  موسيقى  مورد  در  كرد:  تاكيد  غريب پور 
بزرگانش  شناخت  گرو  در  ملت  يك  هويت  است؛ 
را  اين  اگر  و  است  ريشه دار  ما  موسيقى  و  شعر  است. 
بشناسيم شاخص هويت ما باال مى رود. اينطور نيست كه 
من وقتى به عنوان يك هنرمند حرف مى زنم نگاهى به 
اقتصاد و مسائل سياسى نداشته باشم. من مطمئنم كه اين 
نوع فضاى درست فرهنگى در مولفه هاى ديگر هم تاثير 

خواهد گذاشت.
بنيانگذار و مدير اسبق خانه هنرمندان ايران يادآور شد: 
فكر مى كنم وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى تنها مساله 
من و امثال من نيست؛ اما به دليل اينكه زندگى ما وابسته 
به هنر است روى اين اصل تمركز مى كنيم. وگرنه مسائل 
سياسى، گردشگرى و توجه به ميراث فرهنگى هم همگى 

به رشد و اعتالى فضاى فرهنگى كمك مى كنند.
غريب پور ادامه داد: در سالروز خيام، به عنوان شهروند 
نيشابور نشان اين شهر را گرفتم و بعد از سال ها به اين 
شهر رفتم. شهرى مانند نيشابور هفت هزار دانشمند و 
كه  دارد  بناهايى  نشده اند،  معرفى  هنوز  كه  دارد  شاعر 
در اثر زمان فرسوده شده اند؛ گردشگرى ما بايد درست 
شود و هتل ها و مهمان پذيرها بايستى بتوانند كمك كنند 
كه گردشگرى رونق پيدا كند چراكه اين مسائل مطمئنا 
هويت ملى ما را تضمين كرده و ما را با يك شرايط بهتر 

اقتصادى و فرهنگى روبرو مى كند.
توجه  نيازمند  و  مغفول  موارد  به  اشاره  با  همچنين  او   
در حوزه تئاتر، به فضاى دانشگاهى اشاره كرد و گفت: 
تئاتر  خصوص  به  هنر  واقعى  آموزش  فضاهاى  به  اتكا 
و  تئاتر  براى  مختلف  پالتوهاى  داشتن  است؛  ضرورى 
متاسفانه  است.  دانشگاهى  الزامات  از  عروسكى  تئاتر 
ندارند  كافى  اندازه  به  پالتو  ما  دانشگاه هاى  از  هيچ يك 
جديد  نسل  پديدآوردن  براى  و  تمرين  فضاهاى  و 

عمال شرايط  اين  در  ندارند.  بازيگران  و  بازى دهندگان 
اتكا كردن به يكسرى محفوظات و دادن يكسرى درجات

علمى به افراد جامعه، ما را تهى از نوآورى كرده است.
و رستم  عروسكى  اپراى  كارگردان  و  نمايشنامه نويس 
سهراب با بيان اينكه بايد كارى جدى در زمينه سالن هاى
تئاتر انجام بگيرد، گفت: ساليانه ميليون ها تومان بودجه
غالب اما  مى دهيم  اختصاص  سالن ها  احداث  براى 
سالن ها استاندارد نيستند. ما نيازمنديم به آرشيتكت هايمان
آموزش دهيم كه يك سالن تئاتر نيازمند چه مولفه ها و
نمايش و  تئاتر  نمايش  مناسب  فضاى  است؟  عناصرى 
عروسكى اصال مورد توجه معماران قرار نمى گيرد. اغلب
سالن ها تنها بسنده كرده اند به صندلى هاى گران قيمت و
غفلت صحنه  از  و  تماشاگران  فضاى  دكوراسيون هاى 
كرده اند. بنابراين معتقدم مطالبه مهم تئاتر، سرمايه گذارى

درست براى احداث سالن هاى حرفه اى است.
غريب پور خاطرنشان كرد: تئاتر خصوصى جايگاه خود
را دارد و تعريف مى شود اما تئاترى كه به آن بايد بها
مطرح حرفه اى  تئاتر  يك  عنوان  به  بتواند  و  شود  داده 
شود الزاما نيازمند سرمايه گذارى است؛ چه سرمايه گذارى
معافيت هاى و  مشوق ها  نيازمند  كه  خصوصى  بخش 
مالياتى است و چه سرمايه گذارى از سوى بخش دولتى

كه جزو وظايف دولت محسوب مى شود.
او با بيان اينكه «تصور مى كنم از نظر فضاى تئاترى با توجه
به رشد بسيار خوبى كه در اين سال ها اتفاق افتاده بايد به
فضاى صحنه و تئاتر توجه ويژه كنيم تا مشكالتى كه بر سر
راه ما وجود دارد مرتفع شود» گفت: مثالى بگويم؛ شهردارى
تهران ميلياردها تومان صرف ايجاد سالن هايى كرده كه از
حداقل هاى حرفه اى بى بهره بوده اند؛ چون كار را به كاردان
نمى سپردند و عمال همه سالن ها نه آكوستيك مناسبى دارد و
نه صحنه و نه جايگاه تماشاگران. به جاى توجه به سادگى
و كارايى بيشتر سعى كردند گول زنك باشد و سعى كردند
با يك مبلمان به نظر شيك به مردم بگويند ما سالن افتتاح
كرده ايم. بنابراين بايد در اين زمينه دولت هم نهادهاى مرتبط
با خود را آگاه كند و هم دانشگاه ها كه زير پوشش وزارت
علوم هستند يك بازنگرى در درس ها و ساخت فضاهاى
متناسب با رشد هنر بازيگرى و كارگردانى و طراحى نور

و صحنه و نظاير آنها داشته باشند.

بايد به دخالت  ساير نهادها در هنر پايان داد
بهروز غريب پور از لزوم يكسان سازى جريان تصميم گيرى و سياست گذارى در حوزه فرهنگ سخن گفت و آن را مهمترين مطالبه 

حوزه فرهنگ و هنر از دولت آينده دانست. اين كارگردان و نمايشنامه نويس خاطرنشان كرد: افراد يا نهادهاى غيرمرتبطى طى اين سال ها توانسته اند
 مجوز و كنسرت لغو كنند و جلوى اجراى نمايش ها را بگيرند يا نمايش فيلمى را كه ارشاد به آن مجوز داده؛ متوقف كنند. دولت بايد به اين رشته

 دخالت ها در فرهنگ و هنر پايان دهد و بايستى يك كاسه بودن تصميم گيرى در اين حوزه اعمال شود.

كتاب قهوه سرد آقاى نويسنده اثر روزبه معين است كه با 
گرفت.  قرار  عامه  و  كشور  داخل  ادبيات  طرفداران  استقبال 
روزبه معين در خصوص كتابش مى گويد نگارش كتاب قهوه 
سرد آقاى نويسنده ، 3 سال به طول انجاميده است به همين 
جهت داستان عميقى دارد كه خواننده را با خود همراه مى 
سازد. اين رمان در سال 1396 شمسى از سوى نشر نيماژ 
منتشر شد و با استقبال فراوانى مواجه گرديد. رمان قهوه سرد 
آقاى نويسنده داستان روزنامه نگار و نويسنده اى را روايت 
مى كند كه از دوران نوجوانى اش آغاز شده دوره اى كه وى 
درگير موضوعى عاشقانه شده و تا كنون ادامه يافته است و 

البته داستان هاى عجيب و غريبى را رقم خواهد زد.
 در بخش هايى از كتاب آمده است :من چند سال پيش ديوانه 
يه  عاشق  داشتم،  سال  ده  فقط  كه  وقتى  شدم،  عاشق  وار 
دختر الغر و قد بلند كه عينك ته استكانى مى زد و پونزده 
پيرزن  ى  خونه  به  روز  هر  اون  بود،  بزرگتر  خودم  از  سال 
همسايه مى اومد تا ازش پيانو ياد بگيره. از قضا زنگ خونه 
ى پيرزن خراب بود و معشوقه ى دوران كودكى من مجبور 
بود زنگ خونه ى مارو بزنه، منم هر روز با يه دست لباس 
اتو كشيده مى رفتم پايين و در رو واسه ش باز مى كردم، 
اونم مى گفت : ”ممنون عزيزم!“ لعنتى چقدر تو دل برو مى 

گفت عزيزم! …

مشكالت مالى و بيمارى دليل روى 
آنتن نرفتن برنامه رضا رشيدپور

على اصغر پورمحمدى درباره داليل پخش نشدن برنامه «حاال 
خورشيد» بيان كرد كه مهمترين مساله بيمارى خود رشيدپور بوده 

و همچنين مسايل مالى موجب اين امر شده است.
على اصغر پورمحمدى مدير شبكه سه درباره دليل تاخير در 
پخش برنامه «حاال خورشيد» كه پيش از اين قرار بود روى آنتن 
اين شبكه برود، گفت: تيم اين برنامه اكنون به نوعى مشغول 

هستند تا ان شاء اهللا بتوانند به زودى روى آنتن بروند.
وى درباره داليل توليد نشدن اين برنامه گفت: يك دليل بيمارى 
خود رضا رشيدپور بود كه مهمترين مساله است و مساله ديگر 
برنامه «حاال خورشيد» با اجراى رضا  مالى است.  مشكالت 
رشيدپور سال گذشته از شبكه سه روى آنتن رفت و قرار بود 

امسال نيز دوباره پخش شود كه هنوز خبرى از آن نشده است.

دو جايزه خارجى براى «نفس» و «وارونگى»
دو فيلم «وارونگى» و «نفس» در سومين جشنواره فيلم هاى ايرانى زوريخ موفق به 
دريافت جايزه شدند.  در سومين جشنواره فيلم هاى ايرانى زوريخ فيلم «وارونگى» 
به كارگردانى بهنام بهزادى جايزه بهترين فيلم و «نفس» به كارگردانى نرگس آبيار 
جايزه تماشاگران را دريافت كردند. در اين جشنواره رقابتى كه از تاريخ 11 تا تاريخ 
17 خرداد برگزار شد، فيلم هايى چون  «وارونگى»،«به دنيا آمدن»، «رفتن»، «الك 
قرمز»، «پوالريسم»، «نفس» ، «باغ هاى زردآلو»، «فرزندان»، «ابد و يك روز»، 
«نقطه كور»، «يك روز طوالنى»  و «من» روى پرده رفت و «نفس» نرگس آبيار 
عنوان بهترين فيلم از نگاه تماشاگر را از جشنواره زوريخ دريافت كرد. در اين دوره از 
جشنواره فيلم زوريخ بزرگداشت داريوش مهرجويى نيز برگزار شد و دو فيلم «ليال» 
و «گاو» به نمايش درآمد. هچنين فيلم هاى «76 دقيقه و 15 ثانيه » ساخته سيف 
اهللا صمديان و آخرين فيلم كيارستمى با نام «منو ببر خونه» به منظور گرامى داشت 

ياد و خاطر اين فيلمسار نمايش داده شد.
همچنين سومين جشنواره فيلم مادريد كه از 18 تا 27 خرداد در حال برگزارى 
است، بخش ويژه سينماى كمدى ابزورد ايران را برپا داشته و چهار فيلم «آبادان»، 
«كارگران مشغول كارند»، «پذيرايى ساده» و «اژدها وارد مى شود» را با حضور مانى 
حقيقى و فيلم هاى «ماهى و گربه»، «اجاره نشين ها»، «مهمان مامان» و «مادر 

قلب اتمى» را در اين بخش به نمايش مى گذارد.

از اين واژه چماق نسازيم
معاون فرهنگى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى با اشاره به اصطالح «آتش به 
اختيار» در سخنان مقام معظم رهبرى، اظهار كرد: از اين واژه چماق نسازيم.  
سيدعباس صالحى با انتشار پيامى در توئيتر خود و با اشاره به سخنان اخير مقام 
معظم رهبرى در جمع دانشجويان، نوشت: اقدام «آتش به اختيار» در كالم و منطِق 
رهبرى، يعنى فعاليت هاى فرهنگى خودجوش، غيردستورى، اما در چارچوب قانون 

و اخالق. از اين واژه چماق نسازيم. 

انتقاد شيطنت آميز مسعود فراستى
 كار دستش داد

علت حذف مسعود فراستى و جمع شدن برنامه اى كه بهروز افخمى سكاندارش 
بود، انتقاد شيطنت آميز مسعود فراستى به نحوه حضور رئيس جمهور در ميان 

كارگران است.
با اينكه برنامه هفت افخمى – فراستى به پايان رسيد و مسئوالن رسانه ملى و 
شبكه سوم سيما در تدارك چهارمين سرى از برنامه هفت هستند و مسعود فراستى 
در دوره جديد اين برنامه حضور ندارد،  اما خبر مى رسد كه با فشار دولتى ها مسعود 
فراستى در هيچ برنامه تلويزيون نمى تواند شركت كند. شايد بسيارى با شنيدن اين 
خبر تعجب كنند و اين سئوال برايشان پيش آيد، اگر فراستى در برنامه اى مستقل 

در مورد فيلم هاى سينماى جهان حضور پيدا كند، محل اشكال است؟
 طبق شنيده هاى ، علت حذف مسعود فراستى و جمع شدن برنامه اى كه بهروز 
افخمى سكاندارش بود، انتقاد مسعود فراستى به  نحوه حضور رئيس جمهور در ميان 
كارگران است. يك منبع آگاه گفت از زمانى كه اين انتقاد توسط فراستى مطرح شد، 
دولتى هابه دنبال حذف وى از برنامه هفت و كال از رسانه ملى بودند، منتها جدال 
افخمى و ايوبى و جدل اين برنامه با هيات داوران فجر، فرصت خوبى را براى دولت 
و وابستگان فراهم كرد كه با فشار بيشترى و بدون اعالم رسمى توسط سازندگان، 
برنامه هفت براى هميشه تعطيل شود. حاال بايد  منتظر ماند و ديد مديران رسانه 

ملى چگونه در مقابل اين خواست دولت مقاومت مى كنند.

كتاب قهوه سرد آقاى نويسنده

از  خود  ارزيابى  درباره  داستان نويس  اين 
مراسم رونمايى و جشن امضاى كتاب اظهار 
براى  دلخوشى اى  بيشتر  مراسم   اين  كرد: 
نويسنده و مولف است هرچند با استقبال 
اين  در  كه  افرادى  روبه رو  شود.  ناچيزى 
مراسم حضور مى يابند كتاب را مى خرند 
اجتماعى  شبكه هاى  در  را  آن  عكس  و 
مى گذارند، اما متأسفانه در اين مراسم  بيشتر 
دوستان و آشنايان نويسنده حضور مى يابند. 
او افزود: اگر مراسم  رونمايى و جشن امضا 
بازتاب وسيع و گسترده اى داشته  باشد افراد 
بيشترى در اين گونه مراسم  حضور مى يابند 

كه تأثير آن بيشتر و بهتر خواهد شد.
ميرقديرى در عين حال بيان كرد: مراسم 
جشن امضا و رونمايى كتاب به اين دليل 
كه به كتاب و نويسنده توجه مى شود، امر 

مباركى است.  
انجام  مى توان  كارى  چه  اين كه  درباره  او 

داد كه مخاطبان بيشترى در اين مراسم شركت كنند، گفت: 
ناشران بايد اطالع رسانى بيشترى در اين زمينه داشته باشند 
كنند،  معرفى  است  حق شان  كه  را  خوب  كتاب هاى  و 
ناشران فضاى مناسبى را در اختيار نويسندگان قرار دهند 
تا كتاب هاى شان را معرفى كنند و از منتقدان دعوت كنند تا 
درباره كتاب حرف بزنند. شايد اين كارها بتواند كمك كند 

تا ديگران هم حضور داشته باشند.
و  امضا  جشن  مراسم  برگزارى  درباره  داستان نويس  اين 
است  بهتر  گفت:  نيز  كتاب اولى ها  براى  كتاب  رونمايى 
منتقدان بيشتر بر روى كار اول نويسندگان جوان كار كنند 

و مانور دهند؛ البته در حدى كه حق كتاب است به آن 
توجه نشان دهند. هرچند مخاطبان از آثار نويسندگانى كه 
كار چندم آن هاست و شناخته شده  هستند استقبال  بيشترى 

مى كنند.
او افزود: برگزارى مراسم جشن امضا و رونمايى بيشتر در 
تهران اتفاق مى افتد و استقبال از كار اول يك نويسنده بيشتر 
به خاطر اطالع رسانى در شبكه هاى مجازى است و البى  
و رفيق بازى هايى كه وجود دارد. ممكن است كتاب  اول 
كسى در قد و قواره اى نباشد كه با استقبال روبه رو شود، 
ولى به خاطر ارتباط ها اين اتفاق ها بيفتد و يا برعكس كسى 

كه آشنايى و خط و ربطى با جايى ندارد، كتابش ديده
نشود.

برگزارى ناشران  باشد  بهتر  شايد  افزود:  ميرقديرى   
اين گونه مراسم  را بر عهده بگيرند و اطالع رسانى كنند
و منتقدان را دعوت كنند تا درباره كتاب حرف بزنند.
اين طور نباشد كه در گروه هاى تلگرامى خبر رونمايى
و جشن امضاى كتاب دست به دست شود و مخاطبان
زيادى حضور پيدا كنند در حالى كه كتاب در اين حد

نبوده است.
زمينه اين  در  رسانه ها  عملكرد  اين كه  درباره  او 
چگونه بوده است گفت: برخى از رسانه ها در زمينه
اطالع رسانى درباره كتاب ها خوب كار مى كنند و سعى
مى كنند خود را از رفيق بازى دور نگه دارند و به ادبيات
اصيل بپردازند و احساس مسئوليت دارند كه كارهاى

خوبى را معرفى كنند.
اين داستان نويس با بيان اين كه نمى توان گفت ادبيات به
افراد خاصى تعلق دارد و ديگران نبايد وارد اين حوزه
شوند، اظهار كرد: بازيگران حق دارند كتاب بنويسند و
نمى توان مانع آن ها شد، اما كسانى كه مى نويسند و كتاب
منتشر مى كنند بايد منصف باشند تا ببينند از عهده اين كار
برمى آيند يا اين كه نه، فقط مى خواهند از شهرتى كه دارند
مشخص زمان  گذر  در  موضوع  اين  البته  كنند.  استفاده 
مى شود. استقبال از مراسم رونمايى و جشن امضاى كتاب
بازيگران طبيعى است زيرا مردم دوست دارند يك بازيگر را
از نزديك ببينند. همان طور كه مردم براى ورزشكار سر و دست
مى شكنند، متأسفانه براى بازيگران نيز سر و دست مى شكنند.
اميدوارم هركسى در درون خود قدرى انصاف داشته باشد و

وقتى مى فهمد اين كاره نيست سمت نوشتن نرود.

ديده شدن برخى كتاب ها به خاطر رفيق بازى
محبوبه ميرقديرى مى گويد: برخى كتاب ها در قد و قواره اى نيستند كه از آن ها استقبال شود 

و به خاطر رفيق بازى و اطالع رسانى در شبكه هاى اجتماعى ديده مى شوند.

لنوشـته د
سه گروه رو هرگز فراموش نكن !

آنهايى كه تو را
در شرايِط دشوار كمك كردند !

آنهايى كه تو را
در شرايِط دشوار رها كردند !

آنهايى كه تو را
در شرايِط دشوار قرار دادند !

ارنست همينگوى

خوزستانى  ،هنرمند  فالح  مريم 
عرصه صنايع دستى استان  كار 
با  گل و  لعاب فيروزه اى را  زير 
نظر اساتيد اين هنر –مهدى  پور 
فرا   – فالح  محبوبه  و  يعقوبى 
گرفت . شيوه كارش در اين كار را 
برمبناى تلفيق سنت و مدرنيته قرار 
داد . اين بانوى هنرمند مانند همه 
ديگر  خوزستانى  هنرمند  بانوان 
براى توسعه كارش نيازمند حمايت 
سازمان  ميراث فرهنگى ،صنايع 

دستى و گردشگرى استان است 

*كاربرد آثار لعاب 
فيروزه اى در زندگى 

امروزى
كارهاى لعاب فيروزه اى به دليل 
اثرات  خود  خاص  نوازى  چشم 
مثبتى روى رفتارمردم دارد . رنگ 
ماليم و آرامش بخش آن باعث 
و  انديشى  مثبت  كه  شود  مى 
مثبت نگرى بيشترى در رفتار ما 
ايجادشده و از افسردگى  استفاده 
البته   . كند  جلوگيرى  كنندگان 
كاربرد آثار لعاب فيروزه اى محدود 
به موارد باال نيست و از حضور اين 
آثار  در  اسالمى  ايرانى  فاخر  هنر 
بيانگر  ،اسالمى  ايرانى  معمارى 
و  معمارى  تاريخ  در  آن  اهميت 

فرهنگ ايرانى است 

*نيازمند حمايت 
مسووالن هستيم

اين  از  ديگرى  بخش  در  فالح 
گفتگو اظهار كرد : اين هنر گرچه 

در برخى از  استانها مثل آذربايجان 
قدمتى  داراى  (تبريز)  شرقى 
خوزستان  در  اما  است  طوالنى 
توسعه  براى   . است  راه  اول  در 
كار، آموزش عالقه مندان به اين 
آفرينى  كار  بازار  ايجاد  و  رشته 
مسوالن  عملى  حمايت  نيازمند 
دستى  ،صنايع  فرهنگى  ميراث 
و گردشگرى استان هستيم وى 
افزود :البته شايسته است از حمايت 
دستى  صنايع  كارشناسان  هاى 
اعتدالى  سيروس  (آقاى  استان 
وخانم زهره پرويزى) كه همكارى 

خوبى با من داشتند تشكر نمايم 
*حمايت از صنايع 

دستى استان
يكى ديگر از كار هايى كه مى شود 

در قالب حمايت از هنرمندان اين 
رشته دنبال شود ،خريد آثار آنان از 
سوى شركت و سازمانها است كه 
مى تواند اين هنرمندان را درادامه راه 
باانگيزه تر نمايد .فالح گفت : اين 
حمايت هاى مالى زمينه كارآفرينى 
اين  عالقمندان  بسيارى  براى  
زمينه  و  ميكند  فراهم  را  رشته 
را  جوان  استعدادهاى  شكوفايى 

فراهم مى آورد 
ديگرى  بخش  در  فالح  مريم 
هاى  ازحمايت  خود  سخنان  از 
همسرشان مهرداد جاويد نيا تقدير 
حمايت  با  اميدوارم   : وگفت  كرد 
بسترهاى  مسوالن  و  ها  خانواده 
بهتر  هرچه  معرفى  براى  الزم  
اسالمى  ايرانى  ماندگار  هنر  اين 

ايجاد شود

هنرمند خوزستانى در گفتگو با بامداد زاگرس:

نيازمند حمايت همه جانبه مسووالن صنايع دستى استان هستيم
ــروز، از هنر-  ــه ام ــه ك آنچ
ــراميك  س و  ــفال  س صنعت 
ميراث  است،  ــيده  رس ما  به 
ــان  انس ــالش  ت ــل  ماحص و 
ــاى تاريخ  ــول دوره ه در ط
ــت. كه قدمتى ديرينه را   اس
ــرزمين ما ايران دارد.  در س
ــه  ماي اى  ــينه  پيش ــن  چني
ــت  ــور ما ايران اس فخر كش
ــه همواره تمدن، اصالت و  ك
ــاد آور مى  ــگ ما را ي فرهن
ــراميك  س و  ــفال   س باشد. 
تفكر  از  ــت  اس گويايى  زبان 
امروزه  كه  انسان  ذهنيات  و 
ــش آن در بازگويى تاريخ  نق
ــوم  و فرهنگ و آداب و رس
ــى،  اقليم ــاى  ه ــى  ويژگ و 
ــير  س همچنين  و  اجتماعى، 
ــر  ــرى ب ــدن بش ــل تم تكام
در  نيست.  ــيده  پوش ــى  كس
تاريخى  مختلف  ــاى  ه دوره 
با  متعددى  ــار  آث هنرمندان 
ــك هاى  ــا و تكني ــاب ه لع
و  اند  ــرده  ك ــه  ارائ ــوع  متن
فيروزه  ــراميكى  س ــروف  ظ
ــى  ــاب آب ــان لع ــا هم اى ي
ــته  دس آن  از  ــز  ني ــى  ايران
ــته  ــت كه از گذش آثارى اس
هاى دور تا دوره معاصر در 
توليد  ما  ــور  كش از  مناطقى 
ــداد  ــت  بام ــده اس ــى ش م
ــتاى معرفى  زاگرس در راس
اسالمى  ــمند  ارزش هنر  اين 
اين  ــدان  هنرمن از  ــى  يك با 
ــته كه  ــى داش ــر گفتگوي هن

ــد ــى آي ــه م در ادام
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