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معضل موسسات مالى اعتبارى غيرمجاز
حسن رحيمى

رئيس قوه قضائيه به منظورساماندهى نحوه رسيدگى به شكايت هاى 
عليه شركت هاى تعاونى اعتبارى و موسسات مالى و اعتبارى با صدور 
بخشنامه اى، دادستان هاى سراسر كشور را موظف نمود تا با هماهنگى 

دادستان كل كشوربه اين قبيل پرونده ها رسيدگى نمايند.
فعاليت موسسات مالى و اعتبارى غيرمجازدر كشوركه سالهاست در 
نظام پولى اقتصادى كشوراخالل ايجاد نموده اينك معضلى است كه 
از عدم توجه و نظارت متوليان  اقتصادى و سيستم بانكى ناشى شده 

ودرنهايت آشفتگى سيستم پولى و بانكى كشور را درپى داشته است.
اين موسسات غيرمجاز كه برحسب آمارهاى غيررسمى تعدادشان 
حدود هفت هزار موسسه است، با عناوين مختلفى فعاليت مى كنند و 
بنابر اعالم صاحب نظران 20 درصد نقدينگى كل كشور را در اختيار 
دارند و بدون اينكه به نهاد يا مرجعى پاسخگو باشند؛ در سالهاى اخير با 
جذب و حيف و ميل حجم عظيمى از سپرده هاى مردم، سيل شاكيان 
را به قوه قضاييه گسيل داشته اند تا آنجا كه دستگاه قضايى هر روز بايد 
پاسخگوى دعاوى حقوقى مالباختگانى باشد كه دستشان از همه جا 
كوتاه است و با برگزارى تجمعات اعتراضى در خيابان ها و معابر، نظام 
بانكى كشور و به ويژه بانك مركزى را در اين خصوص مقصرمى 
دانند.  اين در حالى است كه وزير اقتصاد و دارايى صرفا با تاييد خبر 
ورشكستگى برخى موسسات مالى و اعتبارى در ماههاى اخير به مردم 
توصيه مى كند تا براى دريافت سود بيشتر به موسسات مالى و اعتبارى 
غير مجاز اعتماد نكرده و به اين موسسات مراجعه نكنند چرا كه اگر 
اتفاقى براى منابع مالى شان بيافتد دولت و بانك مركزى هيچ گونه 

تضمينى براى احياى منابع مالى آنها نخواهد داشت.
بسيارى از موسسات مالى و اعتبارى و قرض الحسنه غيرمجاز در 
حقيقت نوع جديد همان شركت هاى به اصطالح مضاربه اى دهه 
شصت هستند كه به لحاظ ماهيت تشكيل خود از اصل سرمايه مردم 
به آنها سود پرداخت مى كردند كه البته درآن زمان با درايت دادستان 
وقت تهران ازادامه كارشان جلوگيرى شد ولى اينك با سوء استفاده 
ازضعف سيستم هاى نظارتى بويژه وزارت اقتصاد و بانك مركزى 
توانسته اند دوباره با چهره وعنوان هايى ديگر رشد كرده واز مردم 
سپرده گيرى كنند و حال كه عملكرد آنها با بحران مواجه شده، 
دستاويزبرخوردهاى سياسى و جناحى قرار گرفته اند و همان طور كه 
اشاره شد باسلب مسئوليت سيستم اقتصادى كشور، توجه افكار عمومى 

را به دستگاه قضايى معطوف كرده اند.
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محمدرضا مدرس خيابانى:

 كارخانه فوالد شادگان به توليد 70 تن درساعت رسيد
محمدرضا مدرس خيابانى مديرعامل شركت فوالد خوزستان اعالم كرد: كارخانه فوالد شادگان به توليد 70 تن درساعت رسيد. تنها پنج هفته پس از راه اندازى 
گرم اولين كارخانه توليد آهن اسفنجى به روش ايرانى ’پرد‘ (PERED) در جهان،  كارخانه احيا مستقيم ايرانى در فوالد شادگان به توليد 70 تن در ساعت رسيد.

گرماى خوزستان، چرا؟
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خوزستان
زبيدى نيا معاون  قضايى و رييس شوراهاى حل اختالف استان 
خوزستان در  نشست  خبرى خود به خبرنگاران گفت: شوراى 
حل اختالف نهادى است مردمى و قضايى نهادى است كه در 
تشكيالت قانونى به عنوان شبه قضايى معرفى ميشود اما از نگاه 
مردمى نهادى است مردمى و قضايى .ما كشورى هستيم مردم 
ساالر و به همين دليل يكى از نهادهايى كه مردم،در ان اعمال 
حاكميت ميكنند همين شوراهاى حل اختالف است كه با وجود 
قوانينى كه وجود دارد و حدود و صالحيت هايى كه به عنوان يك 

مرجع قضايى از ان استفاده ميشود امور مردمى را انجام ميدهد
اين معاون قضايى افزود: شوراهاى حل اختالف بيش از 12 سال 
است كه در سطح كشور فعاليت ميكند در اخرين قانونى كه در 
سال 94 به تصويب شوراى اسالمى رسيد در سال 95 عملياتى و 
اجرايى گرديد كه اين اجرايى شدن قانون در استان خوزستان آثار 

مثبت و منفى داشته است.
زبيدى در خصوص آثار مثبت و منفى شوراهاى حل اختالف بيان 
كرد: از آثار مثبت آن ميتوان به نظم بيشتر شوراهاى حل اختالف 
از جهت ادارى ،مالى و ستادى اشاره كرد و از طرف ديگر حدود 
صالحيت ها از طرف قانون گذار معين و مشخص شده است. 
وى افزود: متاسفانه استان خوزستان از جهت شعب شوراهاى حل 
اختالف كاهش پيدا كرده است كه اين امر موجب صدمه در استان 

شده كه از آثار آن اين است كه در سال 94 بيش از  41 درصد پرونده هاى 
قابل مصالحه را به مصالحه رسانده ايم اما اين كاهش شعب در سال 95 در 
اجراى قانون دوم  تعداد مصالحات به 34 درصد رسيده است. تعداد شعب 
شوراهاى حل اختالف در استان قبل از اجراى قانون به 512 شعبه رسيده 
بود كه با اجراى قانون اين تعداد شعب به 285 شعبه كاهش پيدا كرد . 
زبيدى ادامه داد: در قانون جديد شعبه ها به حكمى و صلحى تقسيم ميشوند 
كه شعب صلحى شامل شهرى و روستايى است در كنار اين تقسيم بندى 
شعب ،شوراى حل اختالف شامل شعب تخصصى هم ميشود در استان 
خوزستان 114 شعب فعال حكمى وجود دارد رييس شعب شوراهاى حل 
اختالف استان خوزستان تصريح كرد: در سال 95 وارده شوراهاى حل 
اختالف بيش از 134 هزار پرونده بوده كه بيش از 121 هزار پرونده طى 

همين دوره مختومه شده اند

كاهش 12 درصدى پرونده هاى شوراى حل اختالف خوزستان
وى با اشاره به كاهش 12 درصدى پرونده هاى شوراى حل اختالف 
خوزستان در سال گذشته نسبت به سال 94 گفت:  دستگاه قضايى به 
دنبال كاهش ورودى پرونده ها است. اين امر و همچنين پيشگيرى از ورود 
موضوعات غيرضرورى به دستگاه قضا مستلزم حذف قوانينى است كه 
دستگاه قضايى را گرفتار و مردم را ناچار به مراجعه به دستگاه قضايى 
مى كند. معاون قضايى دادگسترى خوزستان پيشگيرى از ورود موضوعات 
غيرضرورى به دستگاه قضايى را در حيطه وظايف بسيارى از سازمان ها، 
ادارات، نهادها و اشخاص مختلف دانست و با اشاره نقش سازمان ها و 
نهادهاى مختلف در اين زمينه تصريح كرد: خطبا، علما، اساتيد، معلمان، 
صاحبان رسانه و صدا و سيما و بسيارى افراد ديگر با انجام كارهاى فرهنگى 
مى توانند در زمينه پيشگيرى از ورود موارد و موضوعات غيرضرورى به 

دستگاه قضا نقش آفرينى كنند.

گرماى هوا موجب عصبيت، بى حوصلگى و پرخاشگرى و 
بروز ارتكاب جرم مى شود

زبيدى نيا با تاكيد بر لزوم كاربردى و نهادينه شدن فرهنگ صلح و سازش 
در جامعه، به مشكالت عديده خوزستان اشاره و عنوان كرد: خوزستان با 
مشكالت عديده اى مواجه است. وضعيت آب و هواى خوزستان براى مردم 
از نظر روحى و روانى مشكالتى ايجاد مى كند كه نظير اين مشكالت در 
مناطق سردسير وجود ندارد. وى با اشاره به نقش محيط و عوامل محيطى 
در وقوع و ارتكاب جرم، ادامه داد: از ديدگاه جامعه شناسى و جرم شناسى 
كيفرى، يكى از عوامل ارتكاب جرم، محيط است. همين وضعيت گرماى 
هوا موجب عصبيت، بى حوصلگى و پرخاشگرى مى شود كه اين موارد زمينه 
و بستر ارتكاب جرم هستند. رئيس شوراهاى حل اختالف خوزستان در 
خصوص راهكارهاى الزم براى پيشگيرى از ورود موارد غيرضرورى به 
دستگاه قضائى و كاهش ورودى ها به دستگاه قضائى بيان كرد:  افزايش 
قدرت و دامنه تحمل مردم از لحاظ برخورد با رويدادهاى گوناگون، سوق  
دادن جامعه به سمت اجراى قوانين و همچنين جايگزينى عفو و گذشت با 
برخورد عملياتى و فيزيكى در زمان بروز رويدادهاى مختلف، برخى از اين 

راهكارها است.
كثرت اختالفات خانوادگى از مشكالت خوزستان است

زبيدى نيا گفت:  تمام مجموعه دستگاه قضا و همچنين سازمان هاى وابسته 
به دستگاه قضا بايد به عنوان مصلح معرفى شوند. يكايك مردم نيز مى توانند 
به عنوان مصلح در جامعه نقش آفرينى كنند. متاسفانه كثرت اختالفات 

خانوادگى يكى از مشكالت مطرح در خوزستان است كه بايد در اين راستا 
براى حفظ بنياد خانواده تالش كرد؛ اين امر موجب حفظ انسجام جامعه و 
اجتماع نيز مى شود. وى اظهار كرد:  بر اساس قوانين، شوراهاى حل اختالف 
در بحث خانواده، اجازه ورود به مسائل اصل طالق، اصل نكاح، نسب و 
رجوع ندارند زيرا چنين مواردى در صالحيت ذاتى محاكم خانواده پيش بينى 
شده است و شوراهاى حل اختالف در حوزه خانواده در سه موضوع نفقه، 
مهريه و جهيزيه تا سقف مبلغ 20 ميليون تومان اجازه ورود و صدور حكم 
دارد. اين سه مورد صالحيت خاص شوراهاى حل اختالف در حوزه خانواده 
است. معاون قضايى دادگسترى خوزستان با بيان اين كه شوراهاى حل 
اختالف اجازه ورود به دعاوى مربوط به اموال دولتى و عمومى را ندارند، 
تصريح كرد: اين شوراها تنها در بحث اموال منقول تا سقف مبلغ 20 ميليون 
تومان اجازه ورود و رسيدگى دارد. بحث اموال غيرمنقول را صرفا از طريق 

صلح و سازش مى توانيم رسيدگى كنيم.

جلوگيرى از اجراى 173 حكم قصاص در پنج سال گذشته
زبيدى نيا با اشاره به نحوه رسيدگى به پرونده ها و صدور حكم در شوراهاى 
حل اختالف عنوان كرد:  در سال گذشته بيشترين آمار پرونده هاى كه مورد 
رسيدگى قرار گرفت مربوط به شهرستان اهواز و كمترين تعداد مربوط به 
اروندكنار بود. همچنين اهواز، دزفول و سپس شهرستان كارون به ترتيب 
بيشترين آمار پرونده هاى منجر به مصالحه را به خود اختصاص داده اند و در 
اين رتبه بندى اروندكنار در آخرين جايگاه قرار دارد. وى بيان كرد:  در پنج 
سال گذشته شوراهاى حل اختالف خوزستان توانسته اند از اجراى 173 
مورد حكم قصاص جلوگيرى كرده و بين طرفين اولياى دم و قاتل صلح 
و سازش ايجاد كنند؛ بيشترين آمار اين قتل ها مربوط به اهواز بوده است. 
رييس شوراهاى حل اختالف خوزستان با اشاره به مصالحه پرونده هايى 
در حيطه هاى مختلف در سال گذشته گفت: مصالحه يك پرونده مالى 
ميلياردى در شهرستان دزفول با وساطت شوراى حل اختالف در سال 
گذشته از نمونه اقدامات شوراهاى حل اختالف است كه تاثير آن در بحث 
اقتصاد مقاومتى مشهود است. همچنين در سال گذشته در يك پرونده با 

وساطت شوراى حل اختالف يك زن اهوازى از چوبه دار نجات يافت.

محدوديت در به كارگيرى همكاران قضائى در شوراهاى 
حل اختالف

زبيدى نيا به معضالت موجود در سيستم ادارى در شوراهاى حل اختالف 
خوزستان اشاره كرد  و افزود: در پى اجراى قانون مصوب سال 94 شوراى 
حل اختالف، محدوديت هايى در به كارگيرى و استفاده از همكاران قضائى 
در شوراهاى حل اختالف براى ما ايجاد شد كه نتيجه اين محدوديت در 
كاهش حضور همكاران قضائى ما در شعبات حل اختالف قابل مشاهد بود.
وى ادامه داد: قضاتى كه با همكارى مى كنند در مجموع 132 نفر در سطح 
استان به صورت پاره وقت و تمام وقت هستند. شوراهاى حل اختالف 
خوزستان داراى 35 پست مصوب قاضى هستند ولى از اين رقم تنها براى 
چهار نفر به عنوان قاضى صدور ابالغ صورت گرفته و بقيه پست ها خالى 

مانده و هيچ ابالغى انجام نشده است.
معاون قضائى دادگسترى خوزستان با اشاره به فشار ناشى از محدوديت 
در به كارگيرى از عوامل و نيروهاى قضائى در شوراهاى حل اختالف بر 
قضات اين شوراها، از تالش براى افزايش آمار قاضى هاى شوراهاى حل 
اختالف خوزستان خبر داد و افزود: براى بحث صدور ابالغ براى پست هاى 
مصوب قاضى هاى شوراهاى حل اختالف استان تالش ها و پيگيرى هايى 

در حال انجام است.
مشكالت حوزه ادارى شوراهاى حل اختالف

نيروهايى  اختالف،  حل  شوراهاى  نيروهاى  كرد:   اظهار  زبيدى نيا 
افتخارى هستند. با توجه به قوانين، بايد در ازاى حضور و فعاليت 
اين نيروها پاداشى معادل حقوق كار به آنها پرداخت شود ولى اين 
پاداش كه از مركز شوراهاى حل اختالف اختصاص مى يابد، كمتر از 
حداقل است كه اين امر از مشكالت مالى دولت ناشى مى شود و مركز 
شوراهاى حل اختالف در تالش است با رايزنى با دولت اين مشكل را 
حل و فصل كند. وى با اشاره به امتيازاتى كه در قانون براى نيروهاى 
شوراهاى حل اختالف لحاظ شده است، تصريح كرد: قانون سهميه 
20 درصدى استخدام براى نيروهاى شوراهاى حل اختالف پيش بينى 
آزمون هاى  در  شركت  براى  ديگرى  امتياز  همچنين  است،  كرده 
قضاوت و وكالت براى نيروهاى شوراهاى حل اختالف در نظر گرفته 
كه براساس آن، دوره آموزشى شوراها به واسطه فعاليت آنها تقليل 
مى يابد. معاون قضائى دادگسترى كل خوزستان با اشاره به مشكالت 
و محدوديت هاى امكاناتى شوراهاى حل اختالف استان عنوان كرد:  
ملكى، 30  ساختمان  داراى 18  خوزستان  اختالف  حل  شوراهاى 
ساختمانى امانى و11 ساختمان استيجارى است. با توجه به اين كه 
در شهرها شوراهاى حل اختالف ما بيشتر در محل هاى استيجارى 
مستقر هستند، واقعا از اين نظر مشكل داريم و معموال با صاحبان اين 

امالك هر ساله براى تمديد اجاره ملك با مشكل مواجه مى شويم.
زبيدى نيا با اشاره به مطلوب بودن زيرساخت ها و تجهيزات سيستمى 
شوراهاى حل اختالف خوزستان گفت:  سال گذشته شش نقطه از استان 
خوزستان را به تجهيزات سيستمى مجهز كرديم و امسال بنا داريم 10 
نقطه ديگر را به سيستم مديريت پرونده قضائى متصل كنيم كه در اين 
صورت با انجام اين كار تمام نقاط استان به سيستم مديريت پرونده قضائى 

متصل خواهند بود.

لزوم جلوگيرى از درگيرى هاى شخصى به خانواده و عشيره
وى اظهار كرد:  زندگى عشايرى به علت وابستگى هاى فاميلى يا قبيله اى، 
در بعضى مواقع اختالفات يا حواشى شخص به جمع سوق مى يابد؛ در 
خوزستان بايد تالش شود كه وقتى دو نفر با يكديگر درگير مى شوند، اين 
درگيرى به قوم يا قبيله هاى آنها گسترش نيابد و اگر اين درگيرى به عشيره، 
قبيله يا خانواده آنها كشيده شد بايد سعى كنيم تا در همان مراحل اول زمينه 

صلح و سازش را با خاتمه بخشى به اين اختالف فراهم كنيم.
شايعات، موجب شد آتش درگيرى هاى «پتك» دوباره شعله ور شود

رييس شوراهاى حل اختالف خوزستان به اقدامات اين  شوراها جهت 
ايجاد صلح و سازش در درگيرى هاى طايفه اى «پتك جاللى» اشاره كرد و 
گفت:  با توجه به اين كه اين درگيرى ها بين دو خانواده بزرگ رخ داده است، 
متاسفانه دامنه اين نزاع ها به دو شهرستان باغملك و رامهرمز كشيده شده 
است. زبيدى نيا ادامه داد:  على رغم ورود شورهاى حل اختالف و همچنين 
مردم، بزرگان، معتمدان و ريش سفيدان اين منطقه به ايجاد صلح و سازش 
بين اين دو خانواده، متاسفانه تالش هاى صورت گرفته مقطعى بوده و 
اثربخشى اين تالش ها هم به تبع مقطعى بوده است و مجددا به علت 
پخش شايعاتى بى دليل، آتش نزاع و درگيرى بين اين دو خانواده شعله ور 
شده است. وى افزود:  بايد آستانه تحمل مردم افزايش يابد و مردم نسبت 
به شايعات بى توجه باشند و به قانون تمكين كنند و افرادى كه نام عشيره و 
طايفه آنها را با اين درگيرى مكرر لكه دار مى كنند، طرد كنند. در بين اين دو 
طايفه، افراد صاحب نام و صاحب مقام و خانواده هاى شهيد،  رزمنده و جانباز 

بسيارى وجود دارد كه بايد كرامت احترام آنها نگهداشته شود.
راه اندازى شعبه ويژه امور عشايرى در شوراهاى حل اختالف خوزستان

معاون قضائى دادگسترى كل خوزستان با اشاره به راه اندازى شعبه ويژه 
امور عشايرى در شوراهاى حل اختالف خوزستان بيان كرد:  شوراى حل 
اختالف مركز استان و همچنين اين شعبه ويژه عشايرى براى ايجاد صلح 

و سازش بين طرفين پتك جاللى در حال رايزنى هستند.
زبيدى نيا عنوان كرد:  مهم ترين پرونده اى كه سال گذشته توسط شوراهاى 
حل اختالف استان قرار گرفت، پرونده اى در دزفول با موضوع قتل چهار نفر 
بود كه شعب شماره 7 ، 8 ، 9 ،10 و 12 شوراى حل اختالف به اين پرونده 

رسيدگى كردند كه در نهايت مختومه شد.

 بايد به هر طريقى براى صلح 
و سازش بين زوجين تالش شود

رييس شوراى حل اختالف خوزستان يكى از معضالت جامعه را متالشى 
شدن خانواده ها عنوان كرد و گفت: متاسفانه هم از نظر انتخاب زوجين هم 
از نظر تفاهم بين زوجين و هم از لحاظ حل و فصل اختالف با زوجين 
مشكل داريم. در شرايطى كه جمعيت جوانان و افراد مجرد جامعه زياد است، 
افزايش روزافزون مطلقه ها را شاهد هستيم و بايد به هر طريقى براى صلح 
و سازش بين زوجين تالش شود./بامداد زاگرس - معصومه مطشر

جلوگيرى از اجراى 173 حكم قصاص در پنج سال گذشته

مردمى كه خودشان كنار گنج هستند اما در رنج زندگى مى كنند، آب 
خوزستان براى كشاورزى ديگر استانها انتقال داده مى شود، اما متأسفانه 
مردم بيشتر شهرهاى اين استان از نداشتن آب در بدترين شرايط زندگى 
مى كنند استان خوزستان داراى ويژگى ها و ظرفيت هاى خاصى از قبيل 
منابع نفت و  گاز ، كشاورزى، صنعت توريسم و گردشگرى، رودخانه هاى 
المللى،  بين  و  آزاد  آب هاى  به  دسترسى  دز ،  كرخه ،  كارون،  پرآب 
همجوارى خوزستان با بازارهاى مصرف جهانى است كه اين ظرفيت ها 
در كمتر استانى از كشور مشاهده مى شود. اما متأسفانه مردم شهرهاى 
مختلف اين استان اين روزها در هواى گرم باالى 50 درجه عالوه بر 
قطعى مكرر برق با نبود آب شرب نيز مواجه هستند. مردمى كه خودشان 
كنار گنج هستند اما در رنج زندگى مى كنند، آب خوزستان براى كشاورزى 
ديگر استان ها انتقال داده مى شود، اما متأسفانه مردم بيشتر شهرهاى اين 

استان از نداشتن آب در بدترين شرايط زندگى مى كنند.
 مشكالت آب شرب همه مردم را 

اذيت كرده است
نماينده مردم شوش در مجلس شوراى اسالمى اظهار داشت: وضعيت 
نامناسب آب شرب خوزستان همه مردم و مسئوالن استانى و شهرستانى 

را اذيت كرده است. ما انتظار داريم دولت و وزارت نيرو هرچه سريع تر 
براى رفع مشكل آب شرب روستايى استان خوزستان دست به كار شود. 
وى گفت: خدمتى كه  استان خوزستان به كشور و نظام دارد هيچ استان 
ديگرى ندارد، خوزستان مستحق بسيج عمومى و نگاه ملى و خدمتى 

مضاعف است كه براى رفع مشكالت مردم خوزستان بايد انجام شود.
 نورى افزود: مردم و نمايندگان مجلس شوراى اسالمى انتظار دارند كه 
توسط دولت و مسئوالن با توجه به ظرفيت هاى فراوان خوزستان براى 

رفع مشكالت اساسى اين استان توجه خاصى صورت گيرد.
آبرسانى با تانكر براى مردم روستا

نماينده مردم شوش در مجلس شوراى اسالمى گفت: بخش قابل 
توجهى از روستاهاى حوزه انتخابيه ام در گرماى باالى 50 درجه آب 
شرب ندارند و على رغم دستور وزير نيرو اقدامى براى رفع اين مشكل 
از سوى مسئوالن امر صورت نگرفته است.  وى با بيان اينكه به اين 
روستاها با تانكر آبرسانى مى شود، افزود: قطعى آب در اين مناطق نه 
به خاطر نبود آب بلكه به خاطر شكستگى لوله ها است و مشكل كار با 20 
كيلومتر لوله كشى حل مى شود. عضو مجمع نمايندگان خوزستان تصريح 
كرد: مردم اين مناطق ماه رمضان امسال را در گرماى باالى 50 درجه با 

قطعى آب سر كردند و با وجود پيگيرى هاى انجام شده هنوز اقدامى براى 
رفع مشكالت لوله هاى آب اين روستاها انجام نشده است.
 مردم خوزستان كنار گنج هستند 

اما در رنج زندگى مى كنند
يك شهروند شوشى اظهار داشت: متأسفانه استان خوزستان با داشتن 
چندين سد و رودخانه اما هنوز بيشتر مردم شهرهاى مختلف اين استان 

آب شرب ندارند و در بدترين شرايط زندگى مى كنند.
وى گفت: آب خوزستان را براى كشاورزى ديگر استان ها انتقال مى دهند 
اما مردم خود خوزستان هنوز آب آشاميدنى ندارد، اين ظلم بزرگى است در 
حق مردم خوزستان، اما متأسفانه مسئوالن دولتى و نمايندگان فقط شعار 
مى دهند و در عمل هيچ گونه كار مفيدى در اين رابطه انجام نشده است.
اين شهروند شوشى تصريح كرد: نمى دانم تا چه زمانى بايد مردم شريف 
خوزستان وعده هاى پوچ مسئوالن را گوش دهند؟ وى يادآورشد: اين 
روزها مردم شهرستان شوش و ديگر شهرهاى خوزستان با كمبود آب 
شرب مواجه هستند، موضوعى كه در اين گرما و با توجه به روزه دار بودن 
مردم پررنگ تر مى شود. مردم با بشكه و تانكر آب شرب مورد نيازشان 

را تهيه مى كنند، مردم خوزستان كنار گنج با رنج زندگى كنند./تسنيم

نماينده ولى فقيه در استان خوزستان با بيان اينكه اهواز به طرح ها 
و برنامه ريزى هاى كالنى براى درآمدزايى و جذب سرمايه گذار 
نياز دارد گفت: وضعيت و چهره محروميت زده اهواز، پيمانكاران 
طلبكار و پروژه هاى ناتمام همه محصول عدم درآمدزايى در 
شهردارى است. منتخبان پنجمين دوره شوراى اسالمى شهر 

اهواز با نماينده ولى فقيه در استان خوزستان ديدار كردند.
آيت اهللا سيد محمدعلى موسوى جزايرى در اين ديدار صميمانه 
با تبريك عيد سعيد فطر و حسن اعتماد و انتخاب مردم خطاب 
به منتخبان پنجمين دوره شوراى شهر اهواز اظهار داشت: 
مردم شما را به عنوان افرادى متدين و قابل اطمينان شناخته اند 
بنابراين موفقيت و پيروزى شما پيروزى اسالم، نظام و واليت 
است. وى در ادامه افزود: اميدوارم در آستانه آغاز كار شوراى 
پنجم با عنايت الهى و امام عصر همان گونه كه تاكنون در 

سنگرهاى مختلف جمهورى اسالمى در حال خدمت بوديد افتخار 
سربازى و خدمت در سنگر پيش رو را نيز نصيبتان كند.

امام جمعه اهواز پيرامون مسائل موجود در سطح كالنشهر اهواز بيان 
داشت: بعد از مبارزه با فساد كه بايد به صورت جدى در دستور كار قرار 

گيرد، نياز است كه براى اين شهر كارهاى بزرگ و تحسين برانگيز همراه 
با برنامه ريزى هاى كالن انجام شود.

جزايرى با تاكيد بر اينكه اگر مى خواهيد رضايت مردم جلب شود بايد 
همت بلند داشته باشيد، گفت: مردم كالنشهر اهواز نيازمند كالن نگرى، 
مطالعات وسيع جهان شمول و حتى فراتر از مرزهاى كشور، شهردارى 

قوى و توانمند، حمايت و پشتيبانى شورا  براى آبادانى اهواز 
هستند. وى افزود: اهواز به طرح ها و برنامه ريزى هاى كالنى 
براى درآمدزايى و جذب سرمايه گذار نياز دارد از سوى ديگر 
استاندار و  مديران كل نيز بايد در اين مسير حامى شورا باشند 
زيرا آن ها امكانات و اعتباراتى در اختيار دارند كه بايد پاى كار 
بياورند. نماينده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبرى بيان 
كرد: وضعيت و چهره محروميت زده اهواز، پيمانكاران طلبكار و 
پروژه هاى ناتمام همه محصول عدم درآمدزايى در شهردارى 
است. اگر مى خواهيم در مناطق كم برخوردار تحول ايجاد كنيم 
بايد بدانيم كه  بدون اعتبار هيچ كارى پيش نمى رود و زمانى كه 
نتوانيم سرمايه گذار جذب كنيم همه حرف ها و وعده ها به شعار 
تبديل مى شود. موسوى جزايرى تاكيد كرد: هزاران متر زمين در 
حاشيه جاده هاى ساحلى رودخانه كارون وجود دارد كه مى تواند 
به عنوان مراكز مسكونى، تجارى و خريد مورد استفاده قرار گيرد و با اين 
كار سرمايه هاى نقد را به سوى شهردارى روان كنيم. پيش از سخنان 
نماينده ولى فقيه برخى از  منتخبان پنجمين دوره شوراى اسالمى شهر 

اهواز به بيان نقطه نظرات خود پرداختند.

رنج مردم خوزستان در كنار گنج

چهره محروميت زده اهواز حاصل  عدم درآمدزايى در شهردارى است 

هـا سـتان  شهر

له مقا سـر

خبـر

بى آبى، نخل هاى شادگان را خشك كرد
مدير اداره جهاد كشاورزى شادگان با بيان اين كه نخيالت اين شهرستان با 
تنش آبى شديدى مواجه هستند، گفت: حدود 30 درصد از نخيالت شادگان 
خشك شده اند و كشاورزان از اين وضعيت بسيار گله مند هستند زيرا معيشت 
بسيارى از مردم از نخيالت است كه در حال حاضر در حال خشك شدن 

هستند.
جبار حمادى اظهار كرد: وضعيت نخلستان ها با توجه به اين كه در حساس ترين 

مرحله آبيارى قرار دارند، اصال خوب نيست.
وى با اشاره به اين كه آب در رودخانه جراحى وجود دارد اما كم است و پاسخگو 
نيست، افزود: برگ هاى نخلستان ها در شادگان خشك شده و محصول آن ها 
در حال ريزش است، چون آبى نيست كه به نخل ها رسانده شود و اين مساله 

باعث نارضايتى بسيارى از مردم شادگان شده است.
مدير اداره جهاد كشاورزى شادگان تصريح كرد: آب به بيشتر نخلستان هاى 
مناطق خنافره و عبوديه در شادگان نمى رسد زيرا در انتهاى مسير هستند و 
با مشكالتى مواجه اند كه مسئوالن بايد به اين مشكالت به صورت ويژه 
رسيدگى كنند. حمادى با بيان اين كه درخواست افزايش مقدار آب براى 
آبيارى نخلستان ها در شادگان را داريم، ادامه داد: ما خواستار آن هستيم كه 
از برداشت آب در باالدست جلوگيرى شود تا آب را بتوان به نخلستان هاى 

شادگان به خصوص در پايين دست رساند.
و  است  شده  خشك  شادگان  نخيالت  از  درصد   30 حدود  گفت:  وى 
كشاورزان از اين وضعيت بسيار گله مند هستند زيرا معيشت بسيارى از 

مردم از نخيالت است كه در حال حاضر در حال خشك شدن هستند.
مدير اداره جهاد كشاورزى شادگان اظهار كرد: در باالدست، كشت هاى 
فصلى وجود دارد، اما در شادگان كه مى خواهيم محصول دائمى - همان 

نخل هاى خرما - داشته باشيم با مشكالت فراوانى مواجه هستيم. 
خرماى شادگان يك محصول صادراتى و استراتژيك است و ما مى خواهيم 
اين  نمى توانيم  شرايط  به  با توجه  اما  داريم  نگه  زنده  را  محصول  اين 
كار انجام دهيم.حمادى با اشاره به اين كه بيشتر نخيالت در منطقه 
كرد:  خاطرنشان  ندارند،  اقتصادى  توليد  ديگر  تشنگى  اثر  در  جراحى 
شورى  باالرفتن  باعث  رودخانه  در  باالدست  زهكش هاى  رهاسازى 
آب شده است. همچنين ميزان آب رودخانه نيز كم است و اين مساله 
زهكش هاى  ورود  و  شوند  خشك  شادگان  نخيالت  تا  شده  باعث 
تا  است  شده  موجب  آب   EC رفتن  باال  با  شادگان  هور  در  نيشكر 

نخيالت شادگان تلف شوند.
تمامى صندوق هاى راى شوراى شهرآبادان 

بازشمارى مى شود
با توجه به اعتراضات كانديداهاى شوراى شهر آبادان تمامى صندوق هاى 

راى شوراى شهر اين شهر بازشمارى مى شود
استان  روستاهاى  و  شهر  شوراهاى  انتخابات  بر  نظارت  هيات  رئيس   
آبادان  شهر  شوراى  كانديداهاى  اعتراضات  به  توجه  گفت:با  خوزستان 

تمامى صندوق هاى راى شوراى شهر اين شهر بازشمارى مى شود.

شوراى شهر آبادان درخواستى مبنى بر  كانديداهاى  افزود:  مختار  جليل 
بازشمارى صندوق هاى راى پنجمين دوره انتخابات شوراى شهر آبادان داشتند 

كه پس از پيگيرى هاى الزم اين درخواست مورد قبول قرار گرفت.
انتخابات  در  كه  اتهاماتى  رفع  و  سازى  اعتماد  داشت:براى  اظهار  وى 
شوراهاى شهر آبادان وجود دارد، هيات نظارت استان خوزستان پس از 
مكاتبات با هيات مركزى نظارت مجوز بازشمارى تمامى صندوق هاى 
آبادان در  نماينده مردم  را اخذ كرد.  آبادان  شوراى شهر  انتخابات  آراى 
مجلس شوراى اسالمى گفت:قبال اعالم شده بود اين بازشمارى براى 
16 كانديدايى كه در بين 16 نفر نخست بودند انجام شود اما با پيگيرى 
هاى به عمل آمده اين بازشمارى براى همه كانديدا ها صورت مى گيرد. 
مختارى تصريح كرد:اين بازشمارى با حضور نماينده ويژه هيات نظارت 

مركزى صورت مى گيرد.
استان  روستاهاى  و  شهر  شوراهاى  انتخابات  بر  نظارت  هيات  رئيس 
خوزستان افزود:نماينده ويژه هيات نظارت مركزى پس از پايان بازشمارى 
صندوق هاى راى شوراى شهر و روستاى بندر عباس به آبادان مى آيد تا 

اين بازشمارى انجام شود.

تشكيل 30 پرونده زمين خوارى 
در شهرستان انديكا

30 پرونده زمين خوارى در اين شهرستان تشكيل شده كه در دستگاه 
قضايى با جديت و تا حصول نتيجه در دست پيگيرى استرييس دادگسترى 
انديكا گفت: 30 پرونده زمين خوارى در اين شهرستان تشكيل شده كه 

در دستگاه قضايى با جديت و تا حصول نتيجه در دست پيگيرى است.
على اسكندرى اظهار كرد: اجازه نمى دهيم حتى يك وجب از اراضى ملى 
به تصرف اشخاص سودجو و فرصت طلب درآيد و با هرگونه زمين خوارى 

در اين شهرستان برخورد جدى مى شود.
وى افزود:دريك سال گذشته حكم تخريب سه باب واحدمسكونى و 2باب 

مغازه كه در زمين هاى ملى احداث شده بودند صادر و اجرا شد.
تعامل  زمينه  اين  در  اينكه  به  اشاره  با  انديكا  دادگسترى  رييس 
اين  گفت:  دارد،  وجود  مختلف  نهادهاى  بين  خوبى  همكارى  و 
اين  ملى  اراضى  به  كمتر  خواران  زمين  كه  شده  موجب  رويكرد 
شهرستان به ويژه در مناطق حفاظت شده تعرض كنند. وى حفظ 
منابع طبيعى را به عنوان يك سرمايه ملى زمينه ساز توسعه پايدار 
و  حفظ  در  طبيعى  منابع  عرصه  در  تالش گران  افزود:  و  برشمرد 
رييس  باشند.  داشته  مضاعفى  تالش  بايد  ملى  ثروت  اين  احياى 
منطقه  در  سوزى  آتش  گفت:عامل  پايان  در  انديكا  دادگسترى 
در  مسئله  اين  و  شد  محكوم  حبس  10سال  به  پارسال  موركه 
زمينه كاهش آتش سوزى هاى عمدى در جنگل ها و مراتع نقش 

كرد.  ايفا  موثرى  بازدارنده 
انديكا با مركزيت شهر قلعه خواجه داراى سه بخش و با جمعيت حدود 80 
هزار نفر و مساحت 2هزار و 300 كيلومتر مربع در شمال شرق خوزستان 

واقع است.

ادام از صفحه 1
صرف نظر از ماهيت عمل سپرده گذاران اين موسسات كه جاى بحث 
دارد، طبيعى است مردم باور داشته باشند اين موسسات كه اقدام به 
تبليغات گسترده و نصب تابلو وايجاد دفاتر وشعب متعدد وانجام امور 
بانكى كالن كرده اند حتما در چارچوب مقررات بانك مركزى فعاليت 
مى كنند كه مى توانند تا 8 درصد بيشتر از بانكها به سپرده گذاران 
و  مالى  موسسات  قبيل  اين  است  وطبيعى  كنند  پرداخت   سود  خود 
اعتبارى با توجه به ميزان سودى كه پرداخت مى كنند بتوانند تعداد 
بسيار زيادترى از سپرده گذاران را جذب كنند ودرنتيجه اموال ميليون 

ها نفراز مردم را به يغما ببرند.
در نتيجه سوء عملكرد اين موسسات، اين فقط سرمايه سپرده گذاران 
نيست كه به يغما مى رود، بلكه با توجه به ضعف آگاهى هاى حقوقى، 
قضايى و عدم اطالع عامه مردم از ضوابط و مقررات نظام بانكى كشور، 
اين سرمايه اعتماد عمومى به حاكميت است كه آسيب مى بيند و به ايجاد 

حساسيت در جامعه و پيدايش مشكالت امنيتى و اجتماعى در سطحى 
وسيع مى انجامد، روندى كه با ضعف نظارتى نهادهاى مسئول نه تنها از 
پيشروى آن جلوگيرى نمى شود، بلكه هر روز بر دامنه و ابعاد آن افزوده 

مى شود.  
اما آيا مقامات اجرايى، اقتصادى و بانكى كشور بايد صرفاً به ارائه توصيه و 
سلب مسئوليت از خود اكتفا كنند يا اينكه مراجع مذكور در چارچوب قوانين 
و مقررات و مصوبه هاى بانك مركزى و ستاد هماهنگى مبارزه با مفاسد 

اقتصادى مسئوليت هاى عينى ترى در اين خصوص دارند؟
 متاسفانه موسسات مالى و اعتبارى غير مجاز در حال حاضر از يك سو 
نقدينگى قابل توجهى را در اختيار داشته و از سوى ديگر بامخفى كردن 
و حيف و ميل اموال و انحالل برخى موسسات، تعداد بسيارى از سپرده 
گذاران را حتى از دسترسى به اصل سرمايه خود ناكام گذارده اند و واقعا 
معلوم نيست كه با انحالل اين موسسات مالى و اعتبارى تكليف سپرده 

هاى مردم چه خواهد شد؟

دستور سهميه بندى آب 
در خوزستان صحت ندارد

استاندار خوزستان با تاكيد بر اين كه هيچ كمبود آب شربى در خوزستان نداريم، 
گفت: دستور سهميه بندى آب در خوزستان صحت ندارد.

 غالمرضا شريعتى با بيان اين كه دستور سهميه بندي آب در خوزستان صحت 
ندارد، اظهار كرد: موضوع در خصوص آب كشاورزى در پايين دست رودخانه 

شاوور شوش است.
وى افزود: خبر منتشر شده در شبكه هاى اجتماعى مبنى بر دستور استاندار براى 
سهميه بندى آب شرب در خوزستان هيچ وجود خارجى ندارد و فاقد صحت 
است. اين خبر مربوط به جلسه سه روز پيش و بحث در خصوص تقسيم عادالنه 
آب در پايين دست رودخانه شاوور شوش و نهر لشكر آباد اهواز بود كه با توجه 
به متمركز بودن آب در باالدست و كشاورزان در پايين دست و كمبود شديد 
آب، دستور داده شد آب سهميه بندى شود و به صورت عادالنه بين كشاورزان 

باالدست و پايين دست رودخانه شاوور و نهر لشكر آباد تقسيم شود. 
استاندار خوزستان با انتقاد از انتشار اين خبر كذب در شبكه هاى اجتماعى 
خاطرنشان كرد: در هيچ نقطه اى از خوزستان مشكل شرب بجز چند روستا 

نداريم و هيچ برنامه اى براى سهميه بندى آب در استان نيز نداريم.

تردد تانكرهاى سوخت در برخى محورهاى 
خوزستان براى هميشه ممنوع است

ـ ماهشهر و انديمشك  تردد تانكرهاى حامل سوخت در محورهاى قديمى اهواز 
به پل زال براى هميشه ممنوع است

رئيس پليس راه خوزستان با اشاره به شروع طرح تابستانه گفت: تردد تانكرهاى 
ـ ماهشهر و انديمشك به پل زال  حامل سوخت در محورهاى قديمى اهواز 

براى هميشه ممنوع است.
سرهنگ رضا دولتشاهى اظهار كرد: عصر روز گذشته واژگونى يك دستگاه 
تانكر حامل سوخت نفت كوره در آزادراه انديمشك به پل زال باعث مسدود 

شدن مسير به مدت دو ساعت شد ولى امروز مشكلى نداريم.
وى افزود: از روز گذشته ممنوعيت تردد كاميون ها در مسير اهواز، هفتكل، 
باغملك و ايذه تا شهركرد و بالعكس شروع شده و تا بامداد صبح شنبه ادامه 

خواهد داشت.
رئيس پليس راه خوزستان خبر داد: ممنوعيت تانكرهاى حامل سوخت از محور 
قديم انديمشك به پل زال و محور قديم اهواز به ماهشهر نيز در خوزستان به 

صورت دائمى تصويب شده و اين تانكرها بايد حتما از آزادراه ها تردد كنند.
سرهنگ دولتشاهى بيان كرد: از روز گذشته طرح تابستانه شروع شده و ترافيك 

محوره باغملك، ايذه و دهدز تا ساعت هاى بامداد امروز بسيار سنگين بود.
وى ادامه داد: همه حجم توان خود را در مسير محورهاى فوق مستقر كرديم با 
وجود اينكه ماشين ها سپر به سپر حركت مى كردند ولى به جز چند مورد جزئى 

تصادف جرحى و خسارتى مورد ديگرى نداشتيم.

معوقه 45 ميليارد تومانى معلمان خوزستان
مديركل آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به 6 ماه معوقه حق التدريس 
معلمان شاغل در استان، گفت: 45 ميليارد و 500 ميليون تومان حق التدريس 

اين افراد معوق مانده است
محمد تقى زاده با اشاره به وجود 8 هزار و 300 نفر معلم حق التدريس آزاد و 
شاغل در خوزستان، اظهار كرد: حق التدريس معلمان شاغل براى مهر، آبان و آذر 
سال 95 پرداخت شده، اما از دى، بهمن و اسفند سال گذشته، 25 ميليارد و 500 

ميليون تومان معوقه مانده است.
وى افزود: همچنين از فروردين، ارديبهشت و خرداد سال 96 براى اين افراد 20 
ميليارد معوقه مانده كه در مجموع در اين 6 ماه، 45 ميليارد و 500 ميليون معوقه 

حق التدريس اين افراد پرداخت نشده است.
مديركل آموزش و پرورش خوزستان خاطرنشان كرد: حق التدريس معلمان آزاد 
كه ماهانه 2 ميليارد و 500 ميليون تومان بوده، به طور كامل پرداخت شده است و 
هم اكنون حق الزحمه امتحانات معوق مانده كه تا هفته آينده پرداخت خواهد شد.

ساخت 2 سد جديد در خوزستان آغاز شد
كارگاه هاى طرح هاى سد و قفل كشتيرانى مارد و سد و قفل كشتيرانى پايين 

دست بهمنشير آغاز به كار كرد
معاون توسعه و بهره بردارى سدهاى سازمان آب و برق خوزستان گفت: كارگاه 
هاى طرح هاى سد و قفل كشتيرانى مارد و سد و قفل كشتيرانى پايين دست 

بهمنشير آغاز به كار كرد.
نورالدين بازگير با اشاره به تاثير چشمگير اين طرح ها بر كنترل نفوذ شورى آب 
در رودخانه هاى كارون و بهمنشير افزود: با احداث اين دو سد و قفل كشتيرانى 
كه حلقه هاى تكميلى طرح تامين آب شيرين در آبادان و خرمشهر محسوب مى 
شوند، آب شيرين و پايدار براى مصارف صنعتى، 32 هزار هكتار زمين كشاورزى 
و حدود چهار ميليون اصله نخل در جزيره آبادان و خرمشهر تامين خواهد شد.وى 
ادامه داد: مدت اتمام اين طرح ها در قرارداد، پنج سال پيش بينى شده كه در 
صورت تامين اعتبار مورد نياز، اين 2 پروژه در زمان تعيين شده به بهره بردارى 
خواهند رسيد. معاون توسعه و بهره بردارى سدهاى سازمان آب و برق خوزستان، 
مجموع اعتبارات پيش بينى شده براى احداث اين پروژه ها را 6 هزار ميليارد ريال 
از محل صندوق توسعه ملى و اعتبارات عمرانى عنوان كرد و گفت: سد و قفل 
كشتيرانى مارد به طول 172 متر و ارتفاع 21 متر، با هشت دريچه سرريز و يك 
واحد قفل كشتيرانى روى رودخانه كارون و همچنين سد و قفل كشتيرانى پايين 
دست بهمنشير به طول 70 متر و ارتفاع 23 متر با 6 دريچه سرريز و دو واحد قفل 
كشتيرانى در پايين دست رودخانه بهمنشير احداث مى شود. سدهاى باالدست 
بهمنشير، مارد و پايين دست بهمنشير به ترتيب نخستين، دومين و سومين قفل 

هاى كشتيرانى ساخته شده در ايران محسوب مى شوند.
احداث سد و قفل كشتيرانى مارد در منطقه مارد آبادان و سد و قفل كشتيرانى 
پايين دست بهمنشير در منطقه چوئبده آبادان از ابتداى خرداد 96 توسط سازمان 

آب و برق خوزستان آغاز به كار كرد.

معضل موسسات مالى اعتبارى غيرمجاز



واكنش ظريف به تيتر ژنرال هاى مردد يك روزنامه
با  اختصاصي  مصاحبه  در  گل  دو  شارل  فرودگاه  به  ورود  هنگام  به  ظريف  محمدجواد 
خبرگزاري صدا و سيما در پاريس گفت: من بعيد مي دانم كه هنوز دكتر روحاني وارد اين 
مرحله از كار شده باشد و بايد صبر كنيم كه رئيس جمهور تصميم بگيرد. وي در پاسخ به 
اينكه خودتان نظرتان چيست؟ آيا مي خواهيد از دولت خارج شويد افزود: من حتما تا وقتي 
رئيس جمهور تصميم نگيرد، اظهار نظري نمي كنم. آقاي رئيس جمهور بايد بر اساس آنچه 
خودشان مصحلحت مي داند اين تصميم را بگيرد. وزير امور خارجه كه بر اثر فشار كاري 

كمي هم كسالت داشت افزود: من اميدوارم كه رئيس جمهور بهترين افراد را انتخاب كند.

پيگير كننده هاى پرونده تحصيلى فريدون سكوت 
كرده اند

ابطحى عضو كميته پيگيرى پرونده تحصيلى حسين فريدون گفت: آقاى قمى رئيس كميته 
طى مصاحبه اى اعالم كرد كه 18 خرداد ماه نتيجه اين پرونده را اعالم مى كند اما تاكنون 
سكوت كرده است. ما اين موضوع را از طريق زاهدى رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات 
هم پيگيرى كرديم اما مشخص نيست چرا كميته پيگيرى پرونده فريدون هيچ گزارشى 

نمى دهد. باشگاه خبرنگاران اين خبر را منتشر كرد.

جناح شكست خورده، كافه را به هم مى ريزد!
حميدرضا جاليى پور در روزنامه شرق نوشت: انتخابات در كشور برگزار شده است، اما 
يك گروه خاص، نتايج آن را برنمى تابد؛ گروهى كه در انتخابات همه كار كرد و حرف هايى 
زد كه اپوزيسيون نظام هم نمى زند، حاال كه نتيجه نگرفته مرتب كافه را به هم مى ريزد. 
در جريان انتخابات ما شاهد يك پوپوليسم افسارگسيخته از سوى اين مانع تراشان بوديم. 
گفتند 250 هزار تومان يارانه مى دهيم، كارانه مى دهيم، به 16 ميليون حاشيه نشين سند ملكى 
مى دهيم، دارايى اقتصادى را دوبرابر مى كنيم و مردم انگيزانه ترين حرف هايى كه احمدى نژاد 
هم نزد را زدند. همان نيرويى كه براى حل مشكالت مروج پوپوليسم شده بود، حاال روى 
دنده ديگرى افتاده و فرياد مى زند بياييد در مملكت بى دينى رايج شده است. رأى مردم را 
تبديل به رأى حرام و حالل كردند. اصل مسئله را در نظر بگيريد. كجاى جهان اين گونه 
عمل مى شود كه امكانات عمومى را در اختيار نيرويى قرار دهند و به شكل متناوب تحت 
نام هاى مختلف، در روند منطقى اداره كشور و توسعه كارشكنى كنند و امكانات دولت پنهان 

را در اختيار داشته باشند. تا وقتى جلو اين نيرو گرفته نشود مشكالت باقى است.

افشاى سند اختالف محمد منتظرى با شهيد بهشتى
سايت خبر آنالين از قول محمد حسن اصغرنيا عضو شوراى مركزى حزب جمهورى اسالمى 
و از بازماندگان انفجار 7 تير 1360يكى از اسناد مربوط به اختالف محمد منتظرى و شهيد 
بهشتى را منتشر كرده است. اصغرنيا گفته است: محمد منتظرى با دكتر بهشتى مشكلى پيدا 
كرده بود. او با معمر قذافى رفيق بود. قذافى به او گفته بود كه جشن تولدم است و تو مى توانى 
دو تا هواپيما از ايران ميهمان بياورى. محمد منتظرى هم فرودگاه را بست و دو هواپيما را پر كرد. 
سيدمحمد خامنه اى،  جالل الدين فارسى از جمله افراد بودند. مهندس بازرگان به دكتر بهشتى زنگ 
زد و از اين كار گاليه كرد. دكتر بهشتى خودش به محمد منتظرى زنگ زد و گفت محمد جان در 
كشور قانون هست و اين كار را نكن. در آن زمان نقارى بين محمد منتظرى و دكتر بهشتى پيش 
آمد. محمد منتظرى هم در روزنامه اى به نام «نداى مستضعفين» لقب بدى به شهيد بهشتى داد 
و نوشت: دكتر بهشتى ”راس پوتين“ ايران است. ”راسپوتين“ يك روحانى بدنام روسى بود. يك 
روزى شهيد بهشتى مى خواست از دفترش در طبقه سوم دادگسترى در ديوان عالى كشور 
خارج شود كه ديد محمد منتظرى هم از آن سمت مى آيد. دكتر بهشتى او را با عبارت «محمد 
جان» صدا زد و جلو رفت و او را بغل كرد. اين ديدار باعث شد كه محمد منتظرى شب به 

دفتر حزب بيايد، همان شب هفتم تير كه او هم شهيد شد.

شهردارى تهران گزينه هاى زن هم دارد
قطعا  تهران  شهردار  گزينه  براى  گفت:  تهران  شهر  شوراى  منتخب  خداكرمى،  ناهيد 
كانديداهاى زن هم داريم. با بررسى هاى انجام شده 7 نفر از مديران زن معيارهاى شوراى 

پنجم براى شهردار شدن را دارند. جماران اين خبر را منتشر كرد.

نظر عارف در باره سند 2030
رئيس فراكسيون اميد مجلس گفت: شوراى انقالب فرهنگى سند 2030 را از دستور كار 
خارج كرده است چراكه ما سند كاملتر و جامع ترى به نام سند تحول در اختيار داريم اما در 
عين حال هر وقت هر سندى حرف خوبى داشته باشد به آن توجه مى كنيم. ما هيچ وقت 
اجازه نداديم كسى در مسائل داخلى ما دخالت كند و اين موضوع هم بارها مطرح شده كه 
آزمايش هاى موشكى ما نقض برجام نيست و به تعهد خودمان پايبند هستيم و در تقويت 

بنيه دفاعى خود از تمام توانمندى هاى داخلى استفاده مى كنيم.

انتقاد قاليباف از منتقدان مداح عيد فطر 
قاليباف، شهردار تهران نوشت: همان قدر كه اهانت به آقاى رئيس جمهور در روز قدس اسباب 
تاسف و قطعا محكوم است، تالش براى ساكت كردن صداى منتقدان هم نادرست است. 
كسانى كه آن تخريب و اين نقد را مانند هم مى دانند، در واقع به دنبال «ساكت كردن همه 
مخالفان» هستند؛ آنان كه هميشه دم از «تساهل»، «زنده باد مخالف من»، «آزادى بيان» 
و «تحمل نقد» مى زنند ولى در عمل، با فشار رسانه اى، ساكت كردن منتقدان را در دستور 
كار دارند. براى تحقق مطالبات مردمى، بايد نقد را به گونه اى و از تريبون هايى مطرح كرد 
كه امكان «حاشيه پردازى» و فرار از پاسخگويى فراهم نشود و از سوى ديگر بايد بدون 
توجه به مظلوم نمايى و فرافكنى آن عده از مسووالن، مطالبه گرى را به جد دنبال كرد. ديوار 
«هوچى گرى» كشيدن بين مطالبات مردمى و وظايف مسئوالن، اقدام ناصوابى است و 

دودش به چشم ملت مظلوم خواهد رفت.

هشدار معاون سياسى سپاه به آمريكايى ها
سردار سنائى راد با اشاره به توطئه هاى مختلف دشمنان عليه انقالب به جريان نفوذ اشاره 
كرد و گفت: دشمن امروز از طريق نفوذ در طبقات مختلف و ازجمله در بين مردم، نخبگان و 
مسئوالن قصد دارد نقشه هاى خود را عملى كند كه بايد مواظب اين جريان بود.وى با بيان 
اينكه بايد هوشيار بود و اجازه نفوذ دشمن را نداد خاطرنشان كرد: دشمن از طريق تغيير باور 
قصد نفوذ در بين توده مردم را دارد و بايد با هشيارى اين توطئه را خنثى كرد و اجازه نداد 
دشمن اهداف خود را عملى كند.معاون سياسى سپاه پاسداران انقالب اسالمى با اشاره به 
حادثه تروريستى اخير ايران و پس از آن شليك موشك هاى ايران به قلب داعش گفت: ايران 
با اين اقدام خود به دشمنان و آمريكا نشان داد كه بر سر مصالح ملى با احدى شوخى ندارد.

توهين كنندگان به روحانى شناسايى شدند
معاون امنيتى استاندار تهران گفت: افراد مرتبط با مسئله توهين به رئيس جمهور احضار شدند 
همچنين كليه اين اقدامات با ابالغ رسمى دادستان تهران و قوه قضاييه صورت ميگيرد.
محسن همدانى درباره شناسايى توهين كنندگان به رئيس جمهور در روز قدس اظهار داشت: 
توهين كنندگان به رئيس جمهور به صورت كلى شناسايى شدند و اين موضوع در حال بررسى 
است.  بسيارى از مسئوالن بصورت مستقيم و غيرمستقيم خواستار برخورد با توهين كنندگان 
به رئيس جمهور شدند همچنين مردم نيز از اين موضوع ناراضى هستند و از دستگاه هاى 
امنيتى و انتظامى انتظار برخورد دارند.همدانى يادآور شد: براى آنكه در اين مورد به كسى 
ظلم نشود، بررسى هاى به عمل آمده در اختيار وزارت اطالعات قرار داده شد تا با جديت 
بيشترى اين موضوع پيگيرى شود. مجموعه اسناد و مدارك الزم بخوبى گردآورى شده و 
تعدادى از افراد مرتبط با اين مسئله احضار شدند همچنين كليه اين اقدامات با ابالغ رسمى 
دادستان تهران و قوه قضاييه صورت ميگيرد.وى گفت:افرادى كه احضار شدند اظهارات خود 
را بيان كردند همچنين برخى آنها به دفاع و برخى به انكار پرداختند به هر حال بايد بررسى ها 
بصورت دقيق انجام بگيرد. قرار نبود در اين مورد كسى بازداشت شود لذا تالش كرديم در 
فضايى مناسب اين موضوع را بررسى كنيم نهايتا زمانى هم كه پرونده تكميل شد به قوه 
قضاييه ارجاع داده مى شود تا برخورد الزم از سوى اين قوه صورت بگيرد.معاون امنيتى 
استاندار تهران بيان داشت: درباره پرونده توهين كنندكان به رئيس جمهور 25 نفر شناسايى 

شدند اما كسى بازداشت نشده است.
كنايه معاون روحانى به احمدى نژاد

معاون پارلمانى رئيس جمهور گفت: توافق برجام تصميم كل حاكميت بود و با حمايت رهبر 
معظم انقالب به سرانجام رسيد.حسينعلى اميرى روز پنجشنبه در نشست شوراى ادارى 

شيروان در خراسان شمالى اظهار كرد: توافق برجام تصميم كل حاكميت بود و با حمايت 
رهبر معظم انقالب و حمايت مجلس و تدبير دكتر روحانى و تيم مذاكره به نتيجه رسيد.وى 
با اشاره به تاثير تحريم ها در بخش هاى مختلف كشور افزود: آن كه مى گفت قطعنامه ها 
كاغذپاره است، حرف بى اساسى مطرح مى كرد.اميرى تصريح كرد: پيامد آن قطعنامه ها 
تحريم نفت و بيمه و تجارت ما بود و متاثر از قطعنامه ها، ايران هراسى در دنيا شكل گرفته 
بود و شاهد رواج فساد به بهانه دور زدن تحريم در آن دوران بوديم.وى گفت: در آن دوران، 
ايران و ايرانى عزت نداشت و مرگ هاى خاموش ناشى از تبعات تحريم ها از آسيب هاى 
آن دوران بود.معاون پارلمانى رئيس جمهور تاكيد كرد: براى رسيدن به توسعه و براى تحقق 
عزت اسالم و ايران، و به منظور دست يابى به اهداف نظام بايد با دنيا تعامل داشته باشيم.
اميرى با بيان اينكه ايران از تحريم هاى ظالمانه آسيب هاى فراوان ديده است گفت: دولت 
تدبير و اميد در سال 92 زمانى مستقر شد كه سايه سنگين قطعنامه هاى ناعادالنه و ظالمانه 

شوراى امنيت بر كشور به شدت سنگينى مى كرد.

نماينده ولى فقيه در سپاه قدس:
 مرگ البغدادى قطعى است

نماينده ولى فقيه در سپاه قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمى گفت: تروريست ها نتوانستند 
به اهداف خود در منطقه خاورميانه دست يابند.حجت االسالم على شيرازى روز پنجشنبه 
و درباره اشرافيت سپاه قدس بر تحركات تروريست ها افزود: سپاه قدس به صورت كامل 
در برابر تروريست ها ايستاده است، به همين دليل تروريست ها نتوانستند به اهدافى كه در 
منطقه دنبال مى كردند، دست يابند.وى در خصوص توانمندى موشكى ايران براى سيلى 
زدن به گروه تروريستى داعش نيز گفت: توان موشكى ايران سيلى محكمى از ايران به 
داعش بود و اين ضربه هراسى بر دل گروه هاى تروريستى و داعش در منطقه انداخته 
است.شيرازى درباره مرگ البغدادى سركرده گروه تروريستى داعش نيز افزود: مرگ اين 
تروريست قطعى است.نماينده ولى فقيه در نيروى سپاه قدس گفت: داعش دست پرورده 
آمريكاست و مورد حمايت برخى از كشورهاى منطقه است و اين تروريست ها زاييده حمايت 

اين كشورها هستند.

شهادت يك سپاهى ُكرد 
به دست گروهك تروريستى

گروه تروريستى پژاك يك سپاهى را به شهادت رساند.گروه تروريستى پژاك يك تن از 
نيروهاى ُكرد بسيج ويژه سپاه ماكو را در روستاى ذاكرلو ترور و به شهادت رساند.

مجتبى جبارى به استقالل پيوست
مجتبى جبارى، هافبك فصل گذشته االهلى قطر با امضاى قراردادى دو ساله به استقالل 
پيوست.سيدرضا افتخارى، مديرعامل باشگاه استقالل با اعالم اين خبر گفت: با مجتبى 
جبارى جهت حضور در استقالل براى ليگ هفدهم به توافق رسيديم و اين بازيكن در فصل 
پيش رو بازيكن استقالل خواهد بود.وى افزود: مجتبى جبارى بازيكن بزرگى است كه در 
باشگاه استقالل پرورش يافته و سال ها در استقالل و تيم ملى درخشيده است. او محبوبيت 
بااليى نزد هواداران دارد و حاال هم به خانه خود بازگشته است. اين اتفاق را به هواداران 
تبريك و به جبارى نيز خوش آمد مى گويم. اين عيدى ما بود به هواداران به مناسبت عيد 
سعيد فطر.افتخارى در پايان تصريح كرد: تمام تالش خود را براى فراهم كردن بازيكنان 
مورد نياز كادرفنى انجام داديم. استقالل تيم بزرگى است و به همين دليل بازيكنان بزرگى 
را به خدمت گرفته. اميدوارم با حمايت هاى هواداران، تالش هاى كادر فنى و بازيكنان و 

حمايت هاى مجموعه مديريتى باشگاه، استقالل فصل موفقى را پيش رو داشته باشد.

كابينه آتى در تعارض با 16ميليون راى اصولگراها نباشد
ميرتاج الدينى مى گويد:«رقيب روحانى كه جريان انقالبى و اصولگرا است و آراى قابل 
توجهى به خود جلب كرد. اين 16 ميليون راى نشان مى دهد كه از دولت يازدهم راضى 
نبودند. او االن رييس جمهور همه است و بايد كابينه را طورى بچيند كه الاقل در تعارض با 
اين بخش عظيمى از راى مردم نباشد. يعنى رويكرد جناحى در كابينه نداشته باشد و رويكرد 

كارآمدى در كابينه داشته باشد.»

سرنوشت مبهم 15 ايرانى زندانى در كشورهاى عربى
بهشتى نژاد با اشاره به دستگيرى صيادان ايرانى به دست نيروهاى امنيتى كشورهاى حاشيه 
خليج فارس خاطر نشان كرد: پيش از اين 15 نفر از صيادان بندر َدير توسط نيروهاى 
امنيتى كشورهاى حوزه خليج فارس دستگير شده بودند كه مدت سه ماه تا سه سال 
در زندان هاى اين كشور ها بدون مشخص بودن وضعيت بازداشت بودند.او مى افزايد: 
بسيارى از اين صيادان تاكنون از بند زندان آزاد شده اند ولى هنوز در مورد 4 نفر اطالعى 
در دست نيست. شايعاتى در خصوص 4 صياد زندانى وجود دارد. عده اى مى گويند كه 
آزاد شده اند و عده اى مى گويند كه همچنان در بند هستند ولى اعضاى تعاونى صيادى 

بندر َدير اطالع دقيقى از آن ها ندارند.

بررسى پرونده سازمان اوقاف 
در كميسيون اصل نود

عضو كميسيون اصل 90 از بررسى پرونده سازمان اوقاف در كميسيون متبوعش خبر 
داد.اكبر تركى عضو كميسيون اصل 90 قانون اساسى مجلس شوراى اسالمى با اشاره 
به بررسى پرونده سازمان اوقاف در كميسيون اصل 90، اظهار داشت پرونده سازمان 
اوقاف از مجلس نهم در كميسيون اصل 90 مطرح بوده و اعضاى كميته اجتماعى و 
فرهنگى اين كميسيون در حال بررسى پرونده سازمان اوقاف هستند.وى با اشاره به 
موضوع پرونده سازمان اوقاف در كميسيون اصل 90، افزود: موضوع پرونده سازمان 
اوقاف شامل شكايت هاى مردمى از اين سازمان، شكايات پرسنل اين سازمان، مباحث 
ادارى و مديريتى و همچنين موضوعات اقتصادى و مالى است.عضو كميسيون اصل 
90 با بيان اينكه در خصوص مسائل مربوط به پرونده سازمان اوقاف، نامه هايى را به 
مسئوالن سازمان ارسال كرده ايم تا توضيحاتى را در خصوص پرونده ارائه دهند، گفت: 
همچنين قرار است مسئوالن سازمان اوقاف به منظور ارائه توضيحات درباره پرونده 

مطروحه در خصوص اين سازمان در كميسيون اصل 90 حضور يابند.

خبرى جديد درباره سعيد مرتضوى
تامين  سازمان  درخواست  به  مرتضوى  پرونده  گفت:  تهران  استان  دادگسترى  رئيس 
اجتماعى به كارشناس دادگسترى ارجاع داده شده است. غالمحسين اسماعيلى درباره 
آخرين وضعيت پرونده سعيد مرتضوى و علت ارجاع مجدد اين پرونده به كارشناس 
خسارت  و  ها  دريافتى  با  ارتباط  در  اجتماعى  تامين  سازمان  داشت:  اظهار  دادگسترى 
هايى كه در دوران تصدى مرتضوى به اين سازمان وارد شده، ادعا هايى را مطرح كرده 
است كه درصورت صحت ادعا ها بايد ميزان تصرف در اموال عمومى و دولتى مشخص 
شود تا بر اساس آن دادگاه بتواند حكم صادر كند .وى افزود: علت ارجاع مجدد پرونده 
به كارشناس، رسيدگى به اعتراض سازمان تامين اجتماعى است.پيش ترمصطفى ترك 
همدانى وكيل مدافع جمعى از كاركنان سازمان تامين اجتماعى به باشگاه خبرنگاران از 

ارجاع اين پرونده به كارشناس دادگسترى خبر داده بود .

بياييم مدتى هم «زنده باد» گفتن را تمرين كنيم
محسن رهامى يادداشتى به مناسبت سالگرد فاجعه انفجار دفتر مركزى حزب جمهورى 
اسالمى و بمباران شيميائى سردشت نوشت.امروزه بازنگرى اساسى در روش تبليغ دين 
و تعامل با ملل عالم، و شعارهاى اجتماعات ما ضرورى به نظر مى رسد. امروز نياز به شعار 
«زنده باد صلح» ، «زنده باد دوستى»، «زنده باد زندگى»  بيش از مرگ بر اين و مرگ بر آن، 
كارساز بوده، و نياز به آن، بيشتر احساس مى شود. ما به حد كافى از خشونت و ايجاد كينه، 
آسيب ديده ايم. بيائيم مدتى هم « زنده باد » گفتن را تمرين كرده ومهربانى و دوستى را 

ترويج كنيم، شايد نتيجه بهترى بگيريم.»

واكنش كارشناس بى بى سى به آزادى موصل 
 على عليزاده كارشناس بى بى سى و تحليلگر مسائل سياسى همزمان با آزادسازى مسجد 
النورى و گلدسته الحدباء در موصل قديم از داعش در صفحه توئيتر خود نوشت: موصل هم 
از خالفت اسالم سعودى آزاد شد. با آمدن بن سلمان، فروپاشى درونى سعودى دور از ذهن 

نيست. شايد يك دهه ديگر از آزادى مكه و مدينه هم نوشتيم.
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سى سيا

نقد سياسي قرباني هجو سياسي

شعر هجو خواني با سبك مداحي در نماز عيد سعيد فطر در نقد دولت و رييس جمهور كه 
به توهين تنه مي زد در حالي كه آقاي روحاني در صف اول نماز نشسته بود، واكنش هاي 
گسترده اي را به همراه داشت. بنده نيز مي كوشم كه از زاويه اي شايد متفاوت با آنچه گفته 

شده است به طرح برخي نكات بپردازم.

شعر هجو خواني با سبك مداحي در نماز عيد سعيد فطر در نقد دولت و رييس جمهور كه به 
توهين تنه مي زد در حالي كه آقاي روحاني در صف اول نماز نشسته بود، واكنش هاي گسترده اي 
را به همراه داشت. بنده نيز مي كوشم كه از زاويه اي شايد متفاوت با آنچه گفته شده است به طرح 

برخي نكات بپردازم.
1ـ نخستين چيزي كه كمتر به آن اشاره شده است استفاده از قالب شعر براي بيان انتقادي سياسي 
(درست يا نادرست) است. اين بدترين وجه ماجرا بود. مي دانيد كه در تاريخ صدر اسالم داستان 
قابل تاملي وجود دارد. پس از فتح مكه حضرت رسول همه را بخشيد. هر كس كه حتي به خانه 
ابوسفيان وارد مي شد در امان بود. اجازه نداد فتح مكه روز انتقام شود، آن را به روز رحمت و 
گذشت تبديل كرد ولي چند مورد اندك استثنا شدند و بخشش شامل آنان نشد، از جمله كساني 
كه از طريق شعر پيامبر (ص) و اسالم را هجو مي كردند، حتي اگر اين افراد زن بودند نيز مشمول 
بخشش نشدند. در واقع وارد شدن به مقوله سياسي در قالب شعر و استفاده از هنر با هدف هجو و 
دشنام دادن كار بسيار ناپسندي است كه فضاي سياسي را تخريب مي كند و نتيجه همين مي شود كه 
عده اي هم در اين سو و در پاسخ دست به كار سرودن شعر و هجو شوند! هر كسي نقدي درباره 
سياست هاي دولت و برجام يا هر چيز ديگري دارد بايد با زبان سياست و قابل پاسخ دادن اقدام 
كند. هيچ چيز بدتر از ترفندهايي هنري از جمله تمسك به شعر و شاعري براي موضوعات سياسي 
نيست. اين رفتار زشت در صدر مشروطيت و حتي در دوران رضاخان نيز در ميان كنشگران سياسي 
كه قريحه شعرسرايي داشتند (نه مثل اين شعر كه ضعيف هم بود)، ديده مي شد كه اتفاقا با واكنش 
قدرت حاكم مواجه شد و غيرحق كشته شدند. ولي انصاف بايد داد كه نه شعر فرخي يزدي و نه 
شعر ميرزاده عشقي كمكي درخور به فضاي سياسي نمي كرد جز اينكه كينه و نفرت را نزد دو طرف 
عميق تر و ريشه دارتر كرد. بنابراين نقد و هجو سياسي در قالب شعرخواني و هنر يكي از بدترين 

رفتارهايي است كه متاسفانه نبايد اجازه داد كه باب شود.
2ـ فارغ از ايراد فوق كه بسيار زيان بار است، خواندن آن در نماز جمعه (يا فطر) زيان مضاعفي دارد.

كساني كه باالي 50 سال سن دارند، به احتمال فراوان به ياد دارند كه در ابتداي دهه شصت نماز 
جمعه چگونه برگزار مي شد. جهت اطالع آنان بايد بگويم كه بنده خودم دو بار نمازم را جلوي 
سينما فلسطين (ميان ميدان فلسطين و چهارراه طالقاني) خواندم كه طبعا بعد از من نيز صف نماز 
ادامه داشت. تا سال هاي سال نماز جمعه كه برگزار مي شد، خيابان بلوار به كلي بسته بود و بسياري 
در آنجا به صف نماز مي پيوستند. آن زمان جمعيت تهران دقيقا نصف جمعيت فعلي بود و هيچ 
گروهي هم به صورت سازماندهي شده به نماز آورده نمي شدند و اگر آن روند ادامه داشت االن 
بايد صف نماز تا خيابان كريمخان ادامه مي يافت! ولي خب كافي است كه روز جمعه با ماشين آن 
اطراف پرسه بزنيد تا ببينيد همه خيابان ها براي عبور خودرو باز است. چرا؟ براي اينكه يك جناح 
سياسي به داليل ضعف خود، تمامي تريبون هاي عمومي و فراجناحي را تبديل به تريبون جناحي 
كرده است. به همين دليل هم همه از جمله طرفداران خودشان را بي رغبت در چنين مشاركتي 

كرده اند. 
 3ـ مشكل ديگر در ضديت با برجام است كه فارغ از هر نكته اي درباره جزييات آن، برجام تصميم 
نظام بود، كه اگر چنين نباشد يك فاجعه محسوب مي شود. اين بزرگ ترين تصميم سياسي پس 
از انقالب بود، چگونه ممكن است كليت آن را به افراد و كارگزاران نظام نسبت دادچرا كه اين 
بزرگ ترين دستاورد سياسي كشور نيز بوده و هست. به عالوه اگر برجام نبود معلوم نبود كه اين 
آقاي مداح فرصت مداحي مي داشت، يا اصوال بلندگويش برق مي داشت كه اينچنين مداحي كند؟

شـت ا د د يا عباس عبدي 

واكنش ها به اظهارات اخير حسن روحانى درباره جايگاه راى مردم 
در حكومت در حالى ادامه دارد كه به نظر مى رسد نگاه رئيس دولت 
يازدهم نزديكى زيادى به نگاه امام و رهبرى درباره راى  مردم دارد.

«جايگاه رأى مردم در حكومت»؛ اين موضوع در حالى از هفته پيش 
به يكى از مهمترين بحث هاى روز سياسى تبديل شده است كه 

همچنان واكنش ها نسبت به اين موضوع ادامه دارد.

ماجرا از سخنرانى حسن روحانى رئيس جمهور در مورد راى مردم آغاز شد. او در 
ضيافت افطار با اساتيد و پزشكان گفته بود، «انتخاباتى كه ما امروز در كشور انجام 
مى دهيم و همچنين موضوع آراء مردم، پيروى از تفكر غرب نيست و به دنبال رأى 
مردم به عنوان هديه دنياى غرب پس از رنسانس نيستيم، بلكه ما داراى مذهب، 
مرام و دينى هستيم كه اميرالمؤمنين على(ع) مبناى حكومت را در آن، نظر، خواست 

و آراء مردم مى داند.» 

آغاز انتقادات
هنوز زمان زيادى از اين اظهارات حسن روحانى نگذشته بود 
كه اين اظهارات  مورد توجه و نقد شمارى از علما و روحانيون 
و فعالين سياسى قرار گرفت. اولين واكنش از طرف آيت اهللا 
ناصر مكارم شيرازى صورت گرفت كه گفت انتخاب حاكم 
در اسالم به عهده مردم نيست، بلكه «خداوند بايد ولى را 

تعيين كند». 
بعد از اين اظهارنظر بود كه بيانيه اى از سوى مجلس خبرگان 
رهبرى كه به امضاى آيت اهللا احمد جنتى رييس اين مجلس 
رسيده بود، منتشر شد، در اين بيانيه ضمن اشاره اى تلويحى 
به اظهارات حسن روحانى نوشته شده بود كه: در روزهاى 
اخير مطالبى پيرامون «مشروعيت» و «مقبوليت» حكومت 
اسالمى و تصدى واليت و حاكميت مبتنى بر آراء مردم با 
استناد به كلمات اميرالمؤمنين(ع) درجامعه مطرح شد كه با 
برخى مبانى دينى اعم از مبانى دينى اهل سنت و تشييع 
كه در فقه سياسى اسالم مورد بحث قرار گرفته، متعارض 

و ناسازگار است. 
اما اين فقط رييس مجلس خبرگان رهبرى نبود كه از تريبون اين مجلس منتقد 
سخنان رئيس دولت شد. آيت اهللا مصباح يزدى كه از روحانيونى بوده كه پيش از 
اين هم درباره راى مردم نظرات خاص خود را داشته و معتقد است مشروعيت 
حكومت اسالمى از راى مردم گرفته نمى شود،  اين بار هم  وارد ميدان شد و 
تلويحا خطاب به روحانى گفت «در زمان انقالب و جمهورى اسالمى ايران كسى 
كه شخصيت برجسته كشور حساب مى شود مى گويد مشروعيت حكومت على(ع) 
به رأى مردم بود و جلوتر از آن حق نداشت بر مردم حكومت كند و خود حضرت 
گفته هرچه مردم بگويند و مردم به هركس رأى بدهند رأى امام نيز اينگونه است. 
حضرت فرمودند «مسلمانان بعد از پيامبر با هم اختالف كرده و نزاع پيدا كردند، 
هرگز به ذهن من خطور نمى كرد كه بعد از پيامبر من را بگذارند و به سراغ كس 
ديگرى بروند، هيچگاه خيال نمى كردم عرب چنين كارى كند، ناگاه ديدم مردم با 
كسى بيعت كردند» آيا اين يعنى على(ع) فرموده مردم به هركس رأى دهند من 

هم همان كار را مى كنم؟» 
واكنش عليه بيانيه ها

در حالى اين انتقادات عليه روحانى ادامه داشت كه رئيس جمهوربار ديگر در مراسم 
افطارى با روحانيون، به انتقادات واكنش نشان داد و با ذكر مصداق و مثال، در پاسخ 

به منتقدانش گفت: «ولى فقيه با رأى خبرگان، حكومت در دست مى گيرد، مگر 
قبال واليت ندارد؟ دارد؛ اما اگر بخواهد حكومت تشكيل دهد و بر مردم فرمانروايى 
كند، بسط يد مى خواهد. بدون بسط يد نمى شود. با دعوت مردم است كه مى آيد...» 
او با اشاره به اينكه اينها دو مقوله هستند چرا خلط مى كنيم، افزود: «خيلى روشن 
است. منتها براى اينكه نسل جوان و جامعه اين واقعيات را كامال لمس و درك 

كند رسالت و مسئوليتش با روحانيت عزيز ماست كه اين حقايق را تبيين كنند.» 
جامعه مدرسين هم وارد ميدان شد

توضيحات تكميل كننده روحانى گويى براى منتقدانش راضى كننده نبود و شايد 
چندان هم عجيب نبود كه بعد از موضع گيرى هاى آيت اهللا احمد جنتى و آيت اهللا 
مصباح يزدى، يكى ديگر از روحانيون منتقد رييس جمهور هم وارد ميدان شود و 
درباره اظهارات اخير رييس جمهور واكنش نشان دهد؛ اين روحانى كسى نبود جز 
آيت اهللا محمد يزدى كه در بيانيه جامعه مدرسين حوزه عليمه قم كه به امضاى او 
رسيده بود، تاكيد كرده بود«... تفسير به رأى بخشى از سيره و احاديث ائمه اطهار 

جفاى بزرگى به فرهنگ و اعتقادات شيعى و اسالمى است. نبايد با بيانى شبهه انگيز 
و ناقص به تحليل و تفسير گزاره هاى دينى و تاريخى پرداخت. آنچه در سقيفه، در 
حكميت و قصه صلح امام حسن (عليه السالم) اتفاق افتاد نيز تحميل گرى و ظلم 
به ولى خدا بود. آيا بايد آن جفا و تحميل، حيله گرى و تزويرى كه مردم را از حق 
برخوردارى از رهبرى و واليت و امامت الهى محروم كرد، رأى مردم تفسير كرد و 

آن را به معصوم نسبت داد؟...» 
حجت االسالم كاظم صديقى امام جمعه موقت تهران  هم در انتقاد به اظهارات 
رييس جمهور گفت: «واليت امرى شوخى نيست و اينگونه نيست شخص به هر 

ترفندى راى آورد و بگويد ما ولى هستيم چون مردم به ما رأى دادند.»

حمايت از حسن روحانى
اما اگر اظهارات حسن روحانى منتقدان هميشگى اش را داشت، حاميانش باز هم از 
او حمايت كردند، عالوه بر كاربران فضاى مجازى كه با هشتگ هايى مانند «راى 
مردم» به حمايت از رييس جمهور پرداختند، بعضى از چهره هاى سياسى و رسانه 

ها هم به اين موضوع واكنش نشان دادند.
على مطهرى، نائب رئيس مجلس شوراى اسالمى يكى از اين چهره ها بود كه با 

اشاره به اظهارات اخير رئيس جمهور گفت: «مشروعيت امامت به معنى مورد نظر 
شيعه، از ناحيه خدا و رسول خداست،  اما شرط تحقق يك شاخه آن يعنى زعامت 
سياسى و رهبرى جامعه، راى و نظر مردم و به عبارت ديگر مقبوليت شخص امام 

نزد مردم است.» 
رسانه هاى نزديك به طيف آيت اهللا هاشمى رفسنجانى هم با انتشار خطبه اى از او 
در يكى از نماز جمعه ها در  34 سال قبل نوشتند كه او در اين خطبه به مهم ترين 
شبهه درباره رابطه حكومت اسالمى و راى مردم پاسخ داده است؛ آنجا كه آيت اهللا 
مى گويد «امام به حق، تكيه گاه اين انقالب را مردم تشخيص دادند و اين نه امام 
است بلكه اسالم است كه چنين خواسته و اين قرآن است كه چنين خواسته كه 

حكومت پايه  اصلى اش را بايد از افكار مردم بگيرد
روزنامه جمهورى اسالمى هم در يادداشتى هرچند تذكراتى به حسن روحانى داد اما 
با بيان اينكه از بزرگان اين انتظار وجود دارد كه هنگام مواجهه با اينگونه ابهامات 
قبل از آنكه دغدغه خود را مطرح كنند، از شخص رئيس جمهور در يك تماس 
تلفنى توضيح بخواهند، نوشت كه با عمل به اين شيوه، راه بر 

سوءاستفاده گران نيز بسته مى شود. 
با  وگو  گفت  در  هم  آبادى  نجف  درى  االسالم  حجت 
خبرآنالين در اين باره گفت: «نسبت به جمهورى اسالمى 
ايران و نقش و جايگاه مردم و مردم ساالرى دينى و راى 
مردم در تمامى سيستم هاى حكومتى اعم از مستقيم و غير 
مستقيم بر مبناى اسالم و واليت فقيه نيز نبايد ترديد كرد.» 

فصل الخطاب، نظر امام و رهبرى
در  جمهور  رييس  از  حمايتى  و  آميز  انتقاد  ى  ها  واكنش 
حالى در چند روز گذشته ادامه داشته است كه او در صفحه 
اينستاگرام خود ويدئويى از اظهارات رهبر انقالب در نماز 
جمعه اى منتشر كرده است كه  در اين كليپ رهبر انقالب 
مى فرمايند: «اگر مردم زمامداراى را قبول نكردند، خانه نشين 
مى شود زيرا مشروعيت واليت و حكومت به بيعت مردم 

وابسته است»
 همچنين بعضى رسانه ها هم به استفتاى مجلس از بنيان 
گذار جمهورى اسالمى اشاره مى كنند؛ استفتايى كه در آن، 
نمايندگان امام در دبيرخانه ائمه جمعه، مى پرسند: «در چه 
صورت فقيه جامع الشرايط بر جامعه اسالمى واليت دارد؟ ايشان در پاسخ، فتوايى 
كه صادر مى كنند اين است: « واليت در جميع صور دارد. لكن تولى امور مسلمين 
و تشكيل حكومت بستگى دارد به آراى اكثريت مسلمين كه در قانون اساسى هم 

از آن ياد شده است و در صدر اسالم تعبير مى شده به بيعت با ولى مسلمين.»
بعد از واكنش اينستاگرامى حسن روحانى بود كه كانال تلگرامى سايت رهبر معظم 
انقالب بخشى از بيانات معظم له درباره نقش مردم در حكومت كه در سال 1366 
ايراد شده است، را منتشر كرد و در آن نوشت: «در مورد اميرالمؤمنين عليه السالم 
آيا واليت ناشى از نصب الهى است يا منوط به رأى مردم است؟ به عبارتى ديگر 
آيا پذيرش و رأى مردم در مشروعيت و حقانيت حاكم اسالمى دخالت دارد؟ در 
اسالم به نظر مردم اعتبار داده شده است؛ رأى مردم در انتخاب حاكم و در كارى 
كه حاكم انجام ميدهد، مورد پذيرش قرار گرفته است.» و  به نظر مى رسد با انتشار 
اظهارات مقام معظم رهبرى درباره جايگاه راى مردم در نظام اسالمى، منتقدان 
حسن روحانى كه اين روزها بيشتر از هر روز ديگرى به او مى تازند، متوجه نزديكى 
ديدگاه رئيس جمهور با آنچه نگاه امام و رهبرى به راى مردم بوده، شده اند. 
ديدگاهى كه مى تواند فصل الخطاب اظهارنظرهاى متفاوت نسبت به جايگاه راى 

مردم در حكومت است باشد.

مناقشه بر سر «رأى مردم»
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كارون

براساس اعالم مسئوالن سازمان
 محيط زيست، افزايش دما در كشور جلوتر 

از پيش بينى هاى جهانى است

مديركل هواشناسى خوزستان مى گويد: دماى هواى اهواز و 
برخى شهرستان ها در استان خوزستان طى روز چهارشنبه و 

پنجشنبه به 51 و 52 درجه مى رسد.
تابستان  روزهاى  نخستين  در  گرما  نجاتى:  محمد حسين 
خوزستان را بيش از پيش به خود كرده است. امروز ميزان 
برخى  در  خوزستان  استاندارى  كه  رسيد  حدى  به  گرما 
شهرهاى اين استان ساعات ادارى را كاهش داد و همزمان 
بحث هاى مربوط به جيره بندى آب در اين استان به كلى 
تكذيب شد. در همين رابطه، استاندار خوزستان با تاكيد بر 
اين كه هيچ كمبود آب شربى در خوزستان نداريم، گفت: 

دستور سهميه بندى آب در خوزستان صحت ندارد.
اما نكته حايز اهميت در اين روزهاى داغ خوزستان، اين است 
كه آيا ايران هر روز بيش از گذشته به روند گرمايش زمين 

نزديك مى شود؟
متخصصان  از  زيادى  بخش  سوى  از  سوال  اين  به  پاسخ 
در  است.  مثبت  زيست،  محيط  مسئوالن  و  شناسى  اقليم 
همين زمينه، مجيد شفيع پور رئيس مركز امور بين الملل و 
كنوانسيون هاى بين المللى سازمان حفاظت محيط زيست 
مى گويد: دما در ايران با دارا بودن اقليم خشك و نيمه خشك 
از 1,5 درجه سليسيوس هم گرمتر شده است كه اين بسيار 

جلوتر از پيش بينى جهانى است و تاثير آن بر منابع آبى و بروز 
گرد و غبار خود را نشان مى دهد.

در واقع گرمايش زمين پديده اى جهانى است كه كل كره زمين 
را دربرمى گيرد، اما در نوار بيابانى شمالى كره زمين كه ايران هم 
در آنجا قرار گرفته، بيشتر نمود دارد. تقريبا از تركيه به سوى 
از  و  است  مناسب  آب و هوا  شمالى تر  جغرافيايى  عرض هاى 
سمت كشورهاى عربى تا آفريقا بيابان گسترده شده است. اين 
مناطق بيابانى به دليل شدت تبخير، بخار آب و بارندگى ندارند. در 
چنين مناطقى كافى است بادى بوزد و ريزگردها را به وجود آورد. 
از قضا كشور ما نيز درست در همين ناحيه جا خوش كرده است؛ 
در نوار بيابانى نيم كره شمالى (باالى خط استوا) كه به كم آبى 
شهرت دارد. درست همانجايى كه از خشكسالى و گرمايش هوا 
بيشترين تاثير را مى پذيرد. به عبارت ديگر هرچند ديگر مناطق 
از جمله قاره اروپا نيز متأثر از گرمايش جهانى گرم مى شود، اما 
اثراتش ديرتر از مناطقى مانند كشور ما كه در شرايط عادى هم 
مشكل كمبود آب دارد، محسوس است. پس دور از ذهن نيست 
اگر بگوييم گرمايش هوا براى كشورهايى مثل ايران كه در مناطق 
خشك و نيمه خشك قرار دارند، بسيار كشنده است و محيط 

زيست را از بين مى برد.

گرمايى كه اين روزها خوزستان تحمل مى كند
عالوه بر اين، مديركل هواشناسى خوزستان با اشاره به تداوم 
روند افزايش دما در استان گفت: دماى هواى اهواز و برخى 
شهرستان ها طى روز چهارشنبه و پنجشنبه به 51 و 52 درجه 
مى رسد. كوروش بهادرى مى گويد: روز سه شنبه هفته گذشته 
نظير  استان  نقاط  از  بسيارى  در  درجه اى   50 و   49 دماى 
شهرستان هاى اهواز، شوش و اميديه را شاهد بوديم. بررسى 
نقشه هاى پيش يابى نشان مى دهد با تشديد الگوى تابستانه طى 
روزهاى چهارشنبه و پنجشنبه، در برخى نقاط استان دماى هوا از 

مرز 50 درجه تجاوز خواهد كرد.
وى افزود: همچنين دماى هوا در برخى نقاط نظير اهواز، آبادان، 
خرمشهر، شوش، هنديجان، شوشتر و ماهشهر طى روز پنجشنبه 

به 51 و 52 درجه سانتى گراد خواهد رسيد.
مديركل هواشناسى خوزستان عنوان كرد:  با توجه به پيش بينى 

افزايش دماى باالى 50 درجه به مردم شريف استان صرفه جويى 
در مصرف آب و برق به ويژه در ساعات اوج مصرف توصيه 
مى شود؛ همچنين به مردم توصيه مى كنيم به منظور جلوگيرى 
از گرمازدگى از ترددهاى غيرضرورى در حوالى ظهر تا اوايل 
غروب اجتناب و كشاورزان نيز آبيارى مزارع و اراضى خود را 
به اوايل صبح و اوايل شب موكول كنند.  بهادرى با بيان اين كه 
پيش بينى مى شود در هفته آينده نيز همچنان دماى باالى 50 درجه 
را در استان تجربه كنيم، افزود:  در شبانه روز گذشته ايذه با 27 

درجه سانتى گراد خنك ترين نقطه استان بود.
پيش از اين نيز ناصر كرمى، اقليم شناس و مدرس دانشگاه برگن 
نروژ در همايش "بررسى پيامدهاى انتقال آب كارون" كه سال 
گذشته در اهواز برگزار شده بود، نسبت به گرم شدن هوا در 
خوزستان هشدار داد و گفت:" اگرچه بر اساس پيش بينى هاى 
جهانى در سال 2070 شاهد گرم شدن 2 درجه اى كره زمين 
خواهيم بود ولى اكنون در برخى شهرهاى استان اين پديده قابل 
مشاهده است. بنابراين اگر گفته مى شود كه دماى زمين 3 درجه 
افزايش پيدا مى كند، بايد بدانيم كه منطقه ما 5 درجه گرم تر خواهد 
شد. وى كه انتقال آب كارون و ديگر رودخانه هاى استان،تخريب 
محيط زيست استان و تأثير صنايع موجود را از عوامل بروز اين 
وضعيت دانسته است با ابراز نگرانى عنوان كرده بود: "نگرانيم با 
تداوم اين وضعيت، خوزستان ديگر جايى دلچسب براى زندگى 

كردن نباشد."
البته بايد در نظر گرفت كه ميزان دماى هوا و ميزان گرما دو مقوله 
جدا هستند. در سال گذشته بندرماهشهر از سوى يك سايت 
جهانى هواشناسى با 67درجه سانتى گراد به عنوان گرم ترين 
شهر جهان شناخته شد اين درحالى است كه دماى آن در حدود 
43درجه سانتى گراد بود. البته آنچه كه موجب افزايش ميزان گرما 
يا به تعبيرى ديگرى احساس گرمى شده بود باالى ميزان رطوبت 

هوا و وجود صنايع مختلف در اين شهرستان است.
در خوزستان عالوه بر اين كه اقداماتى در خصوص مقابله با تغيير 
اقليم وجود ندارد، حتى برنامه ريزى كوتاه مدت در خصوص 
مواجه با افزايش دما و حفظ سالمت شهروندان در اين شرايط 
وجود ندارد. در سال گذشته چندين موج گرما را در خوزستان 
شاهد بوديم و با آن كه در آن سوى مرزها و در استان همجوار 
بصره عراق كه شرايط آب وهواى و ميزان گرما در در آن تاحدود 

زيادى مشابه خوزستان است، چند روز تعطيل اعالم شد اما 
هيچ تعطيلى در خوزستان را شاهد نبوديم.

 در خصوص تعطيلى در هواى با دماى بيش از حد طبيعى 
بحث هاى مختلفى وجود دارد و دستورالعمل مشخصى در 
اين زمينه وجود ندارد البته طبق ماده هفت قانون جلوگيرى 
از آلودگى هوا مى توان در برخى شرايط آب وهوايى تعطيلى 

را اعالم كرد.
در ماده هفت اين قانون آمده "در مواقع اضطرارى كه به علت 
كيفيت خاص جوى، آلودگى هواى شهرها به حدى برسد 
كه به تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى 
سالمت انسان و محيط زيست را شديداً به مخاطره بياندازد، 
سازمان حفاظت محيط زيست با همكارى وزارت كشور 
ايران)  اسالمى  جمهورى  نيروى انتظامى  و  (شهردارى ها 
ممنوعيت ها يا محدوديت هاى موقت زمانى، مكانى و نوعى 
را براى منابع آلوده كننده برقرار نموده و بالفاصله مراتب را از 

طريق رسانه هاى همگانى به اطالع عموم خواهد رسانيد."
همچنين استاندار اين اختيارات را دارد كه اگر شرايط جوى 
سالمت شهروندان را در معرض تهديد قرار دهد تعطيلى 
را اعالم كند. از سوى ديگر نبود امكانات و زيرساخت هاى 
الزم از ديگر عواملى است كه تبعات افزايش ميزان گرما در 
استان را بيشتر مى كند. در اين شرايط دشوار استان از چرخه 
حمل ونقل عمومى با كيفيتى برخوردار نيست.پروژه قطار 
شهرى در اهواز چندين سال است كه به دليل مشكالتى نيمه 

تمام است.
هستند. امكاناتى  هيچ  بدون  و  فرسوده  اغلب  نيز  اتوبوس ها 

همچنين ايستگاه هاى اتوبوس در اين روزهاى گرم غيرقابل 
تحمل هستند به جرأت مى توان گفت كه در اهواز نمى توان حتى 
يك ايستگاه اتوبوس با استانداردهاى الزم را پيدا كرد.تمام اين 
عوامل دشوارى هاى اين تابستان گرم را در اهواز افزايش  مى دهند.

همين امر بيانگر اين است كه بايد نگاه ويژه اى به خوزستان در 
خصوص روند افزايش دما وجود داشته باشد و بر اساس شرايط 
موجود تصميم گيرى شود و البته دولت نيز موظف است تا 
امكانات و خدماتى در اين شرايط فراهم كند،چيزى كه تاكنون در 

خوزستان حاصل نشده است.
تاثير گرما بر سالمت اهوازى ها

بهداشت  مركز  رييس  سلمان زاده،  شكراهللا  نيز،  اين  از  پيش 
خوزستان، در خصوص تأثير شرايط آب وهواى بر سالمت افراد 
به خبرگزارى ايسنا خوزستان گفته بود: هر چند دستورالعمل 
خاصى براى شرايط بد آب و هوايى و تعيين ميزان دمايى كه به 
تعطيلى كار اشاره كند، نداريم ولى به طور كلى كار كردن در يك 

محيط با دماى باالى 50 درجه مى تواند آسيب رسان باشد.
وى ادامه داد: گرمازدگى از خطراتى است كه افراد در محيط كار 
و در شرايط دماى باالى هوا به آن دچار مى شوند؛ فرد در اين 
شرايط با كم آبى شديد بدن مواجه مى شود كه عالئم خود را به 
شكل ضعف و بى حالى و گرفتگى عضالت نشان مى دهد.كم آبى 
شديد بدن حتى در مواردى موجب كاهش سطح هوشيارى، بروز 
عالئم عصبى و تشنج مى شود كه اين عالئم با باال رفتن شديد 
حرارت بدن همراه است. به اين داليل كار كردن در محيط كارى 
در اين شرايط آب و هوايى بايد داراى ويژگى هاى خاصى باشد.

سلمان زاده اظهار كرد: در محل كار حتما بايد جريان هوا به خوبى 
برقرار باشد تا تهويه هوا به طور مناسب صورت بگيرد. همچنين 
آب و امالح به اندازه كافى براى مصرف افراد وجود داشته باشد.

وى افزود: اگر دماى محيط از ميزانى باالتر رود، سالمت افراد در 
معرض خطر قرار مى گيرد بنابراين افراد نبايد در محيطى كه درجه 
حرارت از يك ميزان استاندارد باالتر است، كار كنند.مجموعه 
وزارت كار كه از حقوق كارگر و كارفرما حمايت مى كند، بايد 
به دنبال مشخص كردن دستورالعملى در زمينه شرايط ادامه يا 

تعطيلى كار در هواى گرم باشد.

ــتباه  اش ــن  بزرگتري را  ــد  گتون ــد  س ــوان  بت ــايد  ش
ــت. همچنين  ــر ايران دانس ــاختى تاريخ معاص زيرس
ــه در ايران  ــت ك ــدى اس ــد پرهزينه ترين س اين س

ــت. ــده اس ــاخته ش س

بى توجهى به ويژگى هاى زيست محيطى مكان احداث سد 
گتوند و نزديكى مخزن آن با سازندهاى نمكى گچساران 
از ساليان پيش به شور شدن آب ذخيره شده پشت آن و 

آلوده تر شدن آب كارون منجر شده است. 
شايد بتوان سد گتوند را بزرگترين اشتباه زيرساختى تاريخ 

معاصر ايران دانست. همچنين اين 
سد پرهزينه ترين سدى است كه 
در ايران ساخته شده است. شدت 
آسيبى كه اين سد به محيط زيست 
است  حدى  در  است  كرده  وارد 
كارگروه  دبير  كالنترى  عيسى  كه 
احياى درياچه اروميه بحران زيست 
در  جنايتى  را  گتوند  سد  محيطى، 
حق سرزمين ايران مى داند و معتقد 
محاكمه  بايد  آن  مجريان  است 
شوند.  از همان ابتداى ساخت سد 
گتوند بسيارى از اساتيد حوزه آب و 
زمين شناسى به ويژه اساتيد دانشگاه 
اهواز خواستار توقف روند اجرا و 

ساخت اين سد شدند. آن ها علت مخالفت خود را وجود 
تپه نمكى به نام گچساران اعالم كردند كه در امتداد مخزن 

اين سد وجود داشت.
در ابتدا مسئووالن متولى ساخت سد گتوند، تمامى ادعاهاى 
نمكى  سازند  كه  شد  اعالم  و  كردند  رد  را  شده  مطرح 
گچساران در محدوده اين سد وجود ندارد. آن ها پس از 
رسانه اى شدن مشكل نمك در محدوده سد، هنگامى به 
وجود نمك اعتراف كردند كه عمال ميلياردها تومان بودجه 
صرف شده بود و تخريب يا عدم آبگيرى سد با سئواالت 
بيشتر همراه مى شد. مسئوالن سد گتوند در صدد برآمدند 

اصالحا  كه  رس  خاك  از  حائل  ديوارى  ساخت  با  تا 
نمك هاى  با  آب  برخود  از  مى شود  ناميده  رسى“  ”پتوى 
سازند گچساران جلوگيرى كنند و بار ديگر بدون توجه 
به صحبت هاى كارشناسان كه ساخت اين ”پتوى رسى“ را 
بى فايده مى دانستند، اين پروژه نيز آغاز و با صرف هزينه هاى 
كالن انجام شد. كار ساخت سد گتوند و ”پتوى رسى“ در 
ميان تمامى اعتراضات به اتمام رسيد و با حضور محمود 
احمدى نژاد، رئيس جمهورى وقت اين پروژه آبگيرى شد.

زيست  مطالعات  مشاور  زارعى  مهدى  نيز  گذشته  روز 
محيطى مخزن سد گتوند  اظهار كرد: سد گتوند عليا آخرين 

سدى است كه امكان احداث آن بر روى رودخانه كارون 
وجود دارد و بلندترين سد سنگ ريزه اى منطقه با ظرفيت 
4،5 ميليارد مترمكعب به شمار مى رود كه مشكل اصلى آن 
ساخته شدن روى سازند نمكى گچساران و انحالل نمك 

در آب مخزن سد است.
عضو هيات علمى دانشگاه شيراز افزود: اين مطالعه در سال 
93 و به سفارش اداره كل محيط زيست خوزستان انجام 
شده و هدف آن بررسى منابع شورى و آلودگى در محدوده 
مخزن سد گتوند (فلزات سنگين و هيدروكربن هاى آلى) 

بوده است.

وى با اشاره به اندازه گيرى پارامترهاى فيزيكوشيميايى آب 
مخزن در اعماق مختلف، ادامه داد: نتايج نشان مى دهد كه با 
افزايش عمق، خصوصيات آب مخزن به شدت دچار تغيير 
شده و شورى آن افزايش مى يابد به طورى كه شورى آب 
سطح مخزن در حدود يك هزار و 300 ميكروزيمنس است 
كه در عمق به 130 هزار ميكروزيمنس مى رسد كه بر اساس 
تعريف ’شورابه‘ تلقى مى شود و چندين برابر شورى آب 

درياست.
زارعى اظهار كرد: خاصيت آب هاى شور اين است كه 
بر اساس چگالى در اعماق مخزن تجمع پيدا مى كند و 
در سد گتوند نيز از عمق 40 مترى 
مخزن، شورى آب افزايش مى يابد 
و شورابه در عمق 80 مترى تجمع 
مى  شور  اليه  اين  كه  است  يافته 

تواند در آينده بيشتر شود.
عوامل  بررسى  به  اشاره  با  زارعى 
سد  مخزن  آب  شورى  احتمالى 
گتوند تاكيد كرد: اين مطالعات اثبات 
كرد كه منشاء اصلى شورى، انحالل 

نمك سازند گچساران است.
وى با بيان اينكه بيش از 21 ميليون 
گتوند  سد  مخزن  در  نمك  تن 
انحالل يافته است گفت: 86 درصد 
مستقيم  انحالل  اثر  بر  نمك  اين 

سازند گچساران بوده است.
اين استاد دانشگاه تاكيد كرد: اين شورى بر اثر انحالل 20 
سانتيمتر از سازند گچساران است و هنوز مقدار زيادى از 
اين نمك باقيمانده است كه به تدريج در آب حل خواهد 
شد. وى افزود: عمده آب موجود در مخزن سد گتوند تحت 
اشباع است، به اين معنى كه هنوز قابليت افزايش شورى 

وجود دارد.
زارعى اضافه كرد: نوسانات و حركت آب در مخزن سد 
همچنين لغزش بخش هايى از سازند و ريختن آن به درون 

مخزن عواملى هستند كه مى توانند انحالل را بيشتر كنند.

گرماى خوزستان، چرا؟

چالش تعطيلى شـت ا د د يا

ه ينـد نما

ناكارآمدى برخى
 مديران كابينه استاندار

اصل و سود سپرده گذاران موسسه آرمان بازگشت داده مى شود
دكتر همايون يوسفى نماينده مردم اهواز,باوى و حميديه و كارون 
در مجلس شوراى اسالمى در خصوص آخرين وضعيت سپرده 
گذاران موسسه مالى و اعتبارى آرمان و پيگيرى هاى انجام شده 
از سوي نمايندگان مجلس ضمن تشكر از صبر و شكيبايى مردم 
گفت: از همان ابتدا پيگيرى هاى فراوانى را در سطح دولت و 
سهام داران انجام داده ايم، در حال حاضر در مرحله اى است كه 
سهام داران موسسه آرمان دارايى هاى خودشان را آورده اند و در 
حال تبادل نظر با بانك مركزى و يك موسسه ديگر هستند كه اگر 
ميزان اين دارايى ها مورد توافق دو طرف باشد، يك خط اعتبارى 
بانك مركزى باز مى شود و سپرده سپرده گذاران را پرداخت مى 

كنند.
يوسفي ادامه داد: اين موضوع در حال تبادل نظر به طور مداوم 
بين سهام داران موسسه آرمان و بانك مركزى و همچنين موسسه 

طرف مقابل مى باشد.
يوسفي با بيان اينكه ما به عنوان نمايندگان مردم به شدت پيگير 
اين  سريعتر  چه  هر  كه  هستيم  آن  دنبال  به  و  هستيم  موضوع 
موضوع تعيين تكليف شود افزود: طبق صحبت هايى كه با ولي 
اهللا سيف رئيس كل بانك مركزى با ساير مسولين بانك مركزى 
داشتند بازپرداخت اين سپرده ها مشكلى نخواهد داشت فقط 

ممكن است مراحل قانونى كار زمان ببرد.
وي گفت: تاكيد داشتيم كه اين مسئله قبل از عيد فطر حل شود اما 
به دليل آنكه مراحل قانونى كار به درازا كشيد و همچنين بايد اين 
اقدامات در چارچوب قانونى آن رعايت شود تاكنون اين مشكل 
حل نشده اما طبق قولى كه دولت و بانك مركزى و مسئولين 
مربوطه داده اند اميدواريم با يك فرصت زمانى مناسب و هرچه 

سريعتر اين مشكل حل شود.
نماينده مردم اهواز,باوى و حميديه و كارون در مجلس شوراى 
اسالمى با اشاره به اينكه مردم شريف خوزستان اطمينان داشته 
باشند كه ما نمايندگان مجلس به طور تمام وقت پيگير اين موضوع 
هستيم اظهار داشت: اميدواريم هرچه سريعتر با توافق دو طرف 

كار بازپرداخت انجام شود.
وي افزود:طبق صحبت هايى كه بانك مركزى و مسئولين دولت 
داشته اند ميزان دارايى به حدى هست كه پاسخگوى بازپرداخت 
اين سپرده ها باشد. طى يك برنامه ريزى انجام شده و درخواست 
هايى كه نمايندگان داشته اند هم اصل پول و هم سود آن باز 

پرداخت مى شود.
يوسفي تصريح كرد: از مردم شريف خوزستان تقاضا داريم مانند 
هاى  كانال  همچنين  دهند.  خرج  به  را  درايت  و  صبر  گذشته 
ارتباطى مردم بايد رسمى باشد و اطالعات غير موثق را جدى 

نگيرند.
يوسفى در خصوص پيش بينى فرايند بازپرداخت سپرده گذاران 
گفت: اين مهم قابل پيش بينى نيست. ولى ما به دنبال تسريع روند 
بازپرداخت هستيم و طبق قول هايى كه مسئولين داده اند اميدواريم 
هرچه سريعتر ختم به خير شود و اصل سپرده ها بازپرداخت 

شود./آراس

توهين به رييس جمهور توهين
 به همه مردم است

 على سارى نماينده اهواز در رابطه با حاشيه هاى راهپيمايى روز 
قدس در تهران و شعار و توهين عليه رييس جمهور ، گفت: حاشيه 
سازى عده اى قانون ستيز و شعار عليه مقامات و رييس جمهور ، 
آن هم در راهپيمايى كه نياز به وحدت داريم تعجب برانگيز است.  
سارى ادامه داد: اين قانون ستيزى عده اى خودسر كه به اقتدار و اعتبار 
نظام لطمه وارد مى سازد در حالى است كه مقام معظم رهبرى بارها 
مخالفت خود را با اينگونه رفتارها بيان نمودند.  وى گفت:  با توجه 
به اينكه اينگونه رفتارها به وحدت كشور صدمه مى زند الزم است 
كه وزارت اطالعات و نيروى انتظامى و ساير نهادهاى مسئول ، پيگير 
اينگونه خودسرى ها شوند و به موجب قانون با خاطيان برخورد شود 
نماينده اهواز با بيان اينكه روحانى در دوازدهمين انتخابات رياست 
جمهورى راى اكثريت آورد و با بيش از 24 ميليون رييس جمهور شد 
، گفت: عده اى به راى به راى باالى 24 ميليونى روحانى اعتراض مى 
كنند. روحانى رييس جمهور همه مردم است و اهانت به دكتر روحانى 
اهانت به يك ملت است و هيچ كسى نبايد با قانون گريزى اينچنين به 
راى مردم و رييس جمهور يك مملكت توهين كند وى گفت: خاطيان 
بايد به مراجع قضايى معرفى شوند و هر چه سريع تر اقدامات اساسى 

انجام شود تا كسى جرات اينگونه برخوردها نداشته باشد
سارى ادامه داد: ريشه اين خودسرى ها اين است كه عده اى كه نمى 
خواهند انتخابات را قبول كنند و به همين دليل قانون ممكلت را زير پا 
مى گذارند. بى قانونى از هر شخصى كه باشد منكر است و در صورت 
عدم برخورد ، باعث چالش در جامعه مى شود و به يك عده اى 
ديگر در ابعاد ديگر جرات داده مى شود كه اين رفتار ها را انجام 

دهند و موجب هرج و مرج خواهد شد./شوشان
عمده مشكالت خوزستان ناشى 

 از ضعف در مديريت است
نماينده مردم اهواز در مجلس گفت: على رغم ظرفيت ها و منابعى 
كه در خوزستان وجود دارد، متأسفانه شاهد خدماتى در حد و 

شأن مردم نيستيم و عمده اين مشكالت به مديران باز مى گردد.
جواد كاظم نسب با بيان اينكه عمده مشكالت خوزستان ناشى از 
ضعف در مديريت است، اظهار داشت: انتظار نمايندگان خوزستان 
از دولت دوازدهم استفاده از مديران با تجربه و مردمى است كه 

هدف انها چيزى جز خدمت به مردم نباشد.
وى با بيان اينكه اميدواريم مديران دولت جديد، افرادى مردمى و 
دلسوز باشند، گفت: مديران بايد به درد خوزستان آشنا باشند تا با 
شناخت دقيق از محروميت ها و ضعف ها نسخه اى جهت توسعه 
استان بپيچند. نماينده مردم اهواز در مجلس شوراى اسالمى عنوان 
كرد: خوزستان على رغم ظرفيت ها و منابعى كه در اختيار دارد 
متأسفانه شاهد خدماتى است كه در حد و شأن مردم اين استان 
نيست و امروز مشكالت زيادى در حوزه هاى مختلف خدماتى و 
اجرايى هستيم وى با انتقاد از وضعيت فعلى آب و فاضالب و برق 
خوزستان بيان كرد: اكثر مديران خوزستان كسانى هستند كه سال ها 
بر كرسى مديريت تكيه زده اند و الزم است كه مديران دولت 
دوازدهم، جوان، بومى، باتجربه و دلسوز باشند تا روند توسعه و 

اصالح ساختار در استان شتاب بگيرد./رهياب 

«سيّال فوق بحرانى» در «فيزيك» به وضعيتى گفته مى شود كه 
«سياليّت» تحت فش ار و دماى خاص از «نقطه بحرانى» بگذرد، 
و حاال نه در فيزيك كه ديگ در هم جوش جامعه خوزستانى 
پوينت»  «كريتيكال  همان  يا  بحرانى  نقطه  از  گزار  مرحله  در 

قرار گرفته است. 
اُفت يا سقوط مجموعه اى از شاخص هاى اجتماعى كه به 
كنش هاى غلط و رفتارهاى انحرافى تبديل شده و از حوزه 
فردى به عرصه اجتماعى نيز رسيده و از «كنترل» خارج شده، 

استان را در وضعيتى سياهچاله اى قرار داده است. 
كوه يخ اما سر زده بيرون و تنها كافى است جداره ها آفتاب 

بگيرند!
و  عظيم  انفجارى  آستانة  در  خوزى  اجتماع  ديگ  بنابراين، 
فشار  اعمال  با  كه  گونه  همان  و  بود  خواهد  سخت  شوكى 
پديدارى  شاهد  فيزيك  در  بحرانى  نقطه  فوِق  دمايى  و 
در  بود،  خواهيم  پايين»  ى  «ويسكوزيته  و  باال»  «نفوذپذيرى 
حوزه اجتماعى، «مرحله ايست»، كمترين نتيجه شكاف ايجاد 
برابر  در  تدبير  و  تعقل  ديوارهاى  مقاومت  شكست  و  شده 

حركت سيل آساى معضالت اجتماعى مى باشد.
بافِت  محتمِل  اساسِى  شكنِى  هم  در  كه  است  اين  واقعيت 
اجتماعى، چنان گزاره ها را محدود و دگرديسى را محقق مى 
سازد كه تو گويى اجتماع به هم ريخته و مشّوش، درد زايمان 

را كشيده، اما با طفلى مرده روبروست.
جنس اين اَبَر بحران اجتماعى كه پيش روست، از فلزِ ندانم كارى 
هاى شش دهه گذشته دولت رانتير و اقتصادِ صنعت محورِ محض 
است كه حاال چون موجى بلند؛ قد كشيده و بافت ها و ساخت 

هاى موجود را تهديد به آشوب و فروپاشى مى نمايد.
بحران  تبعات  از  خوف  و  نگرانى  از  پيش  كه  است  بديهى 
مذكور ابتدا بايد حجم و وسعت آن به خوبى و درستى مورد 

سنجش قرار گيرد.
و  زندگي  به  اميد  و  نشيني  حاشيه  و  تشنگي  و  بيكاري  آمار 
ميل به مهاجرت و نارضايتي و اُفت همبستگي اجتماعي را با 

چشمان باز بنگريد.
سوخِت الزم براى تحقق يك بحران اجتماعِى با شموليِّت فوق 

تصور، فراچنگ است...
بدون ترديد اين بحران ها نه در بدنه طبقه متوسِط شهرى كه 
در بستر فرودستاِن خوزستانى تكثير و بازتوليد خواهد شد و 
اين يعنى پيچيده تر و سخت تر شدن نسخه ها و راه حل هايى 
كه معموالً براى مهار بحران هاى اجتماعى پيشنهاد مى شوند.

و اين يعنى افزايش حيرت آور شكاف طبقاتى، تبعيض قومى، 
منطقه اى و عميق تر شدن و امتداد اين شكاف ها و منازعات 

تا سطح محالت، طوايف و نگره ها.
شورشى  نگراِن  بود؛  خوزستان  آينده  نگران  عميقاً  بايد  حاال 
انتقام جويانه كه از حاشيه، برخاسته و متن را در خود ذوب 

و به پيش مى راند. 

نگراِن توپ جمع كنان بازى، تماشاگران و ليدرهاى هميشه 
هاى  گربه  و  محالت  برخى  چاق  هاى  گربه  نگران  بازنده، 
نحيف محالت ديگر كه تنها يك پُل، يك رودخانه، يك چراغ 
قرمز و يك خط راه آهن بين آن ها، صدها فرسنگ فاصله 

انداخته است.
راستى كه زهر حقيقت، تا ريشه مى رود و ُگر مى گيرد و مى 

سوزاند كه؛
اگر نمى توانيد مدرسه بسازيد بايد به فكر ساختن زندان هاى 

بزرگ و مدرن باشيد.
اگر نمى توانيد بيمارستان بسازيد بايد بر وسعت قبرستان هاى 

خود بيافزاييد.
تعداد  بايد  بسازيد  توليدى  مراكز  و  كارخانه  توانيد  نمى  اگر 

قضات و مامورين انتظامى را افزايش دهيد.
اگر نمى توانيد از انتقال كارون و كرخه و دز جلوگيرى كنيد 
بايد روستاها و شهرهاى خوزستان را به موزه عبرت جهانى از 
صنعت شهرهاى سوخته و قطب هاى كشاورزى نابود گشته 

مبدل كنيد.
اگر نمى توانيد در برابر نابودى اكوسيستم طبيعى و ديرپاى 
خوزستان مانعى بتراشيد بايد غبار سهمگين و بلواى ريزگردها 

را پذيرا باشيد و نقاب در چهره خاك بگسترانيد.
اگر نمى توانيد در برابر اشتغال غير بومى و تعطيلى كارخانجات 
صنعتى بايستيد بايد بتوانيد تمهيداتى براى فروكش و كنترل 

اعتراضات اجتماعى و كارگرى بيانديشيد.
اگر نمى توانيد حداقل هاى رفاهى را در شهرهاى استان تامين 
نماييد بايد آدرس جوانان خوزى را در محالت كلن و قبرس 

و استامبول بيابيد.
اگر نمى توانيد باالى َسِر فرزندان خود باشيد، بدانيد دشمن 
پايين پاى آن ها تله گذارى كرده است و اگر زبان شما براى 
عزيزان دلبندتان نمى چرخد گوش دشمن درد دل هايشان را 

مى شنود.
جان  در  نيشكر  و  فوالد  و  نفت  كه  آتشى  توانيد  نمى  اگر 
اين  درون  از  كثيف،  ثروت  اين  خوره  و  افروخته  خوزستان 
ديار سر برآورده را مهار كنيد، يادتان باشد آتش كه گرفت، 
تر و خشك مى سوزاند، يادتان باشد در اين دوره و زمانه، 
سياوش هم كه باشى در برابر آتش جهِل مردمانت اخگرى و 

توسنى بيش نيستى!
شايد  دوازدهم  جمهور  رييس  گفت؛  بايد  الجرم  تر  صريح 
اما از آخرين فرصت هاى مغتنمى باشد كه پيش روى مردم 

خوزستان براى صرف فعِل «تغيير» قرار گرفته است.
تمام  بحرانى  آستانه  به  را  استان  كه  موجودى  وضع  تغيير 
عيار در حوزه اجتماعى كشانده است. بحرانى كه دور نيست 
سرنوشت آن را لشگر گرسنگان و بيكاران و ناراضيان از رفاه 

و خدمات عمومى رقم زنند.
من نگرانم.

سّيال فوِق بحراني و جامعه خوزستاني
محمد مالى

سد گتوند فاجعه زيست محيطى ايران
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جتماعى ا
كه  دارد  جوان  نسل  ميان  توافقى  طالق  افزايش  از  نشان  آمار ها 
بيشترين قربانيان آن زنانند. علت اين موضوع به گفته ى كارشناسان 
آداب و رسوم هاى غلط، روابط نامشروع پيش از ازدواج، عدم آگاهى 
و شناخت از ازدواج و همچنين كوتاهى رسانه ها در ترويج فرهنگ 
اين  بررسى  براى  است.  آن  براى  جذابيت  بستر  ايجاد  و  درست 
موضوع با امان اهللا قرايى مقدم جامعه شناس و استاد دانشگاه به 

گفتگو نشسته ايم كه در ادامه مى خوانيد:

 به نظر شما در شرايط حاضر چه عواملى در افزايش طالق هاى 
توافقى نقش دارند و مهم ترين آن ها به اعتقاد شما چيست؟

من از سال 56 به اين طرف روى مسئله ى طالق مطالعه و بررسى 
كردم. آن موقع ها طالق توافقى كم بود خيلى كم تر از اكنون. طالق 
توافقى هم به اين صورت كه شاهديم وجود نداشت بلكه آن موقع 

قبح زيادى داشت.
يكى از عوامل طالق توافقى اين است كه دختران و پسران ما معيار 
و  ادراكى  شناخت  اساس  بر  ازدواج ها  ندارند.  ازدواج  براى  درستى 
منطقى صورت نمى گيرد و دوران نامزدى طى نمى شود تا طرفين از 
روحيات، شخصيت و اخالقيات هم و همچنين خواسته هاى طرف 
مقابل آگاهى پيدا كنند. بيشتر شاخت ها از دوران نامزدى حاصل 
مى شود، اما دوره ى نامزدى در جامعه ى ما شكل هاى ديگرى به 

كه  حالى  در  بنابراين  است  كرده  پيدا  خود 
از  اما  مى گيرد،  صورت  راحت  خيلى  ازدواج 
همديگر  انتخاب  براى  طرفين  كه  آنجايى 
احساسى عمل مى كنند، در نهايت با شكست 
مواجه شده و از هم جدا مى شوند. انتخاب هاى 
بر  بلكه  ادراكى  شناخت  اساس  بر  نه  كنونى 
هوس  اساس  بر  و  زودگذر  عشق هاى  اساس 
مى باشد.  طالق  آن  اثرات  از  يكى  كه  است 
طالق نتيجه ى اين ناگاهى ها است بر اساس 
بررسى هايى كه تاكنون در برخى از شهر ها 
از  قبل  پسران  و  دختران  اكثر  داديم  انجام 
نامشروع  روابط  حتى  و  دوستى  روابط  ازدواج 
و  ازدواج  از  قبل  دوستى هاى  متاسفانه  دارند 

رابطه هاى دختر و پسر خيلى زياد شده است. 
روابط نامشروع قبل از ازدواج 

در يك بررسى از 150 دختر و پسر روشن شد 
همه ى آن ها قبل از ازدواج رابطه ى دوستى حتى رابطه ى جنسى را 
تجربه كرده اند؛ بنابراين اينها هم مزيد برعلت مسئله ى طالق در 

جامعه است.
موضوع ديگر اين است كه معنويات و پاينبدى به تعهدات اخالقى 
و معنوى كه در آئين و سنت ما است و دين هم آن را تائيد كرده، 
بسيار كم رنگ شده است. چون پايبندى به اصول معنوى كم رنگ 
است طالق نيز عادى شده و ديگر كسى خود را متعهد به زندگى 
زناشويى نمى داند. به نظر من جامعه دچار يك آنومى اجتماعى است 
به اين معنى كه شناختى از ارزش ها و هنجارهاى اجتماعى نداريم 
اصطالح  به  موضوع  اين  به  مى گيريم.  ناديده  را  آن ها  اينكه  يا  و 
فروريختگى ارزش ها و هنجار ها مى گويند. باورهاى غلط هنوز براى 
جوانان روشن نشده نه در رسانه ها و نه در مدارس در هيچ جايى اين 

باور ها تشريح نمى شود.
موضوع ديگر در مسئله ى طالق به تهاجامات فرهنگى و مسائل 
برون مرزى بر مى گردد در شرايط حاضر رسانه هاى بيگانه زياد شده 
اند و انواع اقسام بى اعتقادى و عدم پايبندى به همسر تبليغ مى شود 
خب اين ها باعث شده زنان و مردان ما تنوع طلب شوند و ديگر مثل 

سابق ضرورتى در خود به پايبندى به روابط با همسر را نبينند. 
طبق يك بررسى از 860 نفر كه متاهل بودند روشن شد 33 درصد 
آن ها روابط نامشروع دارند در حالى كه اين موضوع يك زنگ خطر 
است آمار روابط نامشروع افراد متاهل در برخى از شهر ها حتى بيشتر 
از اين است. به همين دليل با افزايش رسانه هاى غربى و تبليغات 

آنها، تنوع طلبى بين زنان و مردان زياد شده است.
خواست هاى بى حد و حصر برخى زنان 

از سويى ديگر بر اساس نظر جورج هومنز جامعه شناس خواست هاى 
بى حد و حصرى كه برخى زنان پيدا كرده اند در طالق موثر بوده 
است. چون همسر نمى تواند توقعات مادى زنش را برآورده كند به 
چالش بر مى خورد و بعد به طالق ختم مى شود بنابراين مى بينيد اين 
موضوع يكى از علت هاى اصلى ازدواج هاى اخير است كه بر اساس 
عقل و منطق صورت نگرفته است. خواست ها و اميال افزايش پيدا 

كرده، اما شيوه ى تامين آن ها درست نبوده است.
خواسته ى  طبق  نه  بوده  اجبار  روى  از  ازدواج  نيز  وقت ها  گاهى 

صورت  سنت ها  وسيله ى  به  شهر ها  از  برخى  در  ازدواج  طرفين. 
مى گيرد دخترى را به ازدواج مردى بزرگ تر در مى آورند و بعد ها كه 

آن دختر بزرگ تر شد، چون آگاهى پيدا كرد طالق مى گيرد.
برخى از ازدواج ها هم به اين دليل ختم به طالق مى شود كه دختر 
و پسر آگاهى كافى از هم ندارند و ارتباط آن ها بر اساس چت و 
ارتباطات اينترنتى صورت مى گيرد. از طرفى والدين در نظر گرفته 
نمى شوند و ازدواج در بيشتر مواقع بدون درخواست نظر و استفاده از 

تجربه ى بزرگتر ها است.
البته بايد گفت كه با وجود آنكه كه قبح طالق ريخته، طالق هاى 

توافقى راحت تر و كم هزينه تر از ساير طالق ها است.

دختران قربانى ازداج هاى سفيد
هم  را  آن  نام  بايد  كه  است  سفيد  ازدواج  طالق  عوامل  از  يكى 
باشت هاى سياه گذاشت. آسيب دختران در اين روابط صدرصد است 
چرا كه موقيعت دختر و پسر در هيچ جايى مثل هم نيست. ازدواج 
مجدد براى زنان مطلقه در كشور ما نزديك به صفر است. تجربه 
هم نشان داده از آنجايى كه جامعه ى ما سنتى است، كمتر زنى بعد 
از طالق روى خوش ديده البته مرد ها هم از طالق ضربه ى روحى 
مى خورند، اما زنان بيشتر قربانى طالق اند و بعد از ازدواج آن كمتر 
كسى سراغ آن ها مى رود و برخى از ان ها نيز به دليل اينكه امكانات 

مالى ندارد به راه فساد كشانده مى شود. 
هم  مردم  و  مى كند  مقايسه  پسرش  دوست  با  را  شوهرش  زن 

همسرش را با دوست دخترش! 
رابطه هاى دوستى قبل از ازدواج چگونه طالق  روابط نامشروع و 
را در پى خواهند داشت و اين روابط چه تاثيرى بر زندگى زناشويى 

مى گذارد؟
طبق بررسى كه كرديم 94 درصد پسران مى گويند كه حاضر نيستند 
با دخترهايى كه روابط آزادانه را تجربه مى كنند، ازدواج كنند و البته 
6 درصد هم مى گويند فكر مى كنيم نه اينكه تصميم قطعى داشته 
باشند زمانى كه دختر و پسر رابطه اى قبل از ازدواج با هم دارند كم 
كم به هم شكاك مى شوند آن ها از طرفى هرگز بعد ازدواج لذتى 
كه از قبل در روابط نامشروع داشته اند، نخواهند برد. زن شوهرش 
را با دوست پسرش مقايسه مى كند و مردم هم همسرش را دوست 
دخترش؛ بنابراين روابط دوستى قبل از ازدواج به خصوص روابط 
به  كه  كسى  داده  نشان  هم  تجربه  است.  زا  آسيب  كامال  ناسالم 
كار نادرست عادت كرد، آنرا ترك نمى كند. مثل معتادى كه به دود 
آن  از  يكى  كه  نادرست  كارهاى  به  عادت  نتيجه  در  دارد.  عادت 
روابط نامشروع است باعث شده پاينبدى زن به مردم و برعكس كم 
شود. از طرفى همين مسئله ارزش دخترا و هم ارزش پسرا نزد هم 
را كمتر كرده است. حاال ديگر كمتر پسرى پيدا مى شود كه بگويد 
من به فالن دختر و يا دختران به طور كلى اعتماد دارم. پايبندى به 
اخالقيات از بين رفته. سريال هاى خارجى نيز بى بندوبارى هايى را 
نشان مى دهد كه بر افزايش ميزان طالق به خصوص طالق توافقى 
افزوده است البته مسائل اقتصادى هم در طالق تاثير گذار است با 
اين حال بايد گفت: طالق مجموعه اى از چند عامل است نه يك 

عامل مشخص.
در كشورهاى اروپايى و توسعه يافته روابط آزاد است، اما چگونه است 

كه آمار طالق در برخى از اين كشور ها چندان زياد نيست؟
آمار ها نشان مى دهد ما در رشد طالق از فرانسه هم جلو زده ايم 
درست است كه آنجا روابط آزادانه است و دختر و پسر با هم رابطه 
دارند، اما فرق آن ها با ما اين است كه آن ها قبل از ازدواج از هم 
شناخت پيدا مى كنند و تصميم هاى آن ها در خصوص ازدواج نيز 

منطقى تر است. آن ها از روابط سطحى اى كه اكنون در كشور ماست 
عبور كرده اند و معيارهاى منطقى ترى دارند.

البته الزم به ذكر است كه طبق برخى از بررسى ها آمار طالق ميان 
كاتوليك ها، چون كاتوليك ها مذهبى تر اند نسبت به پروتستانى ها 
با  پروتستانى ها  مقايسه ى  در  طالق  آمار  همينطور  و  است  كمتر 
الئيك ها كمتر؛ بنابراين شاهديم دين نيز تاثير عميقى روى پايبندى 

زوجين به ازدواج دارد چيزى كه در جوامع ديگر هم است.
از سويى برخى از جوامع توسعه يافته كه عموما هم روابط آزاد ميان 
دخترا و پسرا وجود دارد، به يك رشد فكرى رسيده و زمانى كه ازدواج 
مى كنند مى دانند چه تصميم بزرگى گرفته اند، اما دختران و پسران 
ما ازدواج را بازيچه مى دانند. البته اين را هم بگويم ما معتقدات دينى 

داريم كه با اين كشور ها قابل قياس نيست.
عالوه بر اين در مدارس آن ها دختر و پسر از هم جدا نيستند براى 
مثال در روستاهاى ما كه مدارس به صورت مختلط است مشكالت 
اجتماعى كمتر است. البته اين به اين معنا نيست كه در روستا ها 
مردم پاك و مطهرند، اما محدوديت هاى فرهنگى و سخت گيرى 
هايى كه هست روى اين مسئله در روستا تاثير گذاشته است براى 
مثال روابط نامشروع در روستا براى دختر و پسر ممكن است عاقبتى، 

چون مرگ را داشته باشد. 
 تلوزيون و رسانه ى جمعى  براى 
معضل طالق كارى نكرده است  

چه راه حل هايى براى كاهش طالق وجود 
دارد و به نظر شما اين راه حل ها چگونه بايد 

در كشور ما پياده شود؟
به اعتقاد من راه حل اين است كه هنجار ها 
پروش  و  آموزش  صورت  به  ارزش ها  و 
خانگى و در بعد بزرگتر به وسيله ى رسانه ى 
جمعى جا بيفتد. دو چيزى است كه در ايران 
شود  پياده  بايد  نيز  اكنون  و  بوده  باستان 
است،  مدارى  وظيفه  و  پذيرى  مسئوليت 
كه بايد به فرزندانمان آموزش داده شود تا 
در نتيجه آن ها به آن چيزى كه بايد داشته 
باشند آگاه بوده و از روى شناخت و منطق 

ازدواج كنند.
اما متاسفانه تلوزيون و رسانه ى جمعى ما 
كارى نكرده به نظر من تلوزيون به عنوان رسانه اى كه مى تواند 
نقش مهمى داشته باشد، مقصر است فكر مى كنند با همين سريال ها 
و برنامه ها كارى پيش مى رود در صورتى كه جوانان ما وقتى تلوزيون 
خال  كه  مى روند  هايى  رسانه  و  ماهوراه  سراغ  ندارد  جالبى  برنامه 
نشان  چيزى  چه  جمعى  رسانه ى  اين  اما  كند،  پر  را  آن ها  روحى 
مى دهد روابط نامشروع را. همه ى اين ها باعث شده ازدواج ها جنبه ى 
تفننى داشته و بدون معيار و مالك باشد و در نهايت هم به طالق 
منجر شود. اما بايد بدانيم هر چقدر ازدواج ها آگاهانه تر صورت بگيرد 

طالق كمتر مى شود. 
بنابراين الزم است تلويزيون بهتر شود وتوانايى جذب مخاطب داشته 
باشد نه اينكه به دليل عدم جذابيت برنامه هاى تلوزيون 80 درصد 
مردم ماهواره نگاه كنند. يكى ديگر از راهكار ها برگشت به فرهنگ 
اصيل ايرانى شعر و هنر است. برخى از فرهنگ هاى اصيل بايد زنده 

نگه داشته شود و اسباب تنوع و تفريح مردم زياد تر شود. 
نهادينه كردن دين در  بايد بدانيم براى  اما  نقش دين مهم است 
جامعه از چه شيوه هايى استفاده مى كنيم. طبيعتا زمانى كه روش ها 
نادرست باشد، به پاسخ روشنى دست پيدا نخواهيم كرد و از سويى 
جوانان نيز آنطور كه ما مى خواهيم دين باور به بار نمى آيند. تاثير 
دين باورى  در زندگى زناشويى سازگارى و مسئوليت پذيرى است. 
اگر بخواهيم از يك رسانه ى جمعى تاثير گذار سخن بگوييم بايد 
بگويم مهم ترين رسانه و به قول امام خمينى (ره) مهم ترين، دانشگاه 
تلويزيون است. رسالت تلوزيون فرهنگ سازى امورى است كه به 
واسطه ى آن جامعه به باورهاى دينى احترام بگذارد و يا اينكه آنها 
را ارزشمند بداند. تلوزيون بايد آگاهانه به جوانب موضوع بپردازد و در 
راستاى اين فرهنگ سازى بررسى كند كه چند درصد مردم در چند 
ساعت تلوزيون نگاه مى كنند.همچنين در اين بررسى بايد نشان داده 
شود كه آنها كه تلوزيون نگاه مى كنند جوان هستند و يا غير جوان 
. مسئوالن هنوز اعتماد عمومى مردم را جلب نكرده اند بنابراين اينها 
بايد مورد توجه قرار بگيرد. جامعه مثابه يك كارخانه است هر چه 
توليد مى شود محصول همان جامعه است و خود جامعه در توليد آن 
نقش داشته اما واقعيت اين است كه ما راه را گم كرده ايم به همين 

خاطر جامعه نيز به بيراهه رفته است.

دختران بازنده صدرصدى «همباشى سياه»
15 درصد زنان بيوه در فقر مطلق هستند

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى با بيان اينكه 256 ميليون زن بيمه 
در سراسر جهان زندگى مى كنند، گفت: 15 درصد زنان بيوه در 

فقر مطلق هستند.
على ربيعى در يادداشتى به مناسبت روز جهانى زنان بيوه تاكيد 
كرد: روز 23 ژوئن هر سال به نام روز جهانى زنان بيوه  نامگذارى 
شده است. منظور از زنان بيوه زنانى هستند كه شريك زندگى 
آنها فوت كرده است. هم اكنون بيش از 256 ميليون زن بيوه و 
584 ميليون كودك اين زنان در جهان زندگى مى كنند. واقعيت 
آن است كه در جوامع مختلف، زنان بيوه با چالش هاى متعددى 
مواجه هستند. يكى از مهم ترين مسائلى كه زندگى اين زنان را 
تحت تاثير قرار مى دهد و به سبب آن خشونت هاى ديگر را عليه 
آنها روانه مى كند، فقر و محروميت آنهاست. تخمين خوشبينانه 
اين است كه حدود 15 درصد از اين زنان در فقر مطلق به سر 

مى برند.
نامگذارى چنين روزى، گام مهم جهانى در جهت پايان دادن به 

اين تبعيض و ترويج حمايت جهانى از حقوق اين زنان است.
اما بايد توجه داشت كه توجه به اين مساله در هر كشورى 
متفاوت  كشور  آن  اجتماعى  ساختارهاى  با  متناسب  نيز 
خواهد بود. به نظر مى رسد ايران در اين زمينه برخى مسائل 
در  را  ناتمام  مطالعه اى  دارد.  نيز  را  خود  خاص  حاشيه اى 
سال 91 در مورد ميزان امنيت زنان در محيط هاى كارى از 
منظر جامعه شناسى و فرهنگ سازمانى انجام دادم. داده هاى 
اوليه حاصل از مصاحبه هاى صورت گرفته نشان مى داد اين 
مضاعف  ناامنى  يك  از  ايران  اجتماع  متن  در  زنان  از  گروه 
برخوردارند. نوع نگاه به زنان بيوه از سوى برخى مردان در 
بسيارى موارد حالت غير اخالقى و سوءاستفاده گرايانه دارد. 
زنان  اينگونه  رنج  بر  بعضا  اينچنينى  برخوردهاى  متاسفانه 
ساخته  فراهم  آنان  براى  را  نگران كننده اى  زندگى  و  افزوده 

بسيارى  در  ايران  جامعه  در  بيوه  زنان  كه  به گونه اى  است؛ 
بر  عالوه  كنند.  پنهان  را  خود  بيوگى  مساله  ناگزيرند  موارد 
زنان همسر فوت كرده در ايران با پديده ديگرى كه من آن را 
بيوه ساختارى مى نامم، نيز مواجهيم. شرايط تحوالت جمعيتى 
و سبك زندگى به گونه اى دچار تغييرات نهادى شده است 
كه ما در سال هاى آتى با جمعيتى از دختران مواجه خواهيم 
بود كه از شانس ازدواج پايينى برخوردارند و به اين ترتيب با 
پديده دختران مجرد سالخورده در آينده مواجه خواهيم بود.

بر اساس مسووليت هاى ما اين گروه از جامعه مى بايست مورد 
احترام جدى باشند و موظفيم زمينه زندگى راحت را براى ايشان 

فراهم آوريم.
به ويژه در مورد گروه اول بايد از نقش مهم آنها در خانواده و 
فرزندان  از  مراقبت  در  آنها  برانگيز  تحسين  تالش  و  جامعه 
خود، مديريت خانه ها و مشاغل تجليل كنيم. به نظر مى رسد 
و  مقررات  و  قوانين  به  بزرگ  شهرهاى  در  خصوص  به  ما 
زنان  اين  احترام  براى  با  همراه  گرايانه  حمايت  فرهنگ 
مسائلى  از  جامعه  متن  در  امن  و  راحت  زندگى  نيازمنديم. 
زنان  اين  براى  و...  شغل  به  نياز  فقر،  بر  عالوه  كه  است 
ضرورى است. ارايه خدمات مشاوره براى مديريت خانواده 
ضريب  افزايش  براى  برنامه ريزى  و  تك والدينى  صورت  به 

امنيت اين زنان از اهميت بسيار برخوردار است .
به اين منظور بررسى مشكالت اين قشر از جامعه و تدوين 
در  نگر  همه جانبه  و  كارآمد  رفاهى  حمايتى  سياست هاى 
دستور كار جلسات آتى شوراى عالى رفاه و تامين اجتماعى 
قرار دارد؛ ضمن آنكه اقداماتى در جهت ايجاد شرايط مناسب 
براى بهره مندى از نعمت مادر بودن براى دختران مجرد انجام 
شده كه از آن جمله ايجاد شرايط قبول فرزند براى دختران مجرد 

بوده است. 

نـان ز

و  خانواده ها  واقع بينانه  غير  و  نامناسب  انتظارات  و  توقعات 
والدين از فرزندان  خود كه دانش آموزان را به رشته هاى علمى و 

مسيرهاى شغلى خاصى هدايت مى كند.
آنچه از نظر مى گذرانيد، چكيده اى از يك پژوهش است كه به 
انديشكده آموزش و پرورش عصر ايران رسيده است. بررسى و 
ارايه راه حل براى خروج آموزش و پرورش كشور از بحران بى 

كيفيتى از اولويت هاى انديشكده است. 
مشاركت  با  اخير  ساليان  طى  كه  مطالعاتى  مجموعه  نتايج 
دانشجويان علوم تربيتى دانشگاه شهيد بهشتى انجام شده و تجربه 
زيسته، نشان مى دهد كه در كمال تأسف، نظام آموزش و پرورش 
ايران در محاصره پنج نيروى مخرب و خطرناك است كه در اين 
نوشته، اين فشارها و نيروهاى آسيب زا به اختصار معرفى شده اند. 
1- توقعات و انتظارات نامناسب و غير واقع بينانه خانواده ها و 
والدين از فرزندان خود كه دانش آموزان را به رشته هاى علمى 
و مسيرهاى شغلى خاصى هدايت مى كند كه با استعداد و عاليق 

خود دانش آموزان همخوانى نظام مند مثبتى ندارد.
اين فشار و نيروى مخرب در ادامه مسير زندگى، تمام هستى 

دانش آموزان را با مخاطره مواجه مى كند.
2- سد كنكور و هدايت ناصواب دانش آموزان به سمت مهارت 
كسب  و  افزايى  دانش  از  چشم پوشى  و  تست زنى  تمرين  و 
مهارت ها و قابليت هاى مورد نياز براى زندگى عادى و به هنجار.

بر اثر اين نيرو و فشار مخرب، دانش آموزان از روزهاى ابتدايى 
ورود به مدرسه، درك مفاهيم و يادگيرى عميق و مسئله محور را 
با يادگيرى سطحى و رفع تكليفى و تست زنى معاوضه مى كنند.

 3- تنگناهاى فزاينده و دائمى مالى و مسائل و مضايق ناشى 
از آن كه نظام آموزش و پرورش را به يك سازمان هزينه اى 
نظام  مديران  اغلب  وقت  اكثر  و  داده  تقليل  بدهكار  دائما 
آموزشى صرف تأمين مالى و رفع مسائل مالى مى شود. اين 
فشار مخرب، تجلى و تصوير بيرونى نظام آموزش و پرورش 
حداقل  به  نيز  را  ها  خانواده  و  آموزان  دانش  تأثيرپذيرى  و 

ممكن مى رساند.
 4- فشار ناشى از حافظه محورى و كهنگى و ضعف روش هاى 
ياددهى- يادگيرى كه هر گونه ابتكار و انديشه را در مسير توسعه 
همه جانبه ذهنى، عملى، فنى، بدنى و حتى دينى را از دانش 

آموزان سلب مى كند.
5- بيكارى جوانان و عدم امكان دسترسى آسان به فرصت هاى 
و  آموزان  دانش  ناخواسته  هدايت  موجب  كه  شغلى  مناسب 
حتى خانواده ها به ادامه تحصيل دانش آموزان در دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالى مى شود. متأسفانه اين نيروى مخرب 
حتى در دوره تحصيالت دانشگاهى نيز دانشجويان را رها نكرده 
و موجب ادامه سلسله وار تحصيالت تا آخرين مدرك تحصيلى 

ممكن مى شود.

سهراب سپهرى مى گويد چشم ها را بايد شست جور ديگر 
بايد ديد... ولى در اين زمانه كافى نيست، گوش ها را هم 
بايد شست تا گوش ها شنوايى پيدا كنند سخن با مسئوالن 
و شهروندان است. گرفتارى هاى انبوه، روزگار را بر مردمان 
سخت و سخت تر مى كند شادمانى جز يك شوك لحظه اى 
كمتر ديده مى شود، نشاط كم رنگ و كم رنگ تر شده و 
معيشت زندگى مشكل. به بازار مى رويم مايحتاج فراوان 
مى  خريد  به  دعوت  را  ها  مشترى  فروشندگان  و  انبوه  و 
كنند ولى قيمت ها جورى نيست كه به راحتى بتوان خريد 
كرد براى بعضى كه اميد اين بعضى اندك است با ، زارى 
قدم در بازار مى گذارند انگار هيچ مسئولى نيست بپرسد 
اين ميوه را، اين كاال را چقدر خريده اى؟ كه با اين قيمت 
و  را  مردمان  كنى  مى  نگاه  شوى،  مى  خسته  فروشى،  مى 
مى  نگاه  ديگر  اى  گوشه  به  را،  خريد  از  ناتوان  مشتريان 
خانه،  هاى  دستگاه  تعمير  دهند  مى  ارائه  خدمات  كنى، 
كه  خانه  اجاره  امالك،  دفتر  لباس،  فروش  خودرو،  تعمير 
اين آخرى ديگر پيرو هيچ اصولى نيست و تشويق صاحبان 
ملك به باال بردن قيمت ملك و يا اجاره بها بخاطر دريافت 
حق المعامله بيشتر، چه كسى بايد پاى به ميدان بگذارد و اين 

بساط به اين شيوه را بهم بريزد.

مسئولين محترم، مدير ارجمند، جلسات پشت جلسات شما 
را خسته كرده آيا در اين جلسات دردهاى همشهريان را هم 
مى بينيد؟ آيا در اين جلسات از وقت ويزيت پزشكان و حق 
ويزيت آن ها هم صحبتى مى شود؟ آيا از مشكالت ثبت نام 
فرزندان شهرتان آگاهى داريد؟ آيا در حالى كه اتحاديه دفاتر 
امالك كشور حق افزايش اجاره بها را هفت درصد اعالم مى 
كند و مالك با راهنمايى دفتر امالك 30 تا 40 درصد اجاره 
بها را باال مى برد و مستاجر درمانده و وامانده خبر داريد اگر 
از هيچ كدام از اين ها خبر نداريد ترافيك نا به سامان را كه 

روزانه مى بينيد 
امروز كه خسته تر از ديروز از دفتر كارتان به خانه مى رويد 
به راننده محترمتان بگوييد دكمه AC خودرو را خاموش كند 
شيشه ها را پايين بياورد گرماى شهر را حس كنيد بگذاريد 
نوازش  را  شما  اى  عده  اشك  قطرات  همراه  به  گرم  هواى 
كند يك لحظه چشم ها را ببنديد، زير پلك هايتان خستگى 
هاى مردمان نجيب و شريف شهر را حس خواهيد كرد حس 
آواى  شما  گوش  الله  در  است،  لطيفى  حس  است،  خوبى 
شما  ترديد  بى  و  مستمندان  ناله  نشست   خواهد  دردمندان 
به  دهيد  گوش  كرد،  خواهيد  رهبرى  را  جلسات  هشيارتر 

طپيدن هاى دل مردمان شهرتان.

شـت ا د د يا

شـت ا د د يا

مراكز  تعطيلى  از  ناشى  هاى  بيكارى  افزايش  با 
توليدى، موجى از سواستفاده هاى مالى و اخالقى 
توسط شركت هاى كاغذى كاريابى از افراد جوياى 

كار به راه افتاده است.
موج بيكارى سال هاست جمعيت جوان و جوياى 
كار جامعه را در برگرفته است؛ جوانانى كه حاال بايد 
جمعيت بيكار شده هاى ناشى از تعطيلى كارخانه ها 
و واحدهاى توليدى را هم به آنها اضافه كرد. اگرچه 
دست  از  و  توليدى  و  صنعتى  واحدهاى  تعطيلى 
رفتن هزاران شغل مستقيم وغير مستقيم مشكالت 
عديده اقتصادى براى خانواده ها به همراه داشته 
است اما نبايد از مشكالت ثانويه موج ايجاد شده 

در جامعه نيز غافل شد.
همه چيز وقتى شروع مى شود كه بيكارى گريبان خانواده 
اى را گرفته است. سرپرست خانواده براى گذران زندگى 
با مشكالت دست و پنجه نرم مى كند و در اين بين ديدن 
آگهى استخدام آنهم با  وعده حقوق و مزاياى رويايى تمام 
معادالتش را برهم مى زند. وقتى مى شنوند كه مى توان با 
پرداخت اندكى پول صاحب شغلى رويايى شد بى درنگ 
هزينه را به حساب شركت واريز مى كنند. اين آغازى است 
براى سواستفاده از افراد جوياى كار كه بعد از چند هفته مى 

فهمند چه كاله گشادى بر سرشان رفته است.
آمار كالهبردارى ها و سواستفاده از افراد جوياى كار به ويژه 
زنان درحال افزايش است. كافى است سرى به سايت هاى 
مختلف و آگهى هايى كه بى هيچ محدوديتى در فضاى 
مجازى دست به دست مى شوند بزنيد، آنوقت است كه 
پيدا كردن شغل به شرط واريز كردن 500هزار تومان ناقابل 
ساده ترين شرطى خواهد بود كه در مقابلت قرار مى دهند.

يكى از افرادى كه به تازگى مورد سواستفاده مالى توسط 
يكى از همين شركت هاى كاغذى قرار گرفته است مى 
گويد: از طريق تبليغات يكى از همين شركت ها كه در 

فضاى مجازى و شبكه هاى اجتماعى به دستم رسيده بود به 
شركت وصل شدم. در ابتدا همه چيز خوب بود و قرارشد 
پس از پرداخت  حق مشاوره، در كوتاهترين زمان به شركتى 
كه براى تخصص من اعالم نياز كرده بود معرفى شوم. همان 
روز مبلغ 500 هزار تومان به حساب شركت واريز كردم اما 
پس از چندين بار پيگيرى، وقتى به دفتر كاريابى مراجعه 
كردم متوجه كاله بزرگى شدم كه بر سرم رفته بود. دفتر كار 
اجاره اى بود و ديگر خبرى از مديرعامل شركت و كارمندان 
نبود.  پيدا كردن فريب خوردگان موسسات كاريابى قالبى 
چندان كار سختى نيست. به كمك انجمن هاى صنفى دفاتر 
مشاور شغلى و كاريابى به فرد ديگرى وصل مى شويم كه 
با تحصيالت كارشناسى ارشد فريب استخدام در يك بانك 

دولتى را خورده است.
حتى  و  بود  شده  آغاز  تلگرامى  كانال  يك  از  چيز   همه 
فريب  بين  در  نامش  روزى  كه  كرد  نمى  هم  را  فكرش 
هميشه  بگيرد.  جاى  كالهبردار  هاى  شركت  خوردگان 
فكر مى كرد كه كالهبرداران طعمه هايشان را از بين افراد 
كم سواد و ساده لوح انتخاب مى كنند. اما حاال خودش 
گرفتار شده و براى شركت در آزمون استخدامى يكى از 

بانك ها 250هزار تومان به حساب فردى با عنوان 
مديريت يك شركت كاريابى واريز كرده است. پول 
فهميده  تازه  روز  چند  از  بعد  و  را پرداخت كرده 
است كه بانك مذكور نه استخدامى در پيش دارد 
كاله  افتاده،  كه  اتفاقى  استخدامى.تنها  آزمون  نه  و 
برباد رفته نزديك به300 فرد جوياى كار است كه 
با روياى استخدام در بانك و به دست آوردن شغلى 

رويايى به حساب كالهبردار پول واريز كرده اند.
تبليغات واهى يا واقعى؟

بررسى ها نشان مى دهد مراكز كاريابى كالهبردار يا 
سودجو، عمدتا از روش هاى تحريك و توهم زايى، 
در تبليغات خود استفاده مى كنند و تالش دارند به 
گونه اى خود را معرفى كنند كه فرد بيكار، با مشاهده 
اين تبليغات يا شنيدن توصيفات آنها از فعاليت شان، اين 
تصور را در خود ايجاد كند كه مى تواند بودن داشتن مهارت 
يا دانش خاصى، راه صد ساله را چند ماهه و چند هفته اى 

طى كند و همين توهم، آغاز گول خوردن آنهاست.
از  معموال  خود  تبليغات  در  مؤسسات  و  شركت ها  اين 
جمالت وسوسه انگيز مانند اين حرف هاى تكرارى استفاده 
مى كنند: عضوى از توليدكنندگان باشيد، رئيس خود باشيد، 

ماهانه ميليون ها تومان از كار در منزل بدست آوريد و ....
چنين بنگاه هايى در تبليغات ابتدايى ، يا به اندك پس انداز 
شما چشم دوخته اند و يا آنكه با اين ترفند كه به شما 
در  تبليغات  هزينه هاى  از  زيادى  مقدار  بايد  نمى گويند 
روزنامه ها، خريد منابع و نرم افزار يا تجهيزات براى انجام 
كه  هايى  پول  پيگيرى  ادامه  از  را  شما  بپردازيد،  كار  اين 
پرداخت كرده ايد، منصرف مى كنند و به همين خاطر، 
همكارى با كارفرمايى كه به اندازه تمام ساعاتى كه فرد 
جوياى كار، كارى را انجام مى دهد، حق الزحمه پرداخت 
كند و قبول كند شما تحت استانداردهاى قانون كار فعاليت 

كنيد، كمتر به وقوع مى پيوندد.

جوالن «كالهبرداران كاريابى» در تلگرام  و اينستاگرام

آموزش و پرورش ايران
 در محاصره پنج ابرنيروى مخرب

گوش ها را بايد شست

رضا مهدى 

سيدرحيم آقازاده
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د قتصا ا

طرح مسكن اجتماعى چندى پيش به تصويب هيات وزيران 
رسيد و ساالنه تامين مسكن 100 هزار خانوار كم درآمد در 
قالب روش هاى متنوعى همچون پرداخت تسهيالت ارزان 
قيمت ساخت و خريد مسكن، پرداخت كمك بالعوض خريد 
مسكن مهر، پرداخت بخشى از اجاره بها و وديعه مسكن 

خانوارهاى مستاجر و كم درآمد در دستور كار قرار گرفت.
براساس گزارش وزارت راه و شهرسازى، اين طرح كه تامين 
مسكن خانوارهاى كم درآمد را هدف قرار داده است، با استفاده 
از ظرفيت هاى بخش خصوصى و با كمك هاى مالى دولت 
اجرايى شده و جهت اجرايى شدن اين مصوبه ضرورى است 

اعتبارات الزم از محل بودجه عمومى تخصيص يابد.
اين گزارش در حوزه مسكن مهر نشان مى دهد كه ساخت 
بخش قابل توجهى از واحدهاى مسكن مهر به اتمام رسيده 
و بخش باقى مانده نيز با افزايش سقف تسهيالت مسكن 
مهر به 400 ميليون ريال بر اساس مصوبه مورخ 95.10.14 

شوراى پول و اعتبار به اتمام خواهد رسيد ولى تعداد زيادى از پروژه هاى 
مسكن مهر جهت سكونت پذير شدن، به تامين خدمات زيربنائى و روبنايى 

نياز دارند.
در اين گزارش تاكيد شده است كه منابع مالى الزم جهت تامين اين 

خدمات، بايد توسط دولت و شركت هاى خدمات رسان تامين شود.
طبق مطالعات انجام شده در حوزه سياست هاى بخش توسعه اى مسكن 
ايجاد نهاد بانك توسعه اى به عنوان يك تجربه موفق جهانى، براى 
تامين مسكن كم درآمدها و البته اجرائى كردن ساير سياست هاى دولت 
در بخش مسكن ضرورى است چراكه گروه هاى كم  درآمد به طور عام 
نيازمند پشتيبانى براى دسترسى به وام ارزان و بلند مدت مسكن بوده و 
اكثريت ساكنان سكونت گاه هاى غير رسمى و بخشى از ساكنان بافت هاى 
نابه سامان به دليل نداشتن اسناد رسمى مالكيت زمين به طور خاص نيازمند 

پشتيبانى براى «بانك پذير شدن» هستند.
در كنار اين ها، براى توسعه بلندمدت بخش مسكن راهكارهاى ديگرى در 
دستوركار وزارت راه و شهرسازى قرار گرفته است كه سرعت بخشيدن به 

اجراى آنها قطعا نيازمند به همكارى مجموعه دولت است.
مسكن  بانك  سرمايه  افزايش  آمده  دست  به  اطالعات  به  توجه  با 
جهت افزايش قدرت وام دهى بانك مسكن، استفاده از صندوق هاى 
سرمايه گذارى زمين و ساختمان و صندوق هاى سرمايه گذارى امالك 
و مستغالت جهت جذب منابع خرد خانوار در بخش مسكن، توسعه 
سامانه هاى اطالعاتى براى ايجاد افزايش شفافيت و رقابت در بخش 
مسكن و همچنين استفاده از آنها براى كنترل سوداگرى با استفاده از 
ابزارهاى مالياتى، اتخاذ سياست هايى جهت كاهش وابستگى اداره شهرها 
به تراكم فروشى، ايجاد درآمد پايدار براى مديريت شهرى كشور و افزايش 
نظارت بر شهردارى ها جهت افزايش انضباط مالى و ساماندهى مشاورين 
امالك جهت كاهش اثرات منفى اين صنف و افزايش كارآمدى آنها در 
بازار مسكن از اصلى ترين راهكارهاى بلندمدت در اين بخش به شمار 

مى روند.
گفتنى است تاكنون چهار صندوق با ظرفيت 595 واحد مسكونى و 4 واحد 
درمانى در اين حوزه راه اندازى شده و دستورالعمل راه اندازى صندوق هاى 

سرمايه گذارى امالك و مستغالت توسط سازمان بورس و 
اوراق بهادار نيز در حال تدوين است.

همچنين در حال حاضر سامانه اطالعات بازار امالك در 
برخى از شهرهاى كشور راه اندازى شده و بر اساس تبصره 
7 ماده 169 قانون اصالح ماليات هاى مستقيم، اقدامات الزم 
جهت راه اندازى سامانه ملى امالك و اسكان كشور در حال 

انجام است.
البته بخش قابل توجهى از راهكارها با هدف توسعه بلندمدت 
بخش مسكن در دست اقدام است و نمى توان از اين راهكارها 
در كوتاه مدت انتظار ايجاد رونق در بخش مسكن را داشت، 
بنابراين در شرايط فعلى جهت ايجاد رونق در بخش مسكن 
بايد اقدامات اجرايى همچون اجراى طرح مسكن اجتماعى، 
تكميل پروژه هاى مسكن مهر، پرداخت تسهيالت ارزان 
قيمت جهت بازسازى بافت فرسوده شهرى و تقويت صندوق 

پس انداز مسكن يكم، هرچه سريعتر انجام شود. 
در ادامه اين گزارش ايجاد نسل نوين شهرهاى جديد نيز به عنوان 
يكى ديگر از راهكارها و برنامه هاى ايجاد رونق و توسعه بخش مسكن 
اعالم و تاكيد شده است كه تنوع بخشى به گونه هاى شهرهاى جديد 
بر اساس استعدادهاى منطقه اى، محلى و پايه  هاى اقتصادى متنوع به 
ويژه بهره گيرى از ظرفيت هاى گردشگرى مناطق شمال و پيرامون كالن 
شهرها، فراهم كردن زمينه اعمال قدرت نظام مديريت سرزمين براى 
تحقق سياست هاى كالن نظام در كشور ، استفاده از مشاركت و سرمايه 
بخش خصوصى در احداث و توسعه شهرك و شهر جديد، به كارگيرى 
روش هاى نوين تأمين منابع مالى در احداث و توسعه شهرهاى جديد، 
شناسايى، بومى سازى و اجراى روش ها، الگوها و فناورى نوين معمارى 
و شهرسازى در شهرهاى جديد، توجه به ديدگاه شهروندان، نخبگان، 
مسئوالن و ساير كنشگران موثر در ايجاد و توسعه شهرهاى جديد و 
اولويت جمعيت و جوامع بومى از منافع توسعه و ايجاد شهر جديد و توجه 
به الزامات اجتماعى و فرهنگى در برنامه ريزى، احداث و مديريت شهرهاى 

جديد از روش هاى اصلى براى تحقق اين هدف به شمار خواهند رفت.

موسسه مطالعات و پژوهش هاى بازرگانى، در سلسله گزارش هايى درصدد 
بررسى تبعات تفكيك سريع وزارتخانه ها است. در گزارش جديدى كه از 
سوى كوروش يكتا تنظيم شده و اين موسسه ارائه كرده، هزينه-فايده 
تفكيك وزارت صنعت، معدن و تجارت تحليل شده است. در بخش اول 
اين گزارش، داليل ادغام وزارتخانه هاى «صنايع و معادن» و «بازرگانى» 
بررسى و در بخش دوم درست يا نادرست بودن منطق تفكيك وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و پيامدهاى آن اعالم شده است. نتايج اين گزارش 
نشان مى دهد مسيرى كه دولت در جريان تفكيك وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در پيش گرفته، چهار هزينه تخصصى در اين حوزه در آينده به 

دنبال خواهد داشت.
«ايجاد گسست بين سياست هاى توليدى و تجارى»، «تعارضات جدى در 
حوزه واردات»، «ايجاد ناهماهنگى و تعارض در تعرفه گذارى» و «ايجاد 
گسست در فرآيند يكپارچه تنظيم بازار» از جمله هزينه هاى اوليه تفكيك 

وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
بر اساس اين گزارش، رويكرد كلى ادغام وزارتخانه ها بر كوچك سازى، 
چابك سازى و ايجاد هماهنگى بين وزارتخانه هاى داراى شرح وظايف 
موازى يا اهداف متعارض قابل تجميع استوار بود. به بيان ديگر، برخى 
وزارتخانه ها داراى اهداف و شرح وظايف ناهمسو بودند، بنابراين به منظور 
ايجاد تعادل بخشى و همسوسازى سياست ها جهت دستيابى به اهداف 
باالدستى نيازمند ادغام بودند. نمونه بارز تداخل وظايف و الزام براى 
حركت به سوى يكپارچه سازى سياست ها در دو وزارتخانه صنايع و 
معادن و وزارتخانه بازرگانى قابل مشاهده بود؛ به آن دليل كه دو حوزه 
كليدى وظايف وزارت بازرگانى سابق شامل موضوعات تجارى و تنظيم 
بازار نيازمند همسوسازى با وظايف و اهداف ساير وزارتخانه ها بود. داليل 
ناهمسويى حوزه هاى تجارى و تنظيم بازار در ادامه مورد بررسى قرار گرفته 

است:
1- ناهمسويى و عدم يكپارچگى سياست هاى توليدى و تجارى: با عنايت 
به آنكه در دنياى امروز توليد، سرچشمه تجارت و تجارت محرك توليد 
است بنابراين سياست گذارى حوزه هاى توليد و تجارت در وزارتخانه هاى 
مجزا و جزيره اى منطقى نبود. برنامه ريزى براى بخش هاى توليدى(صنعتى 
و معدنى) در وزارت صنايع و معادن صورت مى پذيرفت ولى برنامه ريزى 
و سياست گذارى براى توسعه صادرات (توسط سازمان توسعه تجارت) 
ذيل وزارت بازرگانى صورت مى گرفت. سازمان توسعه تجارت به عنوان 
زيرمجموعه وزارت بازرگانى مسوول هماهنگى و سياست گذارى براى 
توسعه صادرات محصوالت توليد داخل بود؛ اما چون سياست گذارى و 
برنامه ريزى هاى صادراتى خارج از حوزه توليد صورت مى گرفت، ضمانت 

اجرايى پايينى داشت.

براين اساس سوال مطروحه در آن زمان اين بود كه آيا ادغام دو وزارتخانه 
و قرار گرفتن حوزه توليد صنعتى و معدنى در كنار حوزه تجارى منجر 
به كاهش اصطكاك ها، كاهش هزينه ها، همسويى سياست ها، افزايش 
ضمانت اجرا، برنامه ريزى دقيق تر و منسجم تر نخواهد شد؟ بديهى است 
كاركرد حداقلى پيوند حوزه هاى تجارى و توليدى را بايد در كاهش هزينه ها 
و امكان برنامه ريزى دقيق تر جست وجو كرد (سياست هاى تعرفه اى نمونه 
بارز اختالفات بين دستگاه هاى توليدى و وزارت بازرگانى بوده است). ضمنا 
چون توسعه صادرات مهم ترين راهبرد اقتصادى كشور در اسناد باالدستى 
است، صادراتى شدن كشور مستلزم وحدت در سياست گذارى و طراحى 

نهادها، سازوكارها و قواعد الزم براى توليد رقابتى است.
اهميت ادغام دو وزارتخانه زمانى آشكارتر مى شود كه مطابق سياست هاى 
اقتصاد مقاومتى بايد تمركز جدى بر حمايت و تقويت توليد و مديريت 
واردات صورت پذيرد. بى ترديد پيوند حوزه هاى توليدى و تجارى بستر 
كاالهاى  واردات  مديريت  و  داخل  توليد  تقويت  براى  مناسب ترى 
ضرورى، غيرضرورى و زائد فراهم مى كرد. ضمن آنكه تفكيك وزارت 
صنعت، معدن و تجارت مجددا زمينه هاى اختالف و ناهماهنگى بين 

سياست هاى توليدى و تجارى (وارداتى) را كليد خواهد زد.
2- يكپارچه كردن زنجيره تنظيم بازار محصوالت: تنظيم بازار يكى 
ديگر از رئوس كليدى وظايف وزارت بازرگانى بود. معاونت بازرگانى 
برگزارى  و  هماهنگى  ايجاد  متولى  بازرگانى)  وزارت  (ذيل  داخلى 
جلسات كارگروه تنظيم بازار (شامل دستگاه هاى توليدى) بود. به بيان 
ديگر دستگاه هاى توليدى مانند وزارت صنايع و معادن و وزارت جهاد 
كشاورزى متوليان حوزه توليد بودند و وزارت بازرگانى نيز متولى تنظيم 
بازار (تامين، ذخيره سازى و...) بود كه از طريق برگزارى جلسات منظم 
و ايجاد هماهنگى نسبت به تنظيم بازار اقدام مى كرد. سوال كليدى 
آن زمان در اين خصوص آن بود كه اگر تنظيم بازار فرآيندى پويا است 
كه مراحل مختلفى مانند توليد، تامين، توزيع و... را شامل مى شود آيا 
بهتر آن نيست كه زنجيره مذكور به طور كامل به دستگاه متولى توليد 

واگذار شود؟
به بيان ديگر اگر برنامه ريزى توليد محصوالت كشاورزى با وزارت 
جهاد كشاورزى است؛ آيا منطقى تر آن است كه تنظيم بازار محصوالت 
كشاورزى به عهده وزارت بازرگانى باشد (تا از طريق برگزارى جلسات و 
هماهنگى بين دستگاه ها نسبت به آن اقدام كند) يا اينكه تمام زنجيره در 
اختيار وزارت توليدى يعنى وزارت جهاد كشاورزى باشد؟ بى ترديد حداقل 
پيامدهاى مثبت واگذارى كل زنجيره مذكور به وزارتخانه توليدى را بايد 
در كاهش هزينه ها و برقرارى هماهنگى سهل تر جست وجو كرد. ضمن 
آنكه تعارضات بين وزارت بازرگانى و وزارت جهاد مبنى بر واردات بى رويه 

و غيرضرورى محصوالت كشاورزى نيز از بين مى رفت.
فارغ از كاهش اعتماد عمومى نسبت به تصميم گيرى هاى نظام ادارى 
كشور به دليل اتخاذ شيوه آزمون و خطا و پرداخت هزينه هاى سنگين در 
تفكيك وزارت صنعت، معدن و تجارت، برخى پيامدهاى تخصصى به شرح 

نيز قابل ارائه است:
1- ايجاد گسست بين سياست هاى توليدى و تجارى: برنامه ريزى براى دو 
حوزه توليد و تجارت در دو وزارتخانه منجر به تصميم گيرى هاى جزيره اى 

و ناهماهنگ خواهد شد.
2- تعارضات جدى در حوزه واردات: در صورت احياى وزارت بازرگانى 
مجددا تعارضات جدى بين اين وزارتخانه و وزارتخانه هاى توليدى در حوزه 
واردات و سياست هاى تعرفه اى پديدار خواهد شد و وزارت بازرگانى (مانند 
گذشته) متهم به واردات بى رويه و گسترده (كه منجر به فلج شدن توليد 

شده است) خواهد شد.
3- ايجاد ناهماهنگى و تعارض در تعرفه گذارى بين وزارتخانه هاى توليدى 

و وزارت بازرگانى
4- ايجاد گسست در فرآيند يكپارچه تنظيم بازار (كه متولى آن وزارتخانه 

توليدى است).
نگاهى به سياست هاى اقتصادى كشورهاى توسعه يافته حاكى از ارتباط 
تنگاتنگ بخش توليد با بخش بازرگانى است. بخش بازرگانى با استقرار 
واحدهاى تحقيقات بازار، مراكز تجارى، اعزام رايزنان بازرگانى و... در 
بازارهاى هدف به شناسايى فرصت هاى تجارت كااليى و خدماتى، 
شناسايى نيازها و خواسته هاى مصرف كنندگان و تجزيه وتحليل رفتار 
مصرف كنندگان و الگوى خريد آنان و... مى پردازند. گام بعدى انتقال اين 
اطالعات به بنگاه هاى توليدى و خدماتى كشورشان با استفاده از شيوه هاى 
گوناگون و ابزارهاى اطالعاتى است. سپس بخش توليد،  اقدام به توليد 
كاالهايى مى كند كه متناسب با ويژگى هاى تقاضا و نيازها و خواسته هاى 

مصرف كنندگان بازار هدف است. 
بردن  به كار  با  كه  است  بازرگانى  بخش  عهده  بر  نيز  نهايى  گام 
سياست هاى مناسب فروش محصوالت توليدى را كه متناسب با 
خواسته هاى بازارهاى هدف توليد شده است، تسهيل كند. متاسفانه 
به دليل جدايى تاريخى اين دو حوزه در فرآيند صنعتى شدن كشور، 
توليد  بخش  ظرفيت هاى  و  داشته  غلبه  واردات  جايگزينى  رويكرد 
در پاسخگويى به نيازهاى بازارهاى خارجى شكل نگرفته اند. اخيرا 
هماهنگى هاى صورت گرفته ميان دو حوزه موجب معرفى ضوابط 
نوينى مانند ظرفيت حداقل بهينه، سرمايه گذارى به قصد صادرات و... 
شده است كه انتزاع وزارت صنعت، معدن و تجارت منجر به از بين 

رفتن اين دستاوردها نيز خواهد شد.

بهترين راه براى تامين مسكن اقشار كم درآمد

سامانه اطالعات بازار امالك در برخى
 از شهرهاى كشور راه اندازى شده است

با توجه به گزارش معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازى، اجرايى كردن طرح مسكن اجتماعى، تكميل پروژه هاى مسكن مهر و توسعه اى 
كردن بانك مسكن براى اجراى سياست هاى توسعه اى بخش مسكن، بهترين راهكار براى تامين مسكن قشر كم درآمد در كشور به شمار مى روند.
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شـت ا د د يا

تحليـل

رئيس جمهور محترم در ضيافت افطار با فعاالن اقتصادى در روز ملى اصناف به 
نكات مهمى اشاره كردند كه مى تواند چراغ راهى براى تدوين استراتژى اقتصادى 
دولت دوازدهم باشد. نكته نخست مورد اشاره ايشان كنار نهادن تصديگرى دولت 
در امور اقتصادى بود كه قاعدتا بايد با ابالغ سياست هاى كلى اصل 44 قانون 

اساسى جامه عمل مى پوشيد، اما متاسفانه به داليلى چنين نشد.
بخش  آنكه  جاى  به  دولت  زيرمجموعه  بنگاه هاى  واگذارى  عمده  مقصد 
خصوصى واقعى باشد، بخش هاى ديگرى از نهاد هاى عمومى يا حاكميتى، از 
جمله برخى سازمان هاى نظامى بود كه دكتر روحانى از آن به «دولت با تفنگ» 
تعبير كردند. به عقيده ايشان اين اقدام نادرست كه در دولت هاى پيشين انجام 
گرفت فضا را براى فعاالن بخش خصوصى تنگ تر كرد چون ديگر كسى جرات 

نمى كرد در چنين شرايطى وارد عرصه رقابت شود.
به سخن ديگر، اگر هدف از واگذارى ها كنار گذاشتن انحصارهاى ناكارآمد دولتى 
و باز كردن فضا براى فعاليت بخش خصوصى در محيط رقابتى بدانيم، اين امر 
با شيوه واگذارى هاى صورت گرفته محقق نشده و نمى توانسته بشود. ايشان به 
درستى اشاره كردند كه از كل واگذارى هاى انجام گرفته در دولت هاى پيشين، 
سهم بخش خصوصى واقعى در خوش بينانه ترين ارزيابى ها حداكثر 13 درصد 
بوده است. يعنى بخش اعظم مديريت اقتصاد ملى همچنان تحت سيطره بخش 
دولتى- حاكميتى باقى مانده كه تالى فاسد آن تداوم نظام اقتصادى دولتى و 
انحصارى ناكارآمد است. واضح است كه براى رسيدن به نظامى كارآمد و شكوفا 
با توان اشتغال زايى باال، اقتصاد بايد در فضايى رقابتى به «بخش خصوصى 
فضاى  در  امنيت  ايجاد  امرى  چنين  تحقق  الزمه  اما  شود.  واگذار  واقعى» 
كسب و كار و سرمايه گذارى است. «امنيت تنها با داعش به خطر نمى افتد، بلكه 
دولت، مجلس و قوه قضائيه مى توانند روزانه با وضع آيين نامه ها و برهم زدن 

آرامش بازار، امنيت را بر هم بزنند يا متقابال مى توانند امنيت را تقويت كنند.»
معناى اين سخن رئيس جمهور اين است كه مجموعه نظام حاكميتى كشور 
(متشكل از قواى سه گانه)، هم مى تواند برهم زننده امنيت در فضاى كسب و كار 
باشد و هم تضمين كننده و تقويت كننده آن. به سخن ديگر، براى رسيدن به 
شكوفايى اقتصادى، وظيفه مجموعه نهادهاى حكومتى تضمين امنيت فضاى 
كسب و كار و سرمايه گذارى براى فعاليت هاى اقتصادى بخش خصوصى واقعى 
است نه تصديگرى فعاليت هاى اقتصادى از يكسو و وضع قوانين و مقررات 

بازدارنده و پرهزينه از سوى ديگر.
نكته مهم ديگر مورد تاكيد ايشان اصالح نظام بانكى و مالى كشور بود كه با توجه 
به وضعيت دشوار پيش آمده نيازمند اصالحات اساسى است تا به وظيفه اصلى 
خود كه هدايت پس انداز هاى مردم به تامين مالى فعاليت هاى اقتصادى سالم و 
شفاف است به درستى عمل كند. اينجا هم نبايد فراموش كرد كه موسسات 
اعتبارى خودسرى كه معضالت كنونى را به وجود آورده اند عمدتا ريشه در 

سياست هاى سركوب مالى دولت در نيمه سال هاى 1380 دارند.
آنچه از مجموعه سخنان دكتر روحانى خطاب به فعاالن بخش خصوصى 
مى توان استنباط كرد اين است كه طرح بزرگ اصالح نظام اقتصادى كه در قالب 
سياست هاى كلى اصل 44 قانون اساسى در سال 1384 ابالغ شد، به سرانجام 
مطلوب مورد انتظار نرسيد. انتظار اين بود كه با عملى كردن اين سياست ها، 
انحصار هاى دولتى و شبه دولتى جاى خود را به اقتصاد آزاد رقابتى بدهد و بخش 
خصوصى واقعى سكاندار اصلى اقتصاد ملى شود؛ اما به داليلى اين امر محقق 
نشد. بخش خصوصى واقعى همچنان ضعيف و در حاشيه است و نتيجه نهايى 
واگذارى ها چيزى جز تغيير شكل ظاهرى اقتصاد دولتى و ايجاد پديده نوظهور 

بخش شبه دولتى خارج از نظارت هاى مرسوم بخش دولتى نبوده است.
ترديدى در اين نيست كه اين وضعيت نامطلوب را با قانونى كه خود موجد 
اين وضع شده نمى توان اصالح كرد و نياز به استراتژى جديدى براى رسيدن 
به هدف مطلوب اقتصاد رقابتى و قدرت گرفتن بخش خصوصى واقعى است. 
در واقع اشتباه بزرگى كه در جريان تدوين قانون اجراى سياست هاى كلى اصل 
44 قانون اساسى رخ داد اين بود كه به پيش شرط ناگزير شكل گيرى بخش 
خصوصى واقعى يعنى آزادسازى اقتصادى توجه كافى نشد و به صرف واگذارى 

بدون توجه به مقصد نهايى آن اكتفا شد.
آنچه موجب در حاشيه ماندن بخش خصوصى واقعى شده همان نكته اى است 
كه دكتر روحانى به درستى بر آن تاكيد كرده اند يعنى فقدان امنيت ناشى از وضع 
قوانين و مقررات بازدارنده. در چنين شرايطى بخش خصوصى در حاشيه مى ماند؛ 
چون هيچ تكيه گاه و نفوذى در دستگاه هاى حكومتى ندارد و طبيعتا ابتكار عمل 
در اختيار بخش دولتى يا شبه دولتى بى تفنگ يا با تفنگ قرار مى گيرد كه از چنين 
نفوذى به درجه اعال برخوردارند. مساله كليدى اينجا فقط اين نيست كه بر فرض 
در جريان واگذارى هايى مانند خدمات فرودگاه امام يا شركت مخابرات نفوذ و 
فشار سياسى موثر واقع شده بلكه شايد مهم تر از آن اين است كه بنگاه هاى 
دولتى و شبه دولتى مى توانند قوانين و مقررات بازدارنده را دور بزنند و به فعاليت 
خود ادامه دهند؛ اما بخش خصوصى واقعى چنين توانى ندارد و براى دور زدن آنها 
بايد هزينه هاى زياد مالى و غيرمالى به صورت آشكار يا پنهان بپردازد. سازمان هاى 
دولتى سركوبگر بازار آزاد مانند سازمان حمايت يا تعزيرات حكومتى زورشان تنها 
به بخش خصوصى مى رسد و نتيجه كارشان قرار دادن اين بخش در موقعيت 
ضعيف و نابرابر است.بهترين استراتژى براى حمايت از بخش خصوصى واقعى 
در چنين شرايطى كنار گذاشتن اين نهادها به طور خاص و حذف قوانين و مقررات 
مزاحم آزادى اقتصادى و رقابت به طور عام است تا حداقل همه فعاالن اقتصادى 
در شرايط برابرترى رقابت كنند. بخش خصوصى واقعى در هواى آزاد و امن رشد 
مى كند و در فضاى مسموم ناشى از ديوانساالرى و مقررات ناقض حقوق مالكيت 

فردى مى پژمرد و نابود مى شود.

 بدهى دولت به پيمانكاران و قفل شدگى دارايى هاى ملكى بانكها گفتم كه باعث 
ايجاد بحران بانكى شده است.متاسفانه برخى از مسئوالن و اقتصاددانان ما بعضى 

وقت ها كاتوليك تر از پاپ مى شوند!
 مثال وقتى تقريبا تمام اقتصاددانان مطرح جهان در برخورد فعاالنه بانك مركزى 
با بحرانهاى بانكى اتفاق نظر دارند و به جد اين دخالتها را انجام مى دهند، برخى 
مسئوالن بانك مركزى ما به دليل اعتقاد به عدم دخالت دولت، چندان به اين 

اجماع جهانى اقتصاددانان معتقد نيستند!
در يادداشتهايى كه هفته آتى درباره چالش ركود و چالش بودجه در ايران خواهم 
نوشت، توضيح ميدهم كه ما نرخ تورم را عمال با باال نگاه داشتن نرخ سود و در 
نتيجه كاهش سرمايه گذارى كه به كاهش تقاضا منجر ميشود، توانستيم يك 
رقمى كنيم. ادامه اين روند به معناى كوچك شدن اقتصاد در آينده در يك اقتصاد 
در حال توسعه است كه بسيار خطرناك و از عوامل فروپاشى است. بنابراين به 

هيچ وجه نبايد سياست باال نگاه داشتن نرخ سود ادامه پيدا كند.

اما براى حل بحران بانكى چه بايد كرد؟
1 بدون تعلل، تمام بدهى دولت به بانكها ظرف 6 ماه به اوراق قرضه تبديل و به 
بانكها ارايه شود تا امكان عمليات بازار باز بوجود بيايد(عمليات شماره 2 را ببينيد) . 

ديگر زمان افزايش سرمايه بانكها از محل اين اوراق را از دست داده ايم.
2 تمام بدهى دولت به پيمانكاران كه به هر دليلى امكان پرداخت نقد ندارد، ظرف 
3 ماه تبديل به اوراق قرضه دولتى شده و توسط دولت به جامعه عرضه شود نه 
به طلبكاران! اگر اوراق توسط مردم خريدارى شد پول آن به پيمانكاران پرداخت 
شود. اگر اوراق خريدارى نشد، بانك مركزى مستقيما اوراق را خريدارى كرده و 
دولت كليه بدهى خود به پيمانكاران را بپردازد. شيوه كنونى اوراق سازى بدهى 
ها غلط است. پيمانكاران، برخى از انواع اوراق را تا 40 درصد پايين تر در بازار به 
فروش مى رسانند و اين ظلم بزرگى است كه صرفا به پيمانكار ضربه مى زند و 

براى سياستگذار تفاوتى ندارد.
3 بانك مركزى، عمليات بازار باز (OMO) را بصورت فعاالنه انجام دهد. فدرال 
رزرو هم پس از سقوط لمان برادرز، عمليات بازار باز را در صدر اقدامات خود قرار 
داد. در اين فرآيند، انواع اوراق دولتى كه در بندهاى يك و دو به بانك ها داده 

شده، قابل مبادله با بانك مركزى و در بازار بين بانكى خواهد بود.

4 دخالت فعاالنه بانك مركزى در بازار بين بانكى و كاهش اعالم شده، مداوم 
و ماهانه نرخ بين بانكى و نرخ تنزيل (نرخ هايى كه در آن بانكها به يكديگر و 
بانك مركزى به بانكها وام ميدهد) بطورى كه اين نرخ ظرف مدت 9 ماه اندكى 
(2 درصد) باالتر از تورم قرار گيرد. با اين كار نقدينگى بانك ها افزايش يافته و 
رقابت براى نرخ هاى سود باال از بين ميرود و از اين تعادل بد خالص مى شويم. 
اين كارى است كه فدرال رزرو در بحران 2008 آمريكا انجام داد. بطوريكه اين 
نرخ (Federal funds rate) را ظرف مدت 7 ماه از 5,25درصد به 2درصد 

و نرخ بهره را از 5,75درصد به 2,25درصد رساند.
5 ابزار ريپوى اسالمى (توافق بازخريد) كه به تازگى توسعه داده شده با سرعت و 
جديت مورد استفاده قرار گيرد تا نرخ بهره بين بانكى كاهش بيشترى يابد. فدرال 
رزرو حتى ابزارهاى جديدى را در بحران بانكى 2008 براى وام دهى مستقيم 
بانك مركزى به بانك ها ابداع كرد كه مى توان استفاده كرد. (بحثى فنى و خارج 

از حوصله يادداشت با مخاطب عمومى است)
6 بانك مركزى، اقدام به خريد سهمى از امالك و مستغالت برخى بانك ها 
كه داراييشان در مسكن قفل شده، كرده و بدهى آنها در بازار بين بانكى را به 
اين شكل تسويه كند. البته اين راهكار قطعا بايد با مكانيسمى كه ديگر حق 
سرمايه گذارى در مسكن را به آن بانك نمى دهد همراه باشد تا از كژمنشى 

جلوگيرى شود.
7 بايد براى سرمايه گذارى در بازار بورس جذابيت ايجاد كرد. برخى اقتصاددانان 
ارايه وام هاى رهنى به ميزان 80 درصد ارزش ملك را پيشنهاد ميدهند ولى بنظر 
ميرسد بازار مسكن در دام اضافه عرضه گرفتار است. يادمان باشد، پول از بانك 
خارج نميشود تا مثال به بورس يا مسكن برود! پول تنها بين حسابهاى بلندمدت 
و جارى در حركت است. با اين اقدام، سپرده هاى با نرخهاى باالى 20 درصد به 
حساب جارى با نرخهاى بسيار پايين ميرود و هزينه پول بانك كاهش مى يابد.

8 اگر راهكارهاى باال جواب نداد؛ در حال حاضر، كمتر از نيم درصد سپرده ها، 
بيش از 45 درصد سپرده هاى بانكى را به لحاظ مبلغ شامل مى شود. اگر 
مشكالت جدى شد، روى اين سپرده ها كه معموال نهادى هستند تمركز 

صورت پذيرد.
9 اجازه تقسيم سود از بانك ها براى رسيدن به كفايت سرمايه مناسب گرفته 

شود.

بخش خصوصى واقعى

عبور از بحران بانكى در 9حركت

هزينه  - فايده بازگشت وزارت بازرگانى

موسى غنى نژاد 

صادق الحسينى
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ورزش
خبـر خبـر

تيم ملى تكواندوى ايران كه مدافع عنوان 
قهرمانى جهان محسوب مى شد با كسب 
دو مدال نقره، يك برنز و 46 امتياز تيمى به 
مقام سومى جهان بسنده كرد و پس از سال 
2007 موفق نشد تا در اين رويداد به مدال 

طال دستت يابد.
«مرتضى كريمى» تصريح كرد: براى آنهايى 
كه اهل فن هستند و در جامعه تكواندو 
حضور دارند، واضح بود كه اين تيم نتيجه 

خوبى كسب نخواهد كرد.
و  فنى  كادر  گزينش  زمانيكه  افزود:  وى 
ضوابط  و  چارچوب  بازيكنان  همچنين 
اين  از  بهتر  نتيجه  باشد،  نداشته  خاصى 

نمى شود.
كريمى با بيان اينكه «شوراى فنى فدراسيون 
فرمايشى است» ادامه داد: در همين شورا 
مربيانى ديگرى راى آوردند، اما فدراسيون 
فنى  كادر  عنوان  به  را  خود  هاى  مهره 

معرفى كرد.
وى افزود: همين عملكردها سبب شد تا تكواندوى ايران با 
بدترين شكست سال هاى اخير خود روبرو شود. متاسفانه 
هر فردى از عملكرد فدراسيون انتقاد كند از سوى مسئوالن 
فدراسيون بايكوت مى شود و نتيجه تعريف هاى بى مورد 

نيز چيزى غير از شكست نيست.
كريمى با بيان اينكه تيم ايران نفراتى بزرگ و نياز به مربى 
توانمند دارد، گفت: هنر مربى اين است تا از بازيكنان خود 
به نحوه احسن بازى بگيرد كه اين هنر در كادر فنى وجود 

نداشت.
سرمربى سال هاى گذشته تيم ملى ايران گفت: «كارلوس 

ايران  فوتبال  توانمند  هاى  مهره  از  خوبى  به  روش»  كى 
استفاده كرد، اما در طرف مقابل سرمربى تيم ملى واليبال 
نتوانست از بازيكنان بزرگش بازى بگيرد و شكست خورد. 
اين مساله يكى از اصول ورزش است و بازيكن بزرگ نياز 

به مربى بزرگ دارد.
وى با بيان اينكه متاسفانه برخى از بازيكنان مطرح تيم ملى 
تكواندو براى كادر فنى تيم ملى تصميم گيرى كرده اند، 
توضيح داد: سه ملى پوش به دنبال سرمربيگرى «مهدى بى 

باك» بودند و به هدف خود رسيدند.
كريمى گفت: اين سه بازيكن بدون انتخابى در تركيب 
اصلى قرار گرفتند، اما كادر فنى براى «مهدى خدابخشى» كه 

حاضر به حمايت از مربى خاصى نشد به 
دنبال برگزارى انتخابى بود كه خدابخشى 

نيز زير بار حرف زور نرفت.
در  كه  فردى  است  عجيب  افزود:  وى 
شهرستان ها نيز سابقه سرمربيگرى ندارد 
چگونه هدايت اين تيم بزرگ را برعهده 
مى گيرد. تيم ملى محلى براى آزمون و 
خطا نيست و آقايان بايد جوابگوى اين 

شكست باشند.
كريمى با بيان اينكه جامعه تكواندو از اين 
گفت:  است،  ناراحت  سخت  شكست 
در  دانست  نمى  ما  فنى  كادر  متاسفانه 
نماينده  كه  زواره»  حجى  «مسعود  مبارزه 
ايران ضربه خطا دريافت كرد، بهتر است 
تا مبارزه ادامه پيدا كند و حجى زواره در 
صورت اخراج حريف اجازه حضور در 

مبارزه بعدى را پيدا نمى كند.
(حجى زواره در مرحله يك چهارم نهايى 
با ضربه خطاى نماينده مصر روبرو شد و 
در حاليكه تنها چند ثانيه باقى مانده بود نقش بر زمين شد 
تا داور حريف را اخراج و نماينده ايران را پيروز اعالم 
كند. طبق قوانين حجى زواره جواز حضور در مرحله نيمه 
نهايى را پيدا نكرد تا با مدال برنز به كار خود پايان دهد. اين 
درحالى است كه اگر وى چند ثانيه باقى مانده را سپرى مى 

كرد مشكلى براى حضور در نيمه نهايى نداشت)
اين كارشناس تكواندو در پايان از رئيس فدراسيون تكواندو 
خواست تا براى از بين نرفتن اعتبارش در بين جمع اندكى 
از خانواده تكواندو از سمت خود استعفا داده و جا را براى 

تفكرات جديد باز كند.

اعالم فهرست داوران و كمك داوران براى حضور در 
كالس پيش فصل، سر و صداى زيادى ايجاد كرده 
است و اين نشان دهنده آن است كه اعضاى كميته 

داوران از اي ن فهرست اطالع كاملى نداشته اند.
اين  در  ايران  داوران  كانون  بازرس  سليمانى،  حيدر 
كه  مى رسد  نظر  به  طور  اين   كرد:  اظهار  خصوص 
كامرانى فر به نوعى كميته داوران را دور زده است و 
فهرستى را براى آن ها فرستاده است و كميته داوران 
نيز بدون مطالعه و ارزيابى كافى، آن را مضا كرده و 
به استان ها ابالغ كردند كه همين امر موجب به وجود 

آمدن اعتراض هايى شد.
او ادامه داد: با توجه به پيگيرى هايى كه كردم، رييس 

كميته داوران و تعدادى از اعضاى اين كميته از نحوه دعوت 
داوران جديد و حذف داوران باتجربه اطالعى نداشته اند و 
با اعتماد به كامرانى فر، فهريست موجود را امضا كردند كه 

تعجب برانگيز است.
سليمانى درباره ى داوران حذف شده تصريح كرد: چيزى 
كه مشهود است اين است كه  رييس دپارتمان داورى گفته 
است كه بر اساس عملكرد و نمره نظارتى كه اين داوران در 
فصل گذشته كسب كرده اند، از دعوت شان اجتناب كرده اند 

زيرا نمره و عملكرد ضعيفى داشته اند.
او افزود: من فكر مى كنم منطق خوبى در حذف برخى 
داوران و كمك داوران وجود نداشته است و جالب تر 
اين كه بعضى از آن ها در فصل قبل يك هفته در ميان 

سوت زده اند و حتى بازى هاى مهمى را قضاوت كردند 
و عصاى دست كميته داوران بودند. سوال اين است كه 
اگر عملكرد ضعيفى داشتند، پس چرا تعداد ديدارهاى 
زيادى را قضاوت كرده اند؟ چرا آن ها محروم نشدند؟ 
چرا به عنوان پاداش به آن ها، بازى هاى پخش مستقيم را 
داديد؟ داوران باتجربه حاصل سال ها زحمت و تالش 
پرهزينه بوده اند كه به اين درجه رسيده اند؛ نبايد به اين 
سادگى، با تصميمات نپخته از تجربيات آنان چشم پوشى 

كنيم.
سليمانى درباره فهرست جديد داوران اظهار كرد: در كنار 
اين موارد فهرست دعوت از داوران جديد هم پر حرف و 
حديث است. اعتقاد دارم آقاى كامرانى فر بايد جوانگرايى 

هم انجام دهد و داوران جديد را هم دعوت كند نه 
اين كه بدون مطالعه دست به ريسك بزرگى بزند و 
در فصل آينده نتواند بازى هاى سنگين را به داورانى 
بسپارد كه قضاوت يك يا دو بازى ليگ يك را در 
رييسان  دوره اى  هر  در  ديده ايم  قبال  دارند.  كارنامه 
خودشان  را  داوران  از  نفر  دو  يا  يك  داوران  كميته 
هم  آن ها  كردن  دعوت  پاى  شايد  و  كردند  كشف 
آقاى  خود  مثال  گرفتند.  خوبى  نتيجه  و  ايستادند 
كامرانى فر و سخندان حاصل كشف منوچهر نظرى، 
رييس پيشين كميته داوران بودند و يا فغانى حاصل 
ريسك بزرگ مسعود عنايت بوده است كه نتيجه عالى 
داد. فكر مى كنم كامرانى فر با تصميمات احساسى راه 
عوامل  از  يكى  قوى  مشاوران  نداشتن  مى رود.  اشتباه  را 
ضعف دپارتمان است كه در چنين موقعى آشكار مى شود.

بازرس كانون داوران ايران در پايان بيان كرد: به نظرم كميته 
اشتباه  و  كند  پيدا  ورود  جزئى  به طور  كامال  بايد  داوران 
در  مى تواند  كه  اشتباهى  كند؛  جبران  را  خودش  اعضاى 
فصل بعد براى فدراسيون فوتبال بسيار گران تمام شود. 
وظيفه كميته داوران نظارت دقيق بر روى دپارتمان داورى 
است و اين كه اعضايش ادعا كنند ما از نمره نظارت داوران 
و كمك داوران با خبر نبوديم جواب خوبى نيست. برداشت 
من چنين است كه بازنگرى منطقى بايد صورت گيرد تا 
در ادامه شاهد جبهه گيرى برخى از استان ها در مقابل اين 

تصميم نباشيم.

ارزيابى نهايى ويسى از 30 بازيكن انتخابى
 30 عملكرد  خوزستان  استقالل  فوتبال  تيم  سرمربى 
بازيكن حاضر در تست نهايى اين تيم را ارزيابى مى كند.

استقالل  تمرينات  جديد  دور  رسمى  آغاز  از  پيش 
خوزستان، دستياران عبداهللا ويسى در كادر فنى اين تيم از 
بازيكنان ليگ هاى دسته هاى پايين  تست فنى به عمل آورده و 

اسامى 30 بازيكن برتر را يادداشت كردند.
استقالل  نهايى  تست  نفره  ليست 30  در  كه  بازيكنانى 
خوزستان قرار گرفته اند، زير نظر عبداهللا ويسى در ورزشگاه 
تختى اهواز به انجام بازى درون تيمى خواهند پرداخت تا 
در صورت تأييد فنى سرمربى استقالل خوزستان، اسامى 
تعدادى از اين نفرات در ليست بازيكنان حاضر در اردوى 

آماده سازى آبى پوشان در شهركرد قرار بگيرد.

شيمبا؛ آقاى گل خارجى خوزستانى ها
آخرين خريد تيم صنعت نفت آبادان، برترين گل زن خارجى 

تيم هاى خوزستانى در تاريخ مسابقات ليگ برتر است.
نگاهى به آمار گل زنى بازيكنان خارجى شاغل در تيم هاى 
خوزستانى در طول شانزده دوره برگزارشده از مسابقات ليگ 
برتر فوتبال كشور نشان مى دهد كه لوسيانو پريرا مندس ملقب 
به شيمبا، مهاجم برزيلى اسبق فوالد خوزستان و بازيكن فعلى 

صنعت نفت آبادان، بهترين گل زن خارجى اين تيم ها است.
اين مهاجم برزيلى كه در زمان سرمربيگرى حسين فركى در 
فصل 92-91 به فوالد خوزستان پيوست، در 9 هفته ابتدايى 
فصل حتى يك گل هم نزد و اين موضوع، مسئوالن باشگاه 
فوالد را به فكر پايان همكارى با وى انداخت و اوضاع 
به نحوى بود كه حتى گزارش گران تلويزيونى و هواداران هم 

به انتقاد از عملكرد وى پرداختند!
اما در هفته دهم ورق برگشت و شيمبا با به ثمر رساندن 2 
گل مقابل پيكان، نظر مسئولين فوالد را به خود جلب كرد و 
در ادامه فصل 10 گل ديگر نيز زد تا در پايان فصل با 12 گل، 

عنوان برترين گل زن فوالد را از آن خود كند.
لوسيانو پريرا فصل بعد نيز با پيراهن فوالد به ميدان رفت و 9 
گل ديگر در مسابقات ليگ برتر براى اين تيم خوزستانى به 
ثمر رساند تا در مجموع، 21 گل طى دو فصل حضور خود 
در فوالد به ثمر برساند و در هر دو فصل به عنوان برترين 
گل زن اين تيم نيز شناخته شود. همچنين در بين تمام بازيكنان 
خارجى حاضر در پنج تيم نماينده فوتبال خوزستان در اين 
مسابقات يعنى فوالد و استقالل خوزستان، استقالل اهواز، 
صنعت نفت آبادان و نفت مسجدسليمان نيز عنوان برترين 

گل زن خارجى به وى مى رسد.
شيمبا پس از دو فصل حضور در فوالد خوزستان، راهى 
اصفهان شد و دو فصل را نيز در تيم سپاهان بازى كرد كه در 
آنجا هم عملكرد خوبى، به ويژه در فصل اول، داشت و در 
مجموع، 15 گل در ليگ برتر طى اين دو فصل به ثمر رساند 
و در هر دو فصل، به عنوان برترين گل زن خارجى سپاهان 

نيز شناخته شد.
اين مهاجم برزيلى سپس به تبريز نقل مكان كرد و يك فصل 
را در كنار دو هم وطن خود، مگنو باتيستا و فرناندو خسوس، 
در تيم گسترش فوالد تبريز سپرى كرد كه در آنجا هم آمار 
خوبى در گل زنى برجاى گذاشت و با به ثمر رساندن 10 
گل، بهترين گل زن گسترش فوالد در ليگ برتر شانزدهم شد.

لوسيانو پريرا مندس در پايان قرارداد خود با گسترش فوالد، 
راهى برزيل شد و در نهايت تصميم گرفت به صنعت نفت 
آبادان كه هدايت آن به سرمربى فصل گذشته گسترش فوالد 

واگذار شده بود، ملحق شود.
اكنون هواداران صنعت نفت اميدوارند شيمبا   33 ساله كه 
در هر پنج فصل حضور خود در ليگ برتر ايران به عنوان 
برترين گل زن خارجى تيم هاى خود شناخته شده است، در 
فصل پيش رو نيز گل هاى زيادى براى اين تيم آبادانى به ثمر 
برساند و به موفقيت اين تيم در رقابت هاى ليگ برتر هفدهم 

كمك كند.
بازگشت شيخ ويسى و كعبى

 به تمرينات استقالل
دومين جلسه تمرين تيم استقالل خوزستان از ساعت 21 

امشب در استاديوم تختى اهواز برگزار شد.
دومين جلسه تمرين تيم استقالل خوزستان براى حضور در 
هفدهمين دوره ليگ برتر از ساعت 21 امشب با حضور 
مربيان و بازيكنان اين تيم در زمين شماره يك استاديوم 
تختى اهواز آغاز شد. بازيكنانى نظير وحيد شيخ ويسى، عقيل 
كعبى، سلمان بحرانى، ابوالفضل عاليى و ... كه در تمرين 
ديروز غيبت داشتند، امشب در دومين تمرين آبى پوشان در 
فصل جديد شركت كرده و همراه با بازيكنان جديد و قديم 
اين تيم به تمرين پرداختند. عبداهللا ويسى، بهروز مكوندى، 
هوشنگ لوئينيان، كريم بوستانى و رافائل مربى بدنساز برزيلى 
به عنوان اعضاى كادر فنى استقالل خوزستان در تمرين 
چهارشنبه شب حاضر هستند. اين جلسه تمرينى هم اكنون 

در ورزشگاه تختى جريان دارد.

سهميه ليگ برترى فوالد تكميل نشده است
 تيم فوالد خوزستان امكان جذب يك بازيكن سهميه ليگ 

برترى ديگر را خواهد داشت.
دوره  در  پررنگى  حضور  كه  خوزستان  فوالد  تيم 
نقل وانتقاالت تابستانى داشته است، امكان جذب يك بازيكن 
سهميه ليگ برترى ديگر را خواهد داشت، چرا كه رحيم 

زهيوى سهميه ليگ برترى محسوب نمى شود.
عقد قرارداد با شش بازيكن از بازيكنان حاضر در ليگ 
پيمان  زهيوى،  رحيم  مبعلى،  ايمان  نام هاى  به  شانزدهم 
شيرزادى، على اصغر عاشورى، حامد لك و امير زليكانى، اين 
تصور را به وجود آورده است كه تيم فوالد خوزستان قادر 
به جذب بازيكن ديگرى از ليگ برتر نيست، اما با توجه به 
اينكه رحيم زهيوى در نيم فصل سال گذشته به تيم الشحانيه 
قطر انتقال يافته بود، بازيكن سهميه ليگ برترى محسوب 
نمى شود و فوالدى ها مى توانند يك بازيكن ليگ برترى ديگر 
را به خدمت بگيرند. در عين حال، تيم نفت آبادان شش 
خريد ليگ برترى اش را انجام داده و استقالل خوزستان چهار 
بازيكن از ليگ برتر به خدمت گرفته است و مى تواند دو 

بازيكن ديگر را جذب كند.

نايب قهرمانى كيميا عليزاده درتكواندوى جهانى
قهرمانى  مسابقات  فينال  در  عليزاده  كيميا 
جهان در مقابل حريف ساحل عاجى خود 
نتيجه را واگذار كرد و نخستين مدال نقره 
تاريخ تكواندو بانوان در مسابقات جهانى را 

كسب كرد.
مصاف  به  نخست  گام  در  عليزاده  كيميا 
«فرناندا آگويره» از شيلى رفت و با نتيجه 14 

بر 9 به اين تكواندوكار غلبه كرد. 
او در ادامه با شكست (36 بر 22) «آشلى كرايولد» كانادايى دارنده 
مدال طال و برنز قهرمانى پان امريكن توانست راهى مرحله بعد شود. 
نماينده وزن 62- كيلوگرم كشورمان در ديدار سوم رو در روى «ئى 
چينگ لين» از چين تايپه قهرمان آسيا 2016 قرار گرفت و در حاليكه 
در پايان راند سوم نتيجه 14 بر 14 مساوى شد، توانست با پيروزى در 

راند طاليى از شياپ چانگ خارج شده و راهى مرحله چهارم شود.
كيميا در مبارزه چهارم خود مقابل «ماريجا استتيك» از كرواسى قرار 
گرفت و توانست نتيجه را 12 بر 4 به نفع خود به پايان برساند و به 

مرحله نيمه نهايى صعود كند.
كيميا در مرحله نيمه نهايى و براى راهيابى به فينال اين رقابت ها به 
مصاف «تاتيانا كوزمينا» از روسيه دارنده مدال طالى قهرمانى اروپا 
2015 و 2016 و برنز المپيك نوجوانان 2014 رفت و توانست با 
نتيجه 9 بر 6 بار ديگر افتخارى براى بانوان تكواندوكار ايران بيافريند 

و راهى فينال شود.
بانوى نابغه تكواندو ايران در فينال و براى كسب عنوان قهرمانى اين 
رقابت ها با «روس گباگبى» از ساحل عاج دارنده مدال برنز المپيك 
2016، طالى مسابقات قهرمانى اروپا و طالى قهرمانى آفريقا مبارزه 
كرد و با وجود آسيب ديدگى تا لحظه آخر از جان مايه گذاشت اما 

نتيجه را 19 بر 9 واگذار و به مدال نقره رسيد.
ملى پوشان در بخش زنان با هدايت مهرو كمرانى (سرمربى) و فاطمه 
صفرپور و ريحانه فوالدى (مربى) در اين دوره از رقابت ها حضور 

پيدا كردند.
اين رقابت هاى G12 است كه به نفر اول 120 امتياز، نفر دوم 72 
امتياز، نفرات سوم 43,20 امتياز در راستاى كسب سهميه المپيك 

تعلق مى گيرد.
مدال هاى كسب شده وزن 62- كيلوگرم:
مدال طال: «روس گباگبى» از ساحل عاج

مدال نقره: «كيميا عليزاده» از ايران
مدال برنز: «تاتيانا كوزمينا» از روسيه و «سو هى كيم» از كره جنوبى

چرا قانون براى همه يكسان نيست؟
سرمربى تيم فوتسال تاسيسات دريايى تهران 
به محروميت اشتباه بازيكنش واكنش تندى 
كميته  شدن  قائل  تبعيض  به  و  داد  نشان 

فوتسال اعتراض كرد.
باشگاه تاسيسات دريايى تهران مدعى است 
مجيد حاجى بنده بازيكن تيم در بازى با مس 
تنها 18  و  شده  محروم  اشتباهى  سونگون 

ساعت قبل از شروع بازى به اين اشتباه پى برده است.
وحيد شمسايى در اين باره توضيح داد: يكى از مسووالن فدراسيون 
قبل از مسابقه فهرستى را به سرپرست ما نشان داد كه نام مجيد 
حاجى بنده به عنوان سه كارته در آن وجود داشت و محروم شناخته 
مى شد. در اين فهرست نام چد بازيكن گيتى پسند مثل مهران عاليقدر 
و احمد اسماعيل پور هم بود. ما نيز با توجه به اعالم آقايان، مجيد 
حاجى بنده را به همراه تيم به تبريز نبرديم. البته براى او بليط هواپيما و 

هتل هم رزرو كرده بوديم اما هزينه كنسلى آن را داديم.
وى افزود: ساعت 12 شب قبل از بازى با ما تماس گرفته و اعالم 
كردند حاجى بنده محروم نيست. زمانى كه ديگر كار از كار گذشته 
بود و نمى توانستيم او را به تبريز بياوريم. نمى دانم چه بايد بگويم؛ اگر 
قانون براى همه باشد، ما مشكلى نداريم اما اگر قرار است اين طور 

لطمه بخوريم دور از انصاف است.
سرمربى تيم فوتسال تاسيسات دريايى با بيان اين كه نبود حاجى 
بنده در باخت تيمش بى تاثير نبود، تصريح كرد: نمى خواهم حاال 
كه باخته ايم بهانه تراشى كنم اما من به نحوه اجراى قانون اعتراض 
دارم. ما روى اين بازيكن حساب باز كرده بوديم و شجرى را در 
همان پست با مصدوميت بازى داديم. بيش از 10 سال است كه در 
ليگ برتر بازى مى كنم و تا امروز چنين اتفاقى براى ما نيفتاده بود. 
محروميت بازيكن سه كارته در فصل جديد بى سابقه است اما ما به 
قانون احترام گذاشتيم. اگر قانون است، حرفى نداريم اما اگر نيست، 

چرا چند ساعت قبل از بازى به ما اطالع مى دهند؟
شمسايى در پايان تاكيد كرد: ما بازى را به مس باختيم. حال بخواهيم 
اعتراض كنيم، چه چيزى تغيير مى كند؟ آيا نتيجه بازى بر مى گردد؟ 
مگر دست مان به جايى مى رسد كه بخواهيم اعتراض كينم؟ مگر ما 
كاره اى هستيم؟! ما مى گوييم اگر قانونى را تصويب مى كنند بايد همه 
را يكسان ببينند. نه اين كه به يك تيم دو روز زودتر خبر دهند و به 

ما شب قبل از بازى. اين براى ما دردآور است.

بوكسورهاى كشورمان حريفان خود را شناختند
9 بوكسور تيم ملى جوانان ايران، حريفان خود را در رقابت هاى 
قهرمانى آسيا شناختند. از فدراسيون بوكس، چرخ رقابت هاى بوكس 
قهرمانى آسيا جوانان با حضور بيش از 120 بوكسور از 23 كشور در 

شهر بانكوك مركز تايلند به حركت در مى آيد.
مراسم قرعه كشى اين رقابت ها روز(جمعه) برگزار  و مشخص شد 
كه بوكسورهاى جوان كشورمان با نمايندگان چه كشورهايى ديدار 
خواهند كرد. بر اين اساس در 52 كيلوگرم پيمان شاهپرى در نخستين 

ديدار به مصاف هونگ از چين تايپه مى رود.
در وزن 56 كيلوگرم اشكان رضايى در دور نخست با صالح از قطر 
ديدار مى كند. در 60 كيلوگرم حسين موسى خانى با تايگا از ژاپن 
مبارزه مى كند. اشكان رشيد در 64 كيلوگرم با مشتزن اهل مغولستان 
كيلوگرم   69 وزن  بوكسور  عسگرى  محمد  كرد.  خواهد  ديدار 
كشورمان در دور نخست با موسى سامر از عراق مواجه خواهد شد.

مهدى ماكويى در 75 كيلوگرم پس از يك دور استراحت رودرروى 
در 81  نيا  حسن  رضا  ميگيرد.  قرار  نپال  و  قزاقستان  ديدار  برنده 
كيلوگرم با يوسف احمد از سوريه پيكار مى كند.  در 91 كيلوگرم 
سجاد موسوى در نخستين گام بوكسور ازبك را پيش رو دارد. در 
وزن به اضافه 91 كيلوگرم امير حسن ثقفى با نوردالت قزاقستانى 
مبارزه خواهد كرد. تيم ايران با 9 بوكسور در رقابت هاى قهرمانى 
آسيا جوان شركت كرده و تنها در وزن 49 كيلوگرم بوكسورى به اين 
رقابت ها اعزام نكرده است. اميد رشيد، رضا مهدى پور و مرتضى 

سپهوند اعضاى كادر فنى اين تيم را تشكيل ميدهند.

نتايج ضعيف در مسابقات جهانى قابل پيش بينى بود
كارشـناس تكواندو گفت: انتخاب كادر فنى و بازيكنان چارچوب مشـخصى نداشـت 

و برهميـن اسـاس از قبـل نتايـج ضعيـف تيـم ايـران در رقابـت هـاى جهانـى 2017 قابـل پيـش بينـى بـود. 

كامرانى فر داوران را دور زده است
بازرس كانون داوران معتقد است رييس دپارتمان داورى، كميته داوران را دور زده است

 و فهرستى بدون ارزيابى را براى اين كميته فرستاده است.

ــت  ــا بيان اينكه اتفاقات پش ــازمان ليگ ب دبير س
ــده، از  ــازى ليگ برتر ش ــث لغو چهار ب ــرده باع ب

ــر داد.  ــان خب ــا خاطي ــورد ب برخ

كاظم سليمانى دبير كميته فوتسال در مورد لغو چهار 
بازى در هفته نخست ليگ برتر فوتسال توضيح داد: 
بازى افتتاحيه ليگ در مشهد متاسفانه به دليل كم كارى 
آذرخش بندرعباس و بى مديريتى آنها برگزار نشد كه 

به شدت پيگير قضيه هستيم.
ما  به  هم  بازى  از  قبل  روز  ها  آذرخش   افزود:  وى 
زمين  در  آرا  فرش  مقابل  بودند  گفته  و  زده  پيامك 
حاضر نمى شويم. واقعا براى مردم بندرعباس متاسفم 

نمى دهد.  نتيجه  اما  مى دهند  انجام  را  هزينه ها  اين  كه 
حراست  نيز  قم  آتليه  و  پسند  گيتى  تيم هاى  بازى  در 
دخالت كرد و هيات فوتبال استان هم همكارى الزم را 
و  بودند  آورده  فرماندارى  از  نامه اى  آنها  نداشت.  ما  با 

مى گفتند بازى ها به دليل مسائل امنيتى در سالن بهزيستى 
برگزار نمى شود. همچنين هيات فوتبال، سالن حيدريان 
را از قبل به ما پيشنهاد داده بودند اما اين سالن ميزبان 

مسابقات كشتى است.
عواملى  برتر،  ليگ  اول  هفته  در  كرد:   اظهار  سليمانى 

باعث  پرده  پشت  مسائل  و  داد  هم  دست  به  دست 
شد تا چند ديدار از جمله 2 بازى در قم لغو شود كه 
من علت لغو اين 2 بازى را از كم كارى هيات فوتبال 

قم مى دانم.
به  آرامش  بازگشت  به  همچنين  فوتسال  كميته  دبير 
ليگ فوتسال اطمينان داد و افزود: به هر حال ليگ برتر 
در هفته اول قرار دارد و اين مسائل در ابتداى ليگ به 
وجود آمده است. ما امسال اتوماسيونى را براى نقل و 
انتقاالت و ارسال مدارك در سازمان ليگ راه انداختيم 
اما تيم ها شناختى از آن نداشتند. با اين حال با آنها 
تعامل كرديم و به فوتسالى ها قول مى دهم هفته دوم 

ليگ برتر، پويا و منسجم برگزار خواهد شد.
سليمانى در پايان از ارسال پرونده بازى هاى لغو شده به 
كميته انضباطى خبر داد و گفت: پرونده بازى هاى قم و 
مشهد را به كميته انضباطى مى بريم تا تنبيهاتى را برايشان 

در نظر بگيريم.

ملى پوش فوتسال بانوان بر اين باور است در ليگ برتر فوتسال 
بانوان به كميت بها داده مى شود و كيفيت فدا مى شود.

فرزانه توسلى  درباره حضور خود در سيزدهمين دور ليگ برتر 
فوتسال بانوان، اظهار كرد: اولويت نخست من حضور در تيم 
دانشگاه آزاد است، چرا كه هم در كنار خانواده ام حضور دارم 
و هم دانشگاه آزاد از كادر قوى و تمرينات خوبى برخوردار 
است.  قرار بر اين است تا ظرف يكى، دو هفته  آينده جلسه اى 
با حضور كادرفنى، مديرعامل باشگاه و بازيكنان برگزار و نتيجه  
مشخص  شود. او درباره سطح كمى و كيفى ليگ برتر فوتسال 
بانوان، بيان  كرد: مشكلى كه در حال  حاضر در ليگ فوتسال 
بانوان وجود دارد، اين است كه به كميت بيش تر از كيفيت 
بها داده مى شود. كيفيت ليگ پايين است و به غير از هشت 
تيم باالى جدول اختالف امتيازها در پايين جدول بسيار است. 
حضور 14 تيم در ليگ برتر، كه در اواسط ليگ نيز تعدادى از 

آن ها انصراف مى دهند به ضرر ليگ خواهد بود.
فرزانه توسلى افزود: يكى از درخواست هاى ملى پوشان اين 

است كه ليگ برتر سال جارى با تعداد تيم هاى كم ترى برگزار 
شود، چرا كه تيم   ملى رقابت هاى مهمى را در پيش رو دارد.اين 
ملى پوش فوتسال بانوان در ادامه  با اشاره به تيم   ملى، خاطرنشان 
كرد: رقابت هاى داخل سالن آسيا و قهرمانى آسيا را در پيش 
داريم و بسيار خوب مى شود اگر با توجه به حضور ملى پوشان 

شرايط ليگ را طورى مهيا كنند تا آسيب كم ترى به تيم   ملى وارد 
شود. او در ادامه افزود: اردوهاى تيم   ملى به طور منظم برگزار 
مى شود و درخواستى كه از مسووالن دارم اين است تا هر چه  
زودتر يك مشاور فنى خوب به تيم   ملى  اضافه شود تا پرقدرت 

عازم رقابت ها شويم.
مردم،  انتظارات  به  اشاره  با  بانوان  فوتسال  ملى پوش  اين 
خاطرنشان كرد: تيم   ملى فوتسال بانوان عنوان قهرمانى آسيا 
را با خود به همراه دارد و همين امر باعث مى شود تا مردم 
انتظار بااليى از تيم   ملى داشته باشند و ما نيز مى دانيم كه در 
آسيا مى توانيم عنوان قهرمانى را تكرار و در جهان نيز مى توانيم 

حداقل عنوان چهارمى يا پنجمى را كسب كنيم.
ملى پوش فوتسال بانوان در پايان درباره حضور  اسپانسرها در 
ليگ برتر فوتسال بانوان، بيان  كرد: متاسفانه به جز چند تيم 
در ليگ برتر، ساير تيم ها از نظر مالى شرايط خوبى را ندارند 
و همين امر باعث مى شود تا تيم ها از ادامه حضور در ليگ 

انصراف دهند و باعث آسيب زدن به بدنه ليگ شوند.

مسائل پشت پرده باعث لغو بازى هاى هفته نخست ليگ فوتسال بود

تعداد تيم هاى ليگ برتر فوتسال كاهش يابد
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شـيه حا ر  د نـه بخا كتا

خبـر

لنوشـته د

چهار  و  اسلوب  اساس  بر  مادر  پاى  زير  سريال 
چوب هاى اخالقى متعالى و كمرنگ شده در جامعه 
ايرانى به نگارش درآمده است. نيت  و عوامل سازنده، 
قطعا توليدى فاخر در نسبت با انگاره هاى متعالى 
در فرهنگ عامه ايرانى  است. خروجى سريال بر 
اساس حالجى و تحليل گزاره هاى اوليه نمايشى، 
هر تحليلگرى را به يك نتيجه واحد مى رساند كه 
سازندگان قصد دارند كه بر اساس الگوهاى سبك 
زندگى اسالمى – ايرانى اثرى نمايشى را توليد كنند.
اين رويه مشخص توليد سريال،  مبتنى بر شعار 
دهى و لعاب نمايشى سبك  زندگى اسالمى،  بدل 
به معضلى بزرگى براى مديريت سريال سازى شده 
است. متاسفانه در امر توليد سريال هاى وطنى ُسرنا 
را وراونه مى نوازيم. اين چه روشى است كه سريال را 
براى زدن سخنان گل درشتى و نصيحت هاى پدرانه 

غير قابل تحمل توليد مى كنيم.
مخاطب حوصله شنيدن پندآموزى عامرانه مديايى 
را ندارد، مخاطب پاى تلويزيون مى نشيند تا كمى 
سرگرم شود. چرا تلويزيون به جاى سرگرمى سعى در 
ارائه اثرى دارد كه وجه پندآموزى  اش گل درشت تر از 
وجه سرگرمى ساز آن است. البته پندآموزى از طريق 
توليدات نمايشى يك اصل بسيار مهم است اما اين 
گزاره آنقدر وجه پرنگ در سازو كار توليد در سيما را 
به خود گرفته است كه به تدريج مخاطب به قصد 
سرگرمى سراغ گزينه هاى ديگر مى رود. امروزه در 
اغلب رسانه هاى حرفه اى اخبار سياسى و مهيب را به 
صورت سه بعدى در استوديو ارائه مى كنند تا مخاطب 
را به واسطه اخبار سرگرم كنند. اولويت اغلب رسانه 
هاى حرفه اى در دنيا ارائه بسته سرگرمى ساز است 
كه متاسفانه توليدات نمايشى  در چند سال اخير خالى 

از سرگرمى است.
 هر توليد رسانه اى بر اساس زبان «عامه فهم» مردم 
بايد توليد شود. زبان ثقيل و گنده گوى سريال «زير 
پاى مادر»  در گفت و گوهايش و گفتمانش، با آگاهى 
به نيت خير سازندگان، متعلق به  عرصه ماقبل دوران 
كرتاسه است و به نوجوان و جوانان امروزى هيچ 
ربطى ندارد. اغلب كاراكترهاى سريال شبيه سريال 
سربداران (سريالى كه در دهه شصت پخش مى شد) 
سخن مى گويند. حتى ديالوگ هاى روزمره بازيگران 
به شبيه خوانى بيشتر شباهت دارد تا ديالوگ گويى به 
سبك و سياق مردم امروز. بخش نخست سريال يك 
قصه رمانتيك فوق العاده دارد كه به دل مخاطب مى 
نشيند و هيجان انگيز است و باقى سريال نوع خاصى 
از  روابط ضربدرى، مثلثى و عشقى متشرعانه به سياق 

سريال هاى تركى است. زبان سريال كه نخستين 
گزاره ارتباط با مخاطب است به زبان مردم كوچه و 
بازار شباهتى ندارد و بيشتر شبيه زبان جاهالنه ساكنان 
«دروازه رى» و «پامنار» در «دهه سى» شمسى است 
و در دهه «نود شمسى» اصال كسى نمى تواند با آن 

ارتباط برقرار كند.
نتايج  به  را  مخاطب  سريال  روايت  بررسى  اما   
جالب ترى مى رساند. قصصى مثل رها كردن همسر 
فرزند در زندگى «اسماعيل نفر» به نوعى در روايت 
موازى ديگر سريال، در مثلث خانوادگى خليل كبابى 
و اشكان تكرار شده است. يعنى داستان دو دوست 
قديمى خليل و اسماعيل شباهت عجيبى به يكديگر 
دارد هر دو همسرانشان را رها كرده اند و هر دوى 
آنها در ميانسالى دنبال عشق تازه اى مى گردند، 
يكى عاشق زن رفيق قديمى خود شده و ديگرى 

عاشق زن برادر همسر سابقش. يعنى شكل مثلثى 
عشق هاى ميانسالى حضرات، داراى همان پيچيدگى 
هاى خاص توليدات استانبولى است. جالب اين است 
با اينكه اسماعيل هوس كرده با همسر سابق رفيق 
دوران كودكى ازدواج كند،اما خليل كبابى به داليلى 
ككش نمى گزد و اتفاق از منظر سازندگان هر دو 
رستگارند و تفاوتى وجوه آنتاگونيستى و پروتاگونيستى 

اين  دو را كاراكتر نمى توان تمييز داد.    
اما روايت سريال به غير اين شكل نمايش دادن عشاق 
ليبرال، در نوع قصه گويى به اضمحاللى عجيب دچار 
است. اشكان نمى داند مادرش آتنه است و آتنه به 
خليل التماس مى كند كه سبب وصلت اشكان و 
ستاره (دختر خواهرش) شود و او نيز قسم مى خورد 
براى هميشه از زندگى آنها دور خواهند ماند تا اشكان 

جالب  نكته  اما  اوست.  مادر  آتنه  كه  نشود  متوجه 
اينجاست كه اشكان قبل از هر قصدى ميفهمد كه 
آتنه مادر اوست و پس از وصلت اشكان و ستاره، در 
يك فرآيند سوپر ساده انگارى نزديك به دايره بالهت 
نمايشى، خليل  همچنان اصرار دارد كه آتنه از اشكان 
دور بماند. گويا آتنه به تب كريمه كنگويى مبتالست و 
صرفا خليل كبابى آگاهى به بيمارى آتنه دارد. اما نكته 
جالب اينجاست كه پسرك بعد از ازدواج دلش مى 
خواهد با مادرش باشد. واكنش خانواده رنگرز و بيژن 
پدربرزگ از همه جالب تر است.   آتنه با «اسماعيل 
نفر» تا درب ورودى محضر براى عقد نكاح رفته،اما 
عقدى صورت نپذيرفته است، خانواده اش او را از خانه 
بيرون مى كنند؛ به اين دليل كه چرا با مردى كه با او 
قصد ازدواج داشته تا دم محضر رفته است. غافل از 
اينكه يكبار ديگر همين برخورد سلبى خانواده سبب 

خطا رفتن عاطفه شده است. سريال همينطور كه وارد 
نيمه دوم و سومش مى شود تناقض هاى داستانى اش 
مثل دملى چركين سرباز مى كند و  پيكره  فيلمنامه 

عفونى مى شود.   
تقريبا فاجعه اى كه با عنوان مقدس «زير پاى مادر» 
رخ مى دهد به اين دليل است كه حضرات دست 
اندركار فرهنگى مديوم نمايشى،  سرگرمى را با كالس 
اخالق اشتباه گرفته اند. اگر مردم را سرگرم نكنيد با 
شما تعارف نخواهند داشت و خيلى راحت انتخاب هاى 
ديگرى را براى سرگرمى برخواهند گزيد. تلويزيون 
بايد دانشگاه باشد اما در دانشگاه سيما (مديا) ، مبنا 
سرگرمى است و مولف، موظف به خلق سرگرمى. 
اگر قصد دارد پيامى هم به مخاطبانش منتقل كند، اين 
القاء بايد در اليه هاى سوم و چهارم روايت، به صورت 

پنهانى ارائه شود.
 نكته جالب اينجاست كه سازندگان و خالقان اين 
دستشان  آنقدر  مستقيم  پيام  القاى  براى  سريال 
را  مشهدالرضا  مقدس  جغرافياى  كه  است  خالى 
چاشنى سريال مى كنند تا القاى پيام هاى دم دستى 
شبه اخالق گرايانه برايشان ساده تر باشد و مثل 
كاراكترهايى كه درباره جهش يافتگان در فيلم هاى 
هاليوودى ديده ايم، ثانيه به ثانيه ، از تهران به قدمگاه،  
از قدمگاه به تهران، از تهران به مشهد، از مشهد به 

تهران به جاى رفتن،  شخصيت ها مى جهند. 
در يكى از قسمت ها آتنه به شخصيت ديگرى 
مى گويد من صبح مشهد بودم. يعنى فاصله تهران 
تا مشهد را با قطار، به اندازه فاصله متروى شهررى 
تا تجريش تصور كرده اند. از سوى ديگر شخصيت 
آتنه به صورت خيلى غيبى و دور از چشم مخاطبان 
يافتگان  جهش  گروه  از  و  است  يافته  جهش 
آتنه  است.  يافته تر  جهش  خيلى  ايكس  مردان 
غير از اينكه فاصله مشهد – تهران را يكساعته 
طى مى كنند، هيچ آسيب جسمى نمى تواند اراده 
شخصيت هاى سريال را مخشوش و متوقف كند. 
طبق زمانبندى تعريف شده سريال، آتنه پايش در 
مشهد مى شكند و فرداى همان روز وقتى به 
تهران مى رسد گچ پايش را باز مى كند و خيلى 
عادى و معمولى مثل ببر بنگال مى دود. اشكان از 
يك ساختمان دو طبقه با سر به زمين مى خورد و 
احتمال قطع نخاع شدن وى در سريال مطرح مى 
شود اما به محض رسيدن به بيمارستان، توسط 
انرژى خاصى كه توسط تهيه كننده، كارگردان 
و نويسنده به اشكان منتقل مى شود به هوش 
مى آيد و پى به راز بزرگ مادرش مى برد و يكروزه 

مثل روز قبل از سقوط مى شود.
 «زير پاى مادر» به جاى بهشت به دوزخ منجر شد. 
ا َيَرُه مى توان اين  با استناد به َذرَّةٍ َخْيًرا َيَرُه ؛ َذرَّةٍ َشرًّ
ايرانى  سريال  اگر  كرد.  ارزيابى  بدرستى  را  سريال 
قسمت اول آنرا ببينى و يك قسمت را به دليل مشغله 
از دست بدهى و قسمت سوم را تماشا كنى چيزى از 
دست نخواهيد داد. از قسمت سيزدهم سريال زير پاى 
مادر اگر تماشا نكرده باشيد و ناگهان قسمت بيستم 
را تماشا كنيد، تقريبا هيچ گزاره نمايشى  را از دست 
نخواهيد داد. كما اينكه تلويزيون خالصه قسمت هاى 
16 تا 20 را پخش كرد و با اين ديدن اين خالصه 
مى توان دريافت چه ميزان در سريال آب بسته اند و 
وقت مخاطبان را با پالن هاى و سكانس هاى اضافى 

تلف مى كنند.   

«زير پاى مادر» به جاى بهشت، از دوزخ سر در آورد 
بخش نخست سريال يك قصه رمانتيك فوق العاده دارد كه به دل مخاطب مى نشيند و هيجان انگيز است
 و باقى سريال نوع خاصى از روابط ضربدرى، مثلثى و عشقى متشرعانه به سياق سريال هاى تركى است.

حراج كتابى كه زندگى 
پدر اوباما را تغيير داد

كتابى كه راه ورود پدر باراك اوباما به آمريكا را هموار كرد، حراج 
مى شود.

اواخر سال 1950 ميالدى مردى جوان به نام باراك حسين اوباما 
در كنيا در راستاى برنام ه اى براى ارتقاى سطح ادبيات مردم قاره 
آفريقا مجموعه  كتابى به زبان مادرى اش نوشت. نوشته هاى او 
نظر اليزابت مونى را به خود جلب كرد و از اين راه به دانشگاه 
هاوايى وارد شد. او در دانشگاه هاوايى با آن دانام دانشجوى رشته 
انسان شناسى آشنا شد و ازدواج كرد. حاصل اين ازدواج تنها يك 
پسرى همنام با پدر بود كه سال ها بعد رييس جمهور اياالت 
متحده آمريكا شد. شش دهه پس از آن روزگار نسخه اى اصلى 
از كتاب هاى كوچكى كه مسبب تمام اين ماجراها شد در دست 
مردى هلندى يافت شده و قرار است به زودى حراج شود. به گفته 
مسئوالن حراجى اين مجموعه تنها نسخه هاى يافت شده است 

كه در مالكيت آن در اختيار فردى حقيقى است.
نيكو وسلينگ كه دهه 60 ميالدى به شكل داوطلبانه براى وزارت 
امورخارجه هلند كار مى كرد اين كتاب را براى ياد گرفتن زبان لو 
خريدارى كرده است. دفتر ادبيات آفريقاى شرقى اين مجموعه 
كتاب ها را براى يادگيرى زبان «لو» منتشر كرده است. در اين 
سرى كتاب ها شخصيتى به نام اوتنيو درباره كشاورزى، بهداشت 
تغذيه و ديگر موضوعات صحبت مى كند. در يكى از اين كتاب ها با 
عنوان «شيوه هاى عاقالنه كشاورزى» نوشته اى با اين مضمون به 
چشم مى خورد: «نوشته باراك حسين اوباما براى دپارتمان آموزش 

كنيا زير نظر اليزابت مونى كارشناس ادبيات»
پيش از پيدا شدن اين كتاب ها تنها دو نسخه ديگر از آن ها موجود 
بود كه يكى در كتابخانه گنگره آمريكا بود و ديگرى در اختيار 
دانشگاه نورث وسترن قرار داشت. مرى جين ديب مدير بخش 
آفريقا و خاورميانه كتابخانه كنگره آمريكا در اين باره گفت: «اين 
كتاب  كوچك اثر بزرگى داشت. اين كتاب مسير تاريخ را عوض 

كرد. تصور تاثير بزرگ اين رويداد نفس گير است.»

كوروش اسدى به باغ ملى رفت

بزرگداشت نويسنده برجسته خوزستانى در شوشتر برگزارشد.
اداره  و  انديشه  ادبى  انجمن  همت  به  كه  مراسم  اين  در 
فرهنگ وارشاداسالمى شوشتر،باحضور تعدادى از هنرمندان 
و شاعران و نويسندگان استان خوزستان( اهواز ، شوشتر ، 
دزفول ، انديمشك ، مسجد سليمان ، گتوند  و ...)  در سالن 
اجتماعات اداره تبليغات اسالمى برگزار شد. دكترعلى بهرامى 
ريس اداره فرهنگ وارشاداسالمى شوشتر گفت :  كوروش 
اسدى زنده است،چرا كه آثار ارزشمند ادبى او در جامعه هويدا 
ست. بهرامى در ادامه گفت: به تصديق سخن سعديا مرد 
كوروش  استاد  ميگويم  جرآت  با  امروز  نميردهرگز  نكونام 
اسدى مثل خيلى از درگذشتگان نامدار ايران همچون حافظ 
، سعدى ، موالنا ، اخوان ، قيصر و ....)  زنده است  و در آينده 
آثار زنده ياد اسدى با مردم بيشتر حرف خواهدزد . بى شك 

آثار ادبى و هنرى او جاودانه خواهدشد .
دكتربهرامى در ادامه گفت :  ايران مهد هنر و فرهنگ و 
تمدن و ادبيات است . شاعران ، نويسندگان ، هنرمندان ، 
علما و فضال و روحانيون بزرگى در اين خطه زيسته اند كه 
به همراه شهداى سرافرازى كه از آب و خاك و كيان ايران 
دفاع كردند آنان از فرهنگ و ادبيات ما محافظت كردند و 
در نگهدارى و توسعه و ترويج ش، كوشيده اند و همه اينها 
فرهنگ و هويت كشور عزيز ما را مى سازند.  شايسته است 
در معرفى و پاسداشت اين بزرگان و مفاخر ،  بيش از پيش  
تالش وكوشش كنيم. بهرامى درپايان گفت :  بايد از جانبازان 
، از شهدا از ادبا و شعرا و از علماى شهر و كشور ايران بيشتر 
نام برده شود و رويدادها را در مسير بازشناخت آنان طرح 
ريزى و اجرايى كرد،چرا كه به تكامل  و ترويج فرهنگ اين 
سرزمين مقدس كمك خواهد كرد .  وى با تقدير از برگزار 
كنندگان مراسم و خانواده همسر مرحوم اسدى و وابستگانى 
كه در اين رويداد حضور داشتند افزود :  ا ستاد كوروش اسدى 
يك هنرمند و نويسنده برجسته  خوزستانى بود و به ايران 
تعلق دارد. اميدوارم رسانه هاى استانى وملى ( صدا و سيما 
و مطبوعات ) حق مطلب را در مورد زنده يادكوروش اسدى 
و ديگر هنرمندان و نويسندگان ايران به خوبى ادا كنند .. 
شايان الذكر است كه  تعدادى از شاعران حاضر در جلسه با 
خوانش اشعار خود ياد ونام نويسنده فقيد خوزستانى را گرامى 
داشتنند .  ضيافت ناهار شاعران پايان بخش اين رويداد، ادبى 

فرهنگى بود . 
باز  توان1-پوكه  مى  اسدى  كوروش  ياد  زنده  آثار  از 
رويت  محل  گمشده4-پايان  ابرهاى  2-گنبدكبود3-كوچه 
است5- باغ مـــــلى را نام برد كه اغلب اين آثار برگزيده 
ى جايزه هاى بزرگ و معتبر  ادبى  چند سال گذشته در 

ايران بوده است . 
بامداد زاگرس- رضاحسين زاده تركالكى

خواب......خواب......خواب......
 از پله ها پايين رفتم!

خواستم بدون هيچ توقفى پايين بروم
فراموشى در ته پله ها مرا به خود مى خواند!

فراموشى همه چيز....
يك نفس پايين رفتم در ان تاريكى مطلق خود را به ته پله ها رساندم

زير زمينى سيمانى و مرطوب حس عريبى داشت
بوى نمناك و مرطوب اينجا حس جدا شدن از همه چيز را در ان تقويت مى كرد!

واين حس مرا اروم مى كرد
پاهايم را تا تواتستم در شكمم جمع كردم

انگار چشمانم بسته بود در حالى كه باز بود ولى هيچ چيز را در ان تاريكى مطلق 
نميتونستم ببينم!

سوسكى را روى دستم حس كردم به شدت او را پرتاب كردم 
صداى پرتاب ش به ديوار روبرو در گوشم پيچيد !

هيچ حس زيبايى در درون احساس نمى شد؟ سعى كردم بيشتر پاهايم را در 
شكمم جمع كنم ؟

در اين تاريكى مطلق حس بى وزنى و معلق شدن داشت تعادلم را بر همه ميزد؟
انگار حتى نفس كشيدنم برايم مشگل بود

بوى گاز هاى بد همه جا را گرفته بود
گاز هاى خفه كننده انگار مرا بيشتر به خلسه ميبرد!يك لحطه حس كردم در بدو 

تولد هستم!انگار داشتم متولد مى شدم؟
خواستم به يك باره بلند شوم ولى سرم به شدت به سقف كوتاهش خورد ؟

از درد به خود پيچيدم و با دستم ان سمت سرم را نوازش كردم!
و باز به همان صورت نشستم؟

دوست داشتم از اين وصعيت خازج شوم!
صداى جيع و همهمه وگريه از باالى سرم شنيده بود!

هر كس ميخواست جايى پناه ببرد!!!
به يك باره دستانى را حس كردم كه در ان تاريكى مطلق دارد مرا نوازش مى 

كند؟؟
خواستم دستانش را كنار بزنم ولى دستانش خيلى قدرت داشت؟

صداى نفس هايش مرا بيشتر در خود جمع كرد!!
دستانش انقدر حس گرمى داشت كه من ديگر به ترس فكر نمى كردم!

دوست داشتم بيشتر مرا نوازش كتد!!
انگار اين دستان كارش فقط نوازش كردند بود؟

وقتى به گونه هاى خيسم رسيد يك لحطه مكث كرد؟
انگار حس همدريش گل كرده بود! 

وقتى به شانه هايم رسيد ديگر من خواب رفته بودم!!!
خواب.....خواب....خواب...

وقتى الشه نهنگ عنبر هم ميلياردى مى فروشد
سامان مقدم كارگردان فيلم در اكران خصوصى به انقاد از مميزى شوراى پروانه 
نمايش پرداخت  و گفت اين «نهنگ عنبر» الشه آن چيزى است كه ساخته شد! 
البته مقدم به ميزان دقايق و سكانس هاى حذف شده اشاره نكرد، اما به نظر 
مى رسد كه شوراى پروانه نمايش، دقايق و يا سكانس هاى حساسى از اين فيلم 

سينمايى را مميزى كرده كه باعث اعتراض مقدم شده است.
دنباله سازى در سينماى دنيا اتفاق جديدى نيست اما بين دنباله دارها تفاوت هايى 
وجود دارد برخى از آثار سينمايى اساساً بر مبناى دنباله دار بودن ساخته مى شوند 
فيلم هاى ابرقهرمان و در ژانر اكشن هاى تخيلى نظير بتمن، مرد عنكبوتى، دزدان 
درياى كارائيب نمونه اين آثار هستند. تكليف برخى فيلم ها نيز روشن است، چون 
بر مبناى يك اثر ادبى دنباله دار ساخته مى شوند بايد دنباله دار باشند مثل ارباب 

حلقه ها يا هرى پاتر... 
 در سينماى ما داستان فيلم هاى دنباله داركمى متفاوت است وقتى يك فيلم در 
گيشه با اقبال مخاطب مواجه مى شود و به فروش بااليى مى رسد فيلم ساز تصميم 
مى گيرد ادامه ى فيلم را بسازيد و اين بار عالوه بر كارگردانى تهيه كنندگى فيلم را 
نيز بر عهده مى گيرد. البته با توجه به سليقه مخاطب و ميزان موفقيت فيلم ها در 
فروش بيشتر فيلم هاى ژانر كمدى توانسته دنباله دار شوند از جمله اين آثار مى توان 

به سه گانه اخراجى ها، مدرسه موش ها، آتش بس و گشت 1 و 2 اشاره كرد.
سامان مقدم نيز با بهره گيرى از موفقيت نهنگ عنبر 1 كه به فروش حدود 7 
ميلياردى در 70 روز دست پيدا كرد به سراغ ورژن بعدى اين فيلم يعنى نهنگ عنبر 
2 رفت.  داستان «سلكشن رويا» بعد از ماجراى پايان نهنگ عنبر اتفاق مى افتد. نام 
فيلم نيز ياد آور يكى از سكانس هاى با مزه «نهنگ عنبر“ است جايى كه ارژنگ 

آهنگ هاى مورد عالقه رويا را در نوارى به نام «سلكشنِ  رويا“ به او مى دهد.
ارژنگ و رويا كه حاال بعد از چندين و چند سال به همديگر رسيده اند، براى اجراى 
مراسم عقد به شمال كشور مسافرت مى كنند. در طول مسير رويا و ارژنگ خاطرات 
خود را يادآورى مى كنند كه اين خاطرات به صورت فلش بك به مخاطبان بازگو 
مى شود و به طور كلى داستان اصلى و سكانس هاى طنز در اين فلش بك ها اتفاق 

مى افتد فلش بك هاى كه مربوط به دهه ى 60مى شود. 
همچون قسمت اول رضا عطاران، مهناز افشار و ويشكا آسايش نقش هاى اصلى 
نهنگ عنبر 2 را ايفا مى كنند ستاره هايى كه حضور هر كدام باعث رونق گيشه و 
اقبال تماشاگر مى شوند.   در «سلكشن رويا» حسام نواب صفوى به عنوان دوست 
نزديك شخصيت هاى ارژنگ و رويا به داستان اضافه مى شود اما مشكل اينجاست 
كه در نهنگ عنبر كه تقريبا سى سال از داستان زندگى رويا و ارژنگ را به رخ 
مى كشد، حتى يك بار به او اشاره نمى شود، اما در قسمت دوم او يكى از دوستان 
نزديك ارژنگ و روياست كه در اكثر خاطرات آنها حضور دارد. شايد بزرگ ترين 

مشكل سلكشن رويا همين باشد.
از نكات مثبتى كه بايد در نهنگ عنبر 2 به آن توجه كرد، گريم  هاى جذاب دهه 
شصتي بازيگران كه به مذاق خيلي ها خوش آمد و همچنين فضا سازى موفق فيلم 

كه دوران بعد از انقالب را به تصوير مى كشد.
فارغ از نكات مثبت و منفى فيلم كه مختصراً اشاره شد فيلم در مدت كوتاه اكران 
(16روز) از سوى مخاطبان با اقبال زيادى مواجه شد به گونه اى كه در سه روز اول 
اكران خود توانست 112 هزار نفر مخاطب و حدود 1 ميليارد و 220 ميليون تومان 
فروش داشته باشد و ركورد فروش كلى در طى سه روز نخست را به نام خود ثيت 
نمايد.  روند استقبال از اين فيلم همچنان ادامه دارد به گونه اى كه فيلم تا كنون 
حدود 8 ميليارد تومان فروش داشته و نكته جالب اينكه اين فيلم سينمايى حتى در 
زمان انتخابات رياست جمهورى و برگزارى مناظره ها نيز فروش بسيار بااليى از 
خود به ثبت رساند. البته اين فيلم نيز به مانند اغلب آثار سينماى ما از گزند مميزى ها 
در امان نماند به طورى كه سامان مقدم كارگردان فيلم در اكران خصوصى به انتقاد 
از مميزى شوراى پروانه نمايش پرداخت و گفت كه اين «نهنگ عنبر» الشه آن 
چيزى است كه ساخته شد! البته مقدم به ميزان دقايق و سكانس هاى حذف شده 
اشاره نكرد، اما به نظر مى رسد كه شوراى پروانه نمايش، دقايق و يا سكانس هاى 
حساسى از اين فيلم سينمايى را مميزى كرده كه باعث اعتراض مقدم شده است.

انتها بايد به اين نكته اشاره كرد كه در آثار كمدى كمتر ديده شده كه يك اثر بتواند 
موفقيت هاى قسمت نخست را تكرار كند مطلبى كه مقدم نيز به آن اشاره كرد 
وى گفت: «معموالً قسمت دوم فيلم ها به خوبى قسمت اول نمى شود، اما من به 
شما مى گويم كه قسمت دوم اين فيلم به خوبى قسمت اول است و فيلمى بسيار 
دلنشين است.»  بايد منتظر ماند و ديد اين فيلم عالوه بر تماشاگران كه تا كنون در 

جذب آن ها موفق بوده مى تواند نظر منتقدان را نيز جلب كند؟

فوالد  شركت  مديرعامل  خيابانى  مدرس  محمدرضا 
خوزستان(سهامدار عمده شركت فوالد شادگان) با اعالم اين 
مطلب گفت: سرمايه گذارى بجا و مديريت تجربه فوالد 
خوزستان در شادگان سرانجام به ثمر نشست. مديريت راهبردى 
، دانش و تجربه فوالد خوزستان بار ديگر با سرمايه گذارى 
اثربخش، بهينه نمودن مديريت پروژه  و رسيدن به سطح توليد 
70 تن در ساعت در اولين ماه راه اندازى اين كارخانه كه اولين 
تجربه جهانى نيز محسوب مى شود ، همگى نشان از مديريت 

اثربخش دانش در شركت فوالد خوزستان است.
به گزارش روابط عمومى شركت فوالد خوزستان وى افزود: 
بسيار خرسنديم كه همكاران تالشگرمان در كنار كاركنان 
سخت كوش طرح فوالد شادگان، مزد فعاليت هاى خود را در 
پيشبرد برنامه راه اندازى اين كارخانه مهم فوالد استانى در آستانه 

عيد سعيد فطر با نتايج عالى در تثبيت شرايط توليد گرفتند.
 مدرس خيابانى تصريح كرد: هم اكنون بخش احيا مستقيم 
فوالد شادگان آماده افتتاح رسمى است و در پى آن تكميل 
احداث بخش فوالد سازى ،اين طرح نيز با بسيج امكانات و 
توانمندى هاى مجموعه فوالد خوزستان در كنار هميارى هاى 
استانى و مساعدت سازمان  ايميدرو با شتاب بيشترى پيگيرى 

خواهد شد بالفاصله شروع خواهد شد.
بر اساس اين گزارش ، شركت فوالد خوزستان به همراه 
ايران(  معدنى  صنايع  و  معادن  نوسازى  و  توسعه  سازمان 
ايميدرو)، بترتيب سهامدار 65 و 35 درصد از شركت صنعت 
فوالد شادگان مى باشند و فوالد خوزستان بطور جدى از زمان 

تشكيل فوالد شادگان آغاز سرمايه گذارى  در سال 1393عمال 
مسئوليت مديريت اجرايى، تكميل و راه اندازى اين طرح 

استانى را برعهده گرفته است.
شركت صنعت فوالد شادگان يكى از هشت طرح فوالدى مهم 
كشور با ظرفيت توليد 800 هزار تن شمش فوالدى و برآورد 
اوليه سرمايه گذارى بالغ بر 10،472  ميليارد ريال ، تاكنون 8350 
ميليارد ريال هزينه نموده كه بالغ بر 5000 ميليارد ريال ان توسط 

شركت فوالد خوزستان سرمايه گذارى شده است. 
اين گزارش حاكيست، عالوه بر سرمايه گذارى هاى مالى، 
فوالد خوزستان با دانش  ارزشمند متخصصان مجرب به 
يارى اين طرح آمده و درجبران تاخيرهاى ناخواسته گذشته ، 
با پشتوانه تجارب موفق در اجراى پروژه هاى توسعه و افزايش 
ظرفيت كه طى ساليان گذشته اغلب طرح هاى فوالدى كشور 
نيز از اين دانش و تجارب ارزنده برخوردار شده اند ، گامى مهم 
در جهت تحقق مقاصد استراتژيك ترسيم شده در چشم انداز 

گروه فوالد خوزستان برداشته شده است.  
برپايه اين گزارش از مهمترين خصوصيات فوالد شادگان، 
ساخت اولين كارخانه توليد آهن اسفنجى به روش ايرانى ‹پرد› 
(PERED) در اين طرح استانى است. نخستين مرحله از راه 
اندازى گرم كارخانه احيا مستقيم فوالد شادگان با روشن شدن 
مشعل هاى ريفرمر، در تاريخ 24 ارديبهشت ماه انجام شد و 
اكنون با گذشت پنج هفته از آن زمان، توليد  به ميزان 70 تن 
آهن اسفنجى در ساعت رسيده است. اين يك موفقيت بسيار 
بزرگ تكنولوژيك براى مهندسين ايرانى مبدع اين روش به 

حساب مى آيد كه به نام كشور عزيزمان ايران در جهان به ثبت 
رسيده است.

از سوى ديگر، مهندس عباس تفضلى مديرعامل شركت 
صنعت فوالد شادگان ضمن تقدير از حضور موثر فوالد 
خوزستان در تمام مراحل طى شده و موفقيتها، در خصوص 
نحوه تامين مواد اوليه مورد نياز طرح اظهارداشت: فوالد 
شادگان براى رسيدن به ظرفيت توليد كامل خود نيازمند 
رقمى بيش از يك ميليون تن گندله سنگ آهن در سال 
است كه درحال حاضر براساس يك قرارداد تهاترى، از 
فوالد خوزستان تامين مى شود و  اما براساس مفاد قرارداد 
مشاركت فى مابين پيش بينى شده، تامين كنسانتره سنگ 
آهن مورد نياز اين طرح در تعهدات سازمان ايميدرو منظور 
شده است كه پيگيرهاى الزم در اين خصوص در جريان 

است.
تفضلى ضمن اظهار اميدوارى نسبت به اينكه واحد احيا 
مستقيم فوالد شادگان ظرف مدت يكماه به ظرفيت كامل 
برسد ،افزود: براى افتتاح رسمى كوره با حضور مقامات عالى 
دول محترم، منتظر اعالم برنامه از طرف استاندارى و سازمان 
ايميدرو هستيم كه احتمال زياد در هفته سوم تيرماه سال جارى 

خواهد بود.
پروژه   اجراى  بر  تمركز  بعدى  گام  افزود  وى  همچنين 
فوالدسازى مى باشد كه قطعا با حمايت و برخوردارى از 
تجارب شركت فوالد خوزستان همانند كارخانه احياء مستقيم 

در كوتاه ترين زمان ممكن به نتيجه خواهد رسيد .

محمدرضا مدرس خيابانى:

 كارخانه فوالد شادگان به توليد 70 تن درساعت رسيد
محمدرضا مدرس خيابانى مديرعامل شركت فوالد خوزستان اعالم كرد: كارخانه فوالد شادگان به توليد 70 تن درساعت رسيد.

تنها پنج هفته پس از راه اندازى گرم اولين كارخانه توليد آهن اسفنجى به روش ايرانى ’پرد‘ (PERED) در جهان،
 كارخانه احيا مستقيم ايرانى در فوالد شادگان به توليد 70 تن در ساعت رسيد.

دانيال فريادى


