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ائتالف برعليه كارآفرينى 
در اقتصاد رانتي

عبدالحسين برزگرزاده 
در پى افت هيجانات انتخاباتى و سياسى، غول ركود اقتصادى 
در  روحانى  دكتر  اظهارات  مى كند.  خودنمايى  باز  بيكارى،  و 
خصوص دولت با تفنگ و متعاقباً پاسخ فرمانده سپاه را مى توان 
در همين راستا ارزيابى كرد. راستى چرا بعد از آراستن سال ها 
به اقتصاد مقاومتى، محوريت شعارهاى اقتصاد در تمام انتخابات، 
تازه كار به اقتصاد با تفنگ و بى تفنگ كشيده است؟ اصل چهلم 
قانون اساسى مقرر مى دارد: «هيچ كس نمى توانداعمال حق خويش 
را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومى قراردهد». چگونه 
عده اى نه اعمال حق بلكه خواسته هاى نامشروع خود را، وسيله 

اضرار، تجاوز و ويرانى كشور قرارداده اند؟
چرا زمين، كوه و درياخواران به سمت آدم خوارى در حركت 
دزدى  اختالس،  آسمانى،  رانت  و  نجومى  حقوق  اگر  است؟ 
و مال مردم خورى نقل محافل است، آنگاه اين همه ناظر 
در مجالس خبرگان و شوراى اسالمى و بازرسان ادارات به 
كجاى اين اقتصاد نظارت دارند؟ چگونه شعار تو خالى مبارزه 
با فساد، تبديل مدعيان عموم به مدعيان نظام، غارت اموال 
چه  به  ناميد؟  نظارت  مى توان  را  خصولتى ها  توسط  عمومى 
علتى ماحصل زحمات يك ملت با پولشويى، ربا، بانك دارى 
اسالمى و صندوق هاى بى محور صرف بهره نامشروع بانكى 
مى شود؟ اصول اقتصادى قانون اساسى مانند 44، 45، 46، 47 
با قاچاق كاال و ارز، رانت و آمارهاى دروغين چه نسبتى دارد؟

سبب سهم 10 درصدى كارفرما و كارگر از دست رنج خود و 
سهم 90 در صدى شركت هاى آقازاده محور و دالل چيست؟  
دست  به  براى  خدا،  اذن  به  فلك  خورشيد،  مه،  باد،  ابر،  آيا 
آوردن تكه نانى براى همه در كارند يا فقط حكمت خداوندى 
شامل سهم ناچيز 90 درصدى و فاقد ماليات دالل ها است؟ 
كجاى دنيا تامين اجتماعى 50 درصد حقوق كارگر را با عناوين 
دولت،  سهم  كارآموزى،  بيكارى،  كارگر،  كارفرما،  بيمه  حق 
كارفرما  از  برآوردى  و  نشده  اعالم  حسابى،  ذى  پيمانكارى، 
دريافت و با حقوق هاى آنچنانى در بانك رفاه و شركت هاى 

تابعه شستا، عمًال به يغما مى برد؟
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«قصه ظهر جمعه» در تاالر آفتاب اهواز
به افتاب شهر تئاتر استان خوش آمديد ،اين نوشته را سر در تاالر افتاب خوزستان   وقتى كه براى گرفتن گزارش 
به آنجا ميروى ،ميبينى.  وقتى سراغ كارگردان را ميگيرى راهنمايى ات ميكنند به اتاق تمري ن، اتاقى كه كوچك و 

تاريك است حاال چرا كوچك زيرا به دليل نبود امكانات به همين اتاق هم راضى اند!
 هر كسى مشغول گفتن ديالوگ و تمرين است جنب و جوش فراوانى بين آنها بيداد ميكند بعد از اتمام تمرين همراه 

كارگردان به اتاقى ديگر رفته تا در آنجا راحت تر بتوان درباره كارى كه هم اكنون روى صحنه است با كارگردان 
به گفتگو پرداخت. فواد عباسى نسبى كارگردان تئاتر مى گويد: تاكنون در 6 اثر به كارگردانى پرداخته است كه قرار 
است بهمن ماه  بعد از اتمام كارى كه اكنون روى پرده است او كارگردانى نمايش «كاتون» به نويسندگى «نيما 

نادرى» را بر عهده بگيرد.

وضعيت نگران كننده محيط زيست خوزستان!
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خوزستان
وضعيت  به  رسيدگى  براى  ملى  عزمى  از  سخن  ابتدا 
ريزگردها بود و امروز بحث كمك هاى بين المللى به ميان 
آمد، با اين حال مردم همچنان چشم انتظار حل وضعيت 

بحرانى ريزگردها هستند. 
گويى ريزگردها فعال قرار نيست بساط خود را از استان 
شكست  براى  كنند.  جمع  ديگر  استان   19 و  خوزستان 
حمالت اين دانه هاى ريز، نمايندگان 43 كشور طى اجالسى 
در تهران جمع شدند تا چاره اى بيانديشند. اين برنامه، اولين 
اجالس بين المللى سازمان ملل با موضوع مقابله با گرد و 
غبار است كه از 12 تا 14 تيرماه جارى در تهران برگزار و از 

58 كشور مدعو، 43 كشور در اين اجالس شركت كردند.
در كنار كشورهاى حضور يافته، يك هيئت هفت نفره از 
كل  دبير  معاون  سولهام  اريك  سرپرستى  به  ملل  سازمان 
سازمان ملل متحد و گرى لوئيس نمايند مقيم ملل در ايران 
جزو مهمانان بودند. ابتكار نيز براى يازدهمين بار در چهار 
سال اخير به خوزستان سفر كرد. آخرين سفر وى ارديبهشت 
امسال براى شركت در همايش مقابله با سيالب و ريزگرد در 

اهواز بود كه با حاشيه هايى نيز همراه بود.  
خوزستان از اوايل دهه 80 با پديده گرد و غبار درگير است 
و اين پديده اكنون بيش از 20 استان كشور را دچار مشكل 
كرده است. 2.5  ميليون هكتار از استان را سطح جنگلى، يك 
ميلون و 270 هزار هكتار سطح بيابان و 270 هزار هكتار آن 
را سطح تپه هاى شنى تشكيل مى دهد. استان خوزستان 
با وجود داشتن رودخانه هاى پرآب و زمينهاى كشاورزى 
فراوان، از مشكلى اساسى به نام بيابان و عرصه هاى شنى به 

شدت رنج مى برد به گونه اى كه اين 
استان از 6 جهت در محاصره شنهاى 

روان است.

تبعات مختلف ريزگردها 
ريزگردها با اينكه باعث افزايش آمار 
است  شده   ... و  ريوى  هاى  بيمارى 
اما اخيرا بحث مهاجرت نيز ازجمله 
تبعات وجود ريزگردها در استان است.  
نماينده مردم خوزستان در شوراى عالى 
استان ها اخيرا گفت كه به دليل معضل 
ريزگردها و كم آبى، آمار مهاجرت ها 
به  رو  شدت  به  خوزستان  استان  در 
استان  روستاهاى  در  است.  افزايش 

خوزستان، وضعيت آب شرب بسيار وخيم است و مردم با 
مشكل جيره بندى آب مواجه هستند.  

سيل مهاجرت ها از خوزستان
در همين ارتباط استاندار خوزستان نسبت به كاهش جمعيت 
نخبگان و كارآفرينان استان هشدار داد و گفت: آمار جمعيتى 
سال هاى 90 تا 95 نشان مى دهد كه خوزستان يك استان 

مهاجر فرست بوده است.
غالمرضا شريعتى در همايشى در خوزستان اظهار كرد: آمار 
جمعيتى پنج ساله خوزستان در سال هاى 90 تا 95، اين 
استان را مهاجر فرست نشان مى دهد، اگرچه در سال 95 اين 
روند متوقف شده است، اما اين مسئله سبب كاهش جمعيت 

افراد تحصيلكرده و كار آفرين در استان مى شود.
سيد لطف اهللا هاشمى مديركل حوزه استاندار نيز در اين 
همايش آمار جمعيتى را براى برنامه ريزى در همه مباحث 
ساله  تحوالت 50  از  تحليلى  ارائه  با  و  دانست  ضرورى 
جمعيت در خوزستان اظهار كرد: نرخ رشد جمعيت در 
خوزستان قبل از انقالب از متوسط كشور باالتر بوده كه 
در زمان جنگ به دليل مهاجرفرست بودن اين استان نرخ 
رشد جمعيت كاهش يافته و بعد از جنگ دوباره افزايش 
يافته است؛ اما در مجموع هم اكنون نرخ رشد جمعيت در 

خوزستان از نرخ كشورى كمتر است.
وى جمعيت استان را بر اساس آخرين سرشمارى در سال 
95 بيش از چهار ميليون و 711 هزار نفر عنوان كرد و افزود: 

در فاصله دو سرشمارى سال هاى 90 و 95 خالص افزايش 
جمعيت استان در حدود 447 هزار نفر بوده، كه در صورت 
اضافه كردن آن به جمعيت سال 90 بايد جمعيت استان به 
چهار ميليون و 900 هزار نفر برسد ولى در واقع جمعيت 

268 هزار نفر كمتر از پيش بينى هاست.
هاشمى ادامه داد: در صورتى كه 80 هزار نفر از اين تعداد 
را به حساب كم شمارى بگذاريم، بخش اعظم اين كاهش 
جمعيت، يعنى در حدود 200 هزار نفر، ماحصل مهاجرت 
افراد به ساير استان هاست. خوزستان بعد از انقالب يك 
استان مهاجرفرست بوده و حتى مهاجران زمان جنگ نيز 
كمتر به اين استان بازگشته اند كه اين مساله در سرشمارى 

ها ديده شده است.
در شرايطى كه خاك موجود در استان براى كشاورزى بسيار 
مناسب است، اما به دليل كمبود شديد آب، شاهد هستيم كه 

كشت تابستانه در استان متوقف شده است.
هم اكنون استان خوزستان به يكى از بزرگترين كانونهاى 
بحرانى بيابان در كشور تبديل شده ولى با اين وجود در 
سالهاى اخير كارها و پروژه هاى بزرگى در برابر اين حجم 
عظيم بيابان انجام نشده تا بيابان روز به روز در اين استان در 

حال گسترش باشد.
خوزستان با داشتن 280 هزار هكتار كانون فرسايش بادى، 
در ميان ديگر استانهاى بيابانى كشور در جايگاه هفتم قرار 
دارد و از سال 1348 تاكنون 120 هزار هكتار از عرصه هاى 
شنى خوزستان به ويژه در مناطق كرخه، مارون و اميديه مالچ 

پاشى و بيابان زدايى شده است.

از سال 1347 سازمان وقت منابع طبيعى كار مهار بيابان را با 
كاشت درختان دست كاشت آغاز كرد. مناطق بحرانى كه با 
وزش بادهاى گرم، شنهاى سرگردان را به سادگى از زمين 
بلند مى كرد و به سمت شهر اهواز و كرانه هاى رودخانه 
كرخه پراكنده مى كرد. 50 هزار هكتار مساحت بيابانهاى 
سالهاى  در  آن  هكتار  كه 25  است  كرخه  غرب  هولناك 
آغازين طرح، جنگل كارى شده است. از سال 65 تا سال 
85 نيز نزديك به 15 هزار از عرصه هاى بيابانى و كانونهاى 
فرسايش بادى كنترل شده كه عمدتا در بيابان هاى غرب 

رودخانه كرخه هستند مالچ پاشى شده اند.

بحث جهانى ِ ريزگردها
در  موضوع  كردن  مطرح  براى  ايران  تالش  به  توجه  با 
سطح جهانى و يافتن راه حلى براى اين بحران، قرار شد 
سازمان  غبار  و  گرد  با  مقابله  المللى  بين  اجالس  اولين 
ملل در ايران برگزار شود كه اين همايش هم اكنون در 

حال برپايى است.  
ايجاد  به  موفق  ايران  اينكه  بيان  با  زمينه  اين  در  ابتكار 
حساسيت در زمينه گرد و غبار در دنيا شده است، افزود: در 
واقع ايران با تالش خود پديده گرد و غبار را در قالب يك 
موضوع با اولويت جهانى مطرح كرد تا يك اراده بين المللى 

براى حل و فصل مساله شكل گيرد.
وى تاكيد كرد: پديده ريزگردها مرز نمى شناسد و با توجه 
به سيال بودن آن از يك كشور به كشور ديگر منتقل مى شود 

و ابعاد مختلف زندگى ساكنان ساير كشورها را تحت تاثير 
جدى خود قرار مى دهد؛ همانطور كه در كشور ما بخش 
عمده اى از اين ريزگردها از ديگر كشورها نشات مى گيرد، 
بنابراين، براى كنترل، كاهش و مقابله با آن همكارى هاى 
محلى، منطقه اى و بين المللى ميان كشورها و سازمان هاى 

منطقه اى و بين المللى ضرورى و اجتناب ناپذير است.
صدور چهار قطعنامه در زمينه مقابله با گرد و غبار شد كه 
يكى از آنها منتهى به تدوين گزارش جهانى وضعيت گرد و 
غبار جهان شد. اين گزارش دستور كارى است براى اينكه 
سازمان ملل و تمام كشورها در زمينه گرد و غبار با هم 
همكارى فنى و تبادل اطالعات و تجربيات داشته باشند و 
هم اينكه نسبت به اين موضوع و تاثيرات گرد و غبار بر 
روى كشورهاى منطقه و خودشان احساس مسئوليت كنند.

نياز به پشتيبانى بين المللى
گرى لويس نيز روز سه شنبه پس از بازديد هوايى از تاالب 
هورالعظيم در جمع خبرنگاران در اهواز گفت: به خوزستان 
غبار  و  گرد  مشكل  حل  براى  فنى  هاى  راه  تا  ايم  آمده 

خوزستان را پيدا كنيم.
وى افزود: براى حل معضالت محيط زيستى و گردو غبار، 

به آب و پشتيبانى آبى بين المللى نياز است.

رفع و كنترل فرسايش
همچنين مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى خوزستان با 
بيان اينكه حدود 700 هزار هكتار زمين بيابانى در استان 
بر  خوزستان  در  گفت:  دارد،  وجود 
 354 شناسى  زمين  مطالعات  اساس 
ريزگردها  كانون  هكتار  و 929  هزار 
و 341 هزارهكتار كانون شن و ماسه 
هزار  و 200  ميليون  دو  دارد.  وجود 
هكتار مراتع درجه 1 و 2 و 3 و يك 
ميليون و 200 هزار هكتار بيابان و 900 
هزار هكتار جنگل طبيعى جزو زاگرس 
ميانى با گونه هاى خوب گياهى در 

استان وجود دارد.
زمين  هكتار  ميليون    100 همچنين 
مى  شدن  بيابانى  سمت  به  كشور  در 
رود و در خوزستان 341 هزار هكتار 
فرسايش بادى يا ماسه زار وجود دارد 
كه حدود 740 هزار هكتار زمين هاى زراعى، مسكونى، 

جاده ها و رودخانه ها مناطق تحت تاثير آن است.
منشاء  زمين  هكتار  و 372  هزار  اهواز 76  شهرستان  در 
ريزگردها است و 27 هزار و 344 هكتار منشاء شن هاى 
روان است، يعنى تنها در اهواز 103 هزار هكتار زمين بيابانى، 
در ماهشهر 63 هزار هكتار زمين ريزگردى، در هويزه 45 
هزار و 259 هكتار منشاء گرد و غبار و 24 هزار هكتار ماسه 

هاى روان است.
همچنين در شهرستان كارون 22 هزار و 775 هزار هكتار 
زمين ريزگردى وجود دارد و بيشترين زمين هاى شن زار 
استان در شهرهاى شوش و دشت آزادگان ثبت شده كه بايد 
با كمك نهادها و فرماندارى ها و انجمن هاى مردم نهاد اين 

فرسايش كنترل و رفع شود.

يارى ملى/عزم جهانى 
معضل  حل  براى  گرفت  تصميم  دولت  كه  امر  ابتداى 
از  استانى  مسئوالن  همواره  بگيرد  تصميمى  ريزگردها 
مساعدت و «عزم ملى» مى گفتند. اين هفته طى سفر نماينده 
سازمان ملل به اهواز از يارى و «عزم جهانى» سخن مى 
گويد. حال اين عزم جهانى چه زمانى به سرانجام مى رسد 
كه ديگر ريزگردى كسى را مجبور به مهاجرت، ديگرى را 
بيمار و زندگى ها را مختل نكند همچنان مشخص نيست./

خبرگزارى مهر 

سفر مسئوالن سازمان ملل به خوزستان

مردم چشم انتظار حل مشكل ريزگردها

«صاباط» يكى از سازه هايى است كه در امتداد 
شهرهاى  برخى  قديمى  بافت  كوچه هاى 
خوزستان ديده مى شود اين سازه به علت نيمه 
پوشيده بودن در تابستان به پديد آمدن كوران 
هوا منجر مى شده و هواى درون ساباط را از 
بيرون آن خنك تر مى كند، همين نيمه پوشيده 
بودن در زمستان به گرم تر شدن هواى درون 

ساباط از بيرون آن مى انجامد...
خوزستان  روزهاى  اين  گرماى  در  وقتى 
ناگهان مجبور به پياده روى درمعابر ميشويد 
و يا به دنبال اندك سايه كنار خيابان از اين 
سمت خيابان به سمت ديگرى پناه ميبريد 
در  چرا  كه  ميايد  پيش  برايتان  سوال  اين 
معمارى شهرسازى سازه مناسب براى معابر 

سوزان خوزستان تعبيه نشده است.
 سازه اى كه در معمارى سنتى بسيار ديده شده است و 
در طراحى اقليمى مانند خوزستان با كاهش گرماى داخلى، 
محافظت از ساختمان در برابر تابش نور خورشيد با ايجاد 
حداكثر سايه اندازى و استفاده از جريان هوا براى تهويه ى 

طبيعى فضايى متناسب به وجود ميآورد.
امتداد  در  كه  است  سازه ها  دست  اين  از  يكى  «صاباط» 
كوچه هاى بافت قديمى برخى شهرهاى خوزستان ديده 
مى شود اين سازه به علت نيمه پوشيده بودن در تابستان به 
پديد آمدن كوران هوا منجر مى شده و هواى درون ساباط 
را از بيرون آن خنك تر مى كند، همين نيمه پوشيده بودن 
در زمستان به گرم تر شدن هواى درون ساباط از بيرون آن 

مى انجامد...
«صاباط» وسيله اى در تقابل با وزش بادهاى موسمى نيز 
استوارى  و  يكپارچگى  مايه   هم چنين  ساباط ها  هست 

خانه هاى كنارشان هستند.
نگاهى به ساباط ها نشان مى دهد كه معمارى در گذشته تا 
چه حد بر اساس توجه به نياز و آسايش مردم انجام شده 
است، اما متأسفانه در معمارى هاى جديد كمتر به اين نكات 
ارزشمند توجه مى شود و به نظر مى رسد استفاده از اين 

نوع معمارى در شهرهاى مناطق گرمسير به مرور در حال 
فراموش شدن است.

در اثر حركت جامعه به سمت صنعتى شدن، كالبد جامعه 
سنتى دچار مشكالت بسيارى شد كه در اثر تغييرات به 
وجود آمده در الگوهاى رفتارى جامعه، اين كالبد كارايى 
گذشته خود را از دست داد و با توجه به رشد شتابان ورود 
توليدات صنعتى، روند صنعتى شدن و عدم آمادگى علمى 
و اجتماعى و فرهنگى دست اندركاران براى مقابله با اين 
تحوالت سريع، تحوالت و ناهنجارى هاى جبران ناپذيرى 
در كالبد شهرهاى سنتى به وجود آمد كه ادامه اين روند با 
رشد شهرنشينى به سمت شهرها ابعاد گسترده ترى به خود 
گرفت تا جايى كه تخريب و نوسازى نشانه تجدد و گرايش 

به مدرنيته به عنوان يك ارزش محسوب مى شود.
از سوى ديگر، دست اندركاران معمارى و شهرسازى غرق 
روزافزون  نيازهاى  به  بى توجه  و  آكادميك  مباحث  در 
معمارى و شهرسازى، ارتباط خود را با جامعه و مردم از 

دست داده اند.
عبدالرحمن ديناروند اظهار كرد: با سرعت پيشرفت و تحول 
شهرسازى مدرن در جوامع امروزى و اعطاى اولويت به 
زندگى ماشينى حق تقدم انسان و عابر پياده سلب شده است 
و به طور ناخواسته با سلب آسايش در گذرگاه ها و معابر 

مردم به استفاده از خودرو سوق داده شدند.
وى اين تحول در نظام شهرسازى را ذائقه فست 
فودى در معمارى توصيف كرد و در ادامه گفت: 
تحول و مدرنيته شدن در همه زمينه ها تاثير گذار 
بوده است سازه هاى شهر نشينى و ذائقه معمارى در 
شهر سازى امروزى نيز در جهت گرايش به ساخت 

سازه هاى سريع و آسان در حال تغيير است.
عضو هيات رئيسه نظام مهندسى شوش بر بروز 
رسانى سازه هاى سنتى با كاربرد متناسب با اقليم در 
شهر سازى امروزى تاكيد كرد و افزود: ما اصرارى 
نداريم همون سازه ها به همان شكل تكرار شود ولى 
با در نظر گرفتن مصالح امروز مى توان اين سازه ها را 
بروز رسانى شوند ولى نه طراحان ،نه برنامه ريزان و 

نه مجريان به اين مباحث توجهى ندارند.
شهردارى ها  نظارت  و  ضوابط  رعايت  بر  تاكيد  با  وى 
ادامه داد: شهردارى مسئول اجراى مصوبات شوراى عالى 
معمارى و شهرسازى در هر شهرى است و مصوبات را به 
سازمان نظام مهندسى ابالغ مى كند طراحان نيز بايد ملزم به 
رعايت اين ضوابط شوند و از سوى شهردارى بر اجراى 
نقشه ها نظارت كافى وجود داشته باشد ولى در شهردارى ها 
جز به درصد تراكم هيچ ضابطه ديگرى در نقشه هاى  نظام 

مهندسى كنترل نمى شود.
ديناروند افزود: نظام ساخت و ساز سنتى با نظام معمارى 
امروز قابل مقايسه نيست زيرا الگوهاى رفتارى تغيير كرده و 

تقاضا بر اساس نيازهاى امروزى شكل مى گيرد.
وى از عوامل مهم عدم توجه كارفرما به كاهش حفظ انرژى 
در ساختمان را دسترسى آسان به انرژى دانست و افزود: 
كاربران به دليل دسترسى آسان و انرژى ارزان قيمت، خود را 
ملزم به حفظ انرژى از طريق راهكارهاى معمارى نمى داند.

با كاهش سيطره خودروها بر معابر، محدود كردن خيابانها 
خودرو  پارك  براى  استفاده  نه  و  خودروها  تردد  جهت 
مى توان با مسقف كردن و يا كاشت فضاى سبز و كاشت 
درخت فضاى پياده روها را تلطيف و جهت عبور عابران 

پياده مناسب كرد./فارس 

سايه مطبوع «صاباط» در كوچه هاى گرم خوزستان فراموش شد

هـا سـتان  شهر

له مقا سـر

خبـر

استيضاح شهردار دزفول ناكام ماند
جلسه استيضاح شهردار دزفول به دليل به حد نصاب نرسيدن 

اعضاى شورا لغو شد
جلسه استيضاح شهردار دزفول با حضور وى و اصحاب رسانه 
در محل سالن جلسات شوراى شهر برگزار شد كه به دليل به 
حد نصاب نرسيدن تعداد اعضاى شورا، اين جلسه نافرجام ماند 
چرا كه مطابق با قانون در صورت گذشت نيم ساعت از شروع 
جلسه اگر اعضاى شوراى حاضر در جلسه به حد نصاب نرسند 

رئيس شورا موظف به لغو جلسه است. 
طى 10 روز گذشته در صحن علنى شوراى اسالمى شهر دزفول، 
نامه استيضاح شهردار اين شهر توسط پنج نفر از اعضا امضا و به 
رئيس شورا تحويل داده شد و از سوى رياست شورا نيز براى 
شهردار ارسال شد. حال ا در آخرين روز از مهلت 10 روزه، 
شهردار آماده پاسخگويى به سئواالت مطرح شده توسط اعضاى 

خواهان استيضاح خواهد بود كه انجام نشد.
رئيس شوراى شهر غيبت چند تن از اعضا در جلسه استيضاح را 
بدون هماهنگى و غيرقانونى برشمرد و اين عمل را بى احترامى 

به حقوق مردم به عنوان نماينده آنها دانست. 
بنابراين محمدرضاكرمى نژاد همچنان به عنوان شهردار دزفول 

باقى ماند.
ماهشهر رتبه دوم كشف سالح را 

در خوزستان كسب كرد
دادستان عمومى و انقالب بندر ماهشهر گفت: اين شهرستان رتبه 

دوم كشف سالح را در استان خوزستان كسب كرد
عليرضا آقاجرى اظهار كرد: طى 40 روز گذشته 10 قبضه سالح 
در  سالح  قبضه  مجموع 22  در  شكارى  قبضه  و 12  جنگى 
شهرستان كشف و ضبط شد و در اين رابطه 40 نفر دستگير 
شده اند. وى در ادامه با اشاره به تيراندازى هاى صورت گرفته در 
شب عيد سعيد فطر افزود: با اقدامات ويژه و بازدارنده از سوى 
نيروهاى امنيتى در راستاى مقابله با تيراندازى در شب عيد سعيد 
فطر 94 نفر در اين رابطه بازداشت و از تعدادى از آنها تعهد 
گرفته شد.  دادستان عمومى و انقالب شهرستان بندر ماهشهر در 
ارتباط با حادثه تيراندازى به ترانس هاى برق در شب هاى گذشته 
كه منجر به آتش گرفتن ترانس ها و ايجاد رعب و وحشت بين 
شهروندان شد، اظهار كرد: مجرمان در حين فرار با اسلحه توسط 

نيروهاى امنيتى دستگير شدند.
آقاجرى خاطرنشان كرد: خوشبختانه نيروى انتظامى با كمك و 

همكارى سپاه و بسيج اقدامات مشترك خوب و ارزشمندى در 
زمينه ارتقاى امنيت پايدار در شهرستان انجام داده و اين تعامل 
باعث شده كه در استان خوزستان رتبه دوم را در كشف اسلحه 
كسب كنيم. وى با تأكيد بر لزوم برخورد شديد با متخلفان و 
مجرمان و افرادى كه به هر نحوى موجب رعب و وحشت 
و ناامنى در سطح شهرستان بندر ماهشهرشوند، افزود: هرگونه 
قابل  و  جرم  ديگران،  خسارت به  و  آسايش، مزاحمت  سلب 

تعقيب قضايى است و كيفر قانونى دارد.
دادستان عومى و انقالب ماهشهر در پايان گفت: الزمى مى دانم از 
نيروهاى امنيتى، انتظامى، سپاه و بسيج تشكر كنم كه براى ايجاد 
امنيت در شهرستان به صورت شبانه روزى تالش و ايثار مى كنند.

اغلب مسئوالن هنديجان پروازى هستند
كه  هنديجان  فرماندار  نخستين  بنده  گفت:  هنديجان  فرماندار 
همراه با خانواده در اين شهرستان سكونت كردم اين در حالى 
است كه برخى از روساى ادارات در هنديجان ساكن نبوده و 
اغلب پروازى هستند. كوروش مودت اظهار داشت: بستر جامعه 
رفع  جهت  رسانه ها  قدرت  لذا  مى كنند  فراهم  خبرنگاران  را 
مشكالت مردم بسيار مؤثر است. وى افزود: براى كشاورزى 
هنديجان بايد يك فكر اساسى بشود، متأسفانه كشاورزى اين 
شهرستان در حالت نابودى قرار گرفته و هنوز سر دهنه سازى 

انهار در باالدست رودخانه زهره صورت نگرفته است.
فرماندار هنديجان بيان كرد: منفعت رونق بازار و كاالى همراه 
ملوان براى مردم هنديجان بوده به تبعه همين كاالها 5 هزار نفر 
مشغول اشتغال و ارتزاق هستند ما در حال ضابطه مند كردن شغل 

تجارت در هنديجان هستيم.
وى افزود: چرا هنديجان بايد وابسته به شهرها و مكان هاى ديگر 
باشد؟ ما در بخش خيرين ارتباطات زيادى در بيرون داريم تا در 

هنديجان سرمايه گذارى كنند و از آن ها استقبال كرده ايم.
در  زمينه سازى  مردم  براى  بايد  كرد:  بيان  هنديجان  فرماندار   
خصوص سرمايه گذارى انجام دهيم. ارتباط بسيار خوبى بين 
مسئوالن در استاندارى، نماينده مردم در مجلس، امام جمعه و 
فرماندار صورت گرفته اما متأسفانه عمق مشكالت هنديجان 
بسيار زياد است. وى گفت: همه مديران و مسئوالن موظف  
هستند به مردم خدمات داده و آن ها را تكريم كنند، مسئوالن 
بايد از استخدام نيروهاى غيربومى خوددارى كرده و طبق ضوابط 
خاص عمل كنند. ما با هرگونه فساد مالى، ادارى برخورد و اجازه 

نمى دهيم تخلف در شهرستان صورت گيرد.

ائتالف برعليه كارآفرينى 
در اقتصاد رانتي

 ادامه از صفحه 1
در كدامين كشورى سرمايه توليد كننده با عناوين شبه قانونى تاراج و 
بهره بانكى 30 درصدى با وثايق كالن را كمك به توليد معرفى مى كنند؟ 
با كدامين منطق حقوقى وحجت شرعى هم حامل هاى انرژى توليد را 
هزار درصد افزايش داده و هم يارانه توليد را مى قاپند؟ گفته مى شود 40 
درصد اقتصاد كشور معاف از ماليات و60 درصد از 60 درصد اقتصاد باقى 
يعنى 36 درصد كل اقتصاد در دست افراد ماليات گريز قرار دارد. با اين 
ماليات، 9  درصد  مانده، 25  باقى  درصد  با 24  مى توان  چگونه  حساب 
درصد ارزش افزوده، 50 درصد خراج به تامين اجتماعى پرداخت و رشد 

اقتصادى و ايجاد اشتغال هم نمود؟
دليل رانت زدگى اقتصاد كشور مانند مسائل سياسى، وحى منزل فرض شدن 
قانون اساسى و مخالفت با بازنگرى در اصولى چون اصل 44، تفاسير جناحى از 
حاكميت و راى مردم، برگزارى انتخابات مصلحتى وفق برخى ديدگاه ها،  ترس 
از همه پرسى، عدم رعايت فصل سوم قانون اساسى، تسرى تبعيض بر خالف 

بند 9 اصل سوم در همه زمينه ها و قانون گريزى است. به رغم اينكه تفنگ 
و موشك هم الزمه امنيت ملى و هم مانند هر كاالى ضرورى مى توانند 
موضوع يك معامله اقتصادى باشند ولى معادله اقتصادى و  تراز بازرگانى صرفًا 
براساس آنها چيده نمى شود. بنابراين توليد اصول علمى خود را مى طلبد كه 
يكى از اين اصول غير قابل جمع بودن كارآفرينى و رانت است. لذا براى اشتغال 

بايد با رانت خوار فارغ از مسلح بودن و نبودنش جنگيد.
البته پيش نياز حذف رانت اقتصاد حذف رانت سياسى است كه تنها با 
حاكميت  قوى،  نظارتى  مجالس  وجود  و  بازنگرى  قابل  اساسى  قانون 
محصول  است.  ميسر  كشور  اداره  در  ساليق  همه  مشاركت  و  قانون 
مديران  و  سياسى  محاكم  برگو،  مرگ  نمايندگان  مجيزه گو،  مجالس 
متملق جزء هياهو براى هيچ و تقسيم دولت به بى تفنگ و با تفنگ 
نخواهد بود. البته با كاهش سهم شركت هاى آقازاده محور از 90 به 60 
درصد و سهم تامين اجتماعى از حداقل 35 به20 درصد، بهره بانكى از 
25 به 10 درصد و مبارزه واقعى با ويژه خواران با تفنگ و بدون تفنگ 
مى توان قدرت عوامل توليد اعم از كارفرما و كارگر را صد در صد، قدرت 
خريد مردم را 20 درصد، درآمدهاى مالياتى را 20 درصد افزايش داد و نه 

تنها اقتصادى مقاومتى بلكه مى توان اقتصاد پويا ساخت.

آزمون ويژه قضات شوراهاى
 حل اختالف  30 تير برگزار مى شود

قائم  عامرى  االسالم  حجت 
قضائيه  قوه  آموزش  مركز  مقام 
از  نفر  تحليف 102  مراسم  در 
 23 گفت:  قضايى  كارآموزان 
تيرماه سال جارى آزمون داوطلبان 
حوزوى و 30 تيرماه آزمون ويژه 
قضات شوراهاى حل اختالف 

برگزار خواهد شد.
المسلمين  و  االسالم  حجت 
عامرى، قائم مقام مركز آموزش قوه قضاييه در مراسم تحليف 
و  تهران  آموزشى  واحدهاى  قضايى  كارآموزان  از  نفر   102
تبريز كه در ساختمان مركزى قوه  قضائيه برگزار شد اظهار 
كرد: مراسم تحليف امروز براى 102 نفر از كارآموزان قضايى 
تبريز   14 دوره  و  تهران   191 و   190  ،189  ،188 دوره هاى 
است. وى گفت:  از اين تعداد كار آموزى كه امروز در مراسم 
حضور دارند تعداد 36 نفر از طريق ظرفيت پذيرش اختصاصى 

جذب شده اند و 45 نفر به صورت عادى جذب شده اند.
حجت االسالم عامرى ادامه داد: از اين افراد 48 نفر داراى مدرك 
كارشناسى و 38 نفر داراى مدرك كارشناس ارشد، 14 نفر مقطع 

دكترا، 2 نفر داراى تحصيالت حوزوى و 18 نفر بانوان هستند. 
قائم مقام مركز آموزش قوه قضائيه تصريح كرد: حسب آيين نامه 
مصوب رئيس قوه قضاييه سه سال اول خدمت قضات دوره 
چهار  از  بايد  آموزشى  دوره  داد:  توضيح  وى  است.   آزمايش 
مرجع دادستانى انتظامى، حفاظت اطالعات قوه قضاييه، رئيس كل 
دادگسترى استان و از طريق معاونت نيروى انسانى قوق تأييد شود. 
حجت االسالم عامرى افزود: در اين راستا از ابتداى سال 95 با 
توجه به تعداد فراوان افراد در مقطع آموزشى هيأت ويژه اى براى 
ارزيابى عملكرد قضات آموزش را بر عهده گرفته اند و در راستاى 

اين كار 2 هزار و 29 نفر مورد ارزيابى قرار گرفته اند.
اين مقام مسئول تصريح كرد: تا پايان سال 96 منابع درسى دوره 
كارآموزى قضايى آماده خواهد شد. با توجه به موضوع تمديد 
ظرفيت در برنامه ششم توسعه كشور دو  آزمون را در اين ماه 

برگزار مى كنيم.
وى در پايان گفت:  23 تيرماه آزمون داوطلبان حوزوى و 30 
تيرماه آزمون ويژه قضات شوراهاى حل اختالف برگزار خواهد 

شد. آزمون ساالنه قضاوت نيز در آبان ماه برگزار مى شود.

وجود 12 هزار و 500 زندانى 
در زندان هاى خوزستان

مديركل زندان ها و اقدامات تامينى خوزستان با اشاره به كاهش سه 
هزار نفرى آمار زندانيان خوزستان از سال 91 تاكنون، از وجود 12 
هزار و 500 زندانى در استان خبر داد و بر لزوم نگاه مثبت جامعه 
نسبت به زندانيان پس از آزادى تاكيد كرد. رضا پوستچى اظهار كرد: 
سازمان زندان ها و اقدامات تامينى و تربيتى، يك سازمان مستقل زير 
نظر قوه قضائيه است كه در شهرها، اداره كل زندان ها و در شهرستان ها، 
اداره زندان زيرمجموعه آن هستند. وى با بيان اين كه اين سازمان دو 
وظيفه اصلى دارد، گفت: اقدامات تامينى شامل نگهدارى زندانيان و 
اصالح و تربيت و تغيير رفتار زندانيان، وظايف اصلى ما هستند. در 
خوزستان در هشت شهر، 11 زندان وجود دارد كه چهار زندان سپيدار، 
مركزى، كانون اصالح و تربيت و حرفه آموزى، در اهواز قرار دارند. 
مديركل زندان هاى خوزستان با اشاره به وجود 12 هزار و 500 زندانى 
در استان، گفت: هر ساله 30  هزار نفر وارد زندان هاى استان شده و از 
آن خارج مى شوند كه بين 19 تا 35 سال هستند؛ يعنى افراد جوان و 
مولد جامعه را تشكيل مى دهند. وى افزود: يكى از عوامل توليد جرم و 
مجرم اين است كه نهادهاى اجتماعى، وظايف خود را به نحو مطلوب 
انجام نمى دهند. آمار باالى تعداد زندانيان برابر با ناامنى بيشتر است با 
اين حال در خوزستان، در چند سال اخير با كاهش آمار زندانيان مواجه 
بوده ايم. پوستچى با بيان اين كه مسائل عمرانى قابل ديدن هستند، اما 
مسائل اجتماعى اين گونه نيستند، عنوان كرد: مسئوالن كشور در تمام 
دوره ها كمتر به مسائل اجتماعى توجه كرده اند و نگاه آن ها بيشتر 
عمرانى بوده است. در اوايل انقالب، آمار زندانيان حدود 20 هزار نفر 
در سطح كشور بود كه اكنون به 220 هزار نفر رسيده است، بنابراين 
بايد بيشتر به مسائل اجتماعى توجه شود. وى ادامه داد: وظايف ما 
در اداره كل زندان ها، از زمانى آغاز مى شود كه فرد از سوى مراجع 
قضائى به زندان معرفى شود. اين مراحل شامل پذيرش زندانى، فرايند 
نگهدارى و خروج از زندان است. ما عالوه بر اين فعاليت ها، پس از 
خروج نيز اقداماتى انجام مى دهيم كه شايد جزو وظايف ما نيست، به 
طور مثال براى اشتغال به زندانيان آزادشده وام داده مى شود. مديركل 
زندان ها و اقدامات تامينى خوزستان خاطرنشان كرد: ما برخالف ساير 
دستگاه ها، با انسان سر و كار داريم و اين افراد، آسيب ديده هستند 
كه اين موضوع بر مشكالت ما اضافه مى كند. ما به نوعى كار تمام 
دستگاه ها را انجام مى دهيم يعنى هر دستگاه وظيفه خاصى دارد اما 
مجموعه زندان، تمام اقدامات فرهنگى، قضايى، بهداشت و درمان، 
عمرانى، اشتغال و ... را انجام مى دهد بنابراين مديريت اين مجموعه از 

اهميت زيادى برخوردار است.

قاسم منصور آل كثير



حضور واليتى در مراسم امضاى قرارداد با توتال تكذيب شد
 دفتر رئيس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام در اطالعيه اى 
اعالم كرد كه انتشار خبر حضور در مراسم امضاى قرارداد توتال غير واقعى است. به 
دنبال انتشار برخى اخبار در رسانه ها، دفتر على اكبر واليتى با انتشار اطالعيه اى اعالم 
كرد: على اكبر واليتى به هيچ عنوان در مراسم امضاى قرارداد نفتى با شركت توتال 
حضور نداشته و هيچ اطالعى از كم و كيف اين قراردادها نداشته و ندارد و خبر منتشر 
شده در برخى رسانه ها از اساس غير واقعى است و انتظار مى رود در اين خصوص با 

دقت نسبت به انعكاس مطالب اقدام شود./ايسنا
سفارش ويژه آيت اهللا بهجت: اعتدال، اعتدال، اعتدال

 آيت اهللا قربانى، نماينده ولى فقيه در استان گيالن در ديدار با على الريجانى با 
بيان خاطره اى از سفر به استان قم گفت: حدود دو سال پيش از رحلت آيت اهللا 
كه  گفتم  بهجت  اهللا  آيت  به  و  شدم  شرفياب  ايشان  خدمت  به  بهجت  العظمى 
توصيه اى را به من بكند كه ايشان 3 مرتبه فرمودند اعتدال، اعتدال، اعتدال كه 
اين مسئله نشان دهنده آن است كه بايد ميانه روى و اعتدال را سرمشق زندگى 
قرار دهيم. آيت اهللا قربانى ادامه داد: در شرايط كنونى متأسفانه در كشور ما دو 
گروه به يكديگر حمله مى كنند و در اين ميان برخى از رسانه هاى عليه دولت به 
گونه اى عمل كرده كه گويا به دولت  آمريكا حمله مى كنند و دراين ميان طرف 
مقابل نيز بيكار نمى ماند و نسبت به اين مسائل پاسخ مى دهد و در اين مسير تنها 

مردم ميان اين كشمكش ها گرفتار شده اند./انتخاب
حكم انفصال از خدمت يك مقام سابق نيروى انتظامى

 يك عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراى اسالمى از صدور حكم 
انفصال از خدمت براى يكى از مسئولين ارشد سابق نيروى انتظامى به دليل بدهى نفتى اين 
نيرو به دولت خبر داد. محمد حسينى اظهار داشت: در سنوات گذشته بر اساس احكام بودجه 
رابطه بين نفت و دولت در احكام بودجه مى آمد و در سال هاى 87 تا 91 اتفاقاتى افتاد مبنى 
بر اين كه در اين سال ها كارگروه ويژه نتوانستند صورت هاى مالى نفت را تسويه كنند و علت 
آن اين بود كه مبالغ حاصل از فروش نفت جهت خريد بنزين و گازوئيل و بنزين سوپر مورد 
نياز پااليشگاه ها به شكل تهاتر، هزينه شده بود كه دولت در اليحه بودجه چنين ارقامى را 
پيش بينى نكرده بود. وى افزود: مقرر شد بر اساس حكم قانونى پيش بينى شده در بودجه 96 
كارگروهى تشكيل شود تا حساب هاى مربوط به سال هاى مذكور تسويه شود. چون براى ما 
صورت هاى مالى شركت نفت مهم است. همچنين در ذيل اين حكم آمده است كه تمام 
تخلفات مذكور بايد در ديوان محاسبات روال ادارى را طى كند و مورد پيگيرى قرار گيرد 
و جلساتى را نيز با مسئولين ديوان محاسبات در اين زمينه داشتيم. وى تصريح كرد: در كنار 
اين موضوع يكى ديگر از مواردى كه اهميت داشت بحث ميزان نفتى بود كه توسط نيروى 
انتظامى و با دستور رئيس جمهور وقت صادر شده و منابع آن وارد كشور شده و در همان نيرو 
هزينه شده بود و نيروى انتظامى مبلغى حدود 6336 ميليارد ريال به دولت بدهكار است و 
ديوان محاسبات اعالم كرد در پرونده مرتبط با نيروى انتظامى مسئول ارشد وقت اين نيرو به 
عنوان متخلف از سوى ديوان محاسبات به دادسراى ديوان محاسبات معرفى و حكم انفصال 

از خدمت برايشان صادر شد./ايسنا
صف آرايى شبانه روزى 97 شناور ايرانى دربرابر آمريكايى ها

 دريادار على فدوى در حاشيه يادواره شهداى اطالعات نيروى زمينى سپاه استان هاى 
خراسان كه در مشهد برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار كرد: تاكنون حتى لحظه اى براى 
افزايش توانمندى هاى نيروى دريايى سپاه پاسداران در مقابل دشمنان استكبارى به ويژه 
آمريكايى ها دريغ نكرده ايم. فرمانده نيروى دريايى سپاه پاسداران با بيان اينكه آمريكايى ها 
اطالعات بسيار كمى از توان دفاعى ما دارند، تصريح كرد: نيروى دريايى سپاه قدرت و توان 
خود را زمانى به رخ آمريكايى ها مى كشاند كه براى آن ها دير شده باشد. وى گفت: فقط 
در يك نمونه از قدرت و توان دفاعى نيروى دريايى سپاه، به صورت شبانه روزى 97 فروند 

شناور جنگى ايران مقابل چشم آمريكايى ها قرار دارد./مهر

قرارداد توتال نتيجه عدم مقاومت است
 سيد احمد علم الهدى در ادامه سلسله جلسات هفتگى تفسير قرآن كريم كه با محوريت 
موضوعى «مهدويت» برگزار مى شود گفت: برخى خيال مى كنند كه صبر به معناى 
سازش با فقر و بال و سختى است؛ در حالى كه صبر به معناى مقاومت انسان در 
ديندارى است. مشكل ما در مسائل سياسى با برخى جريان ها در كشور همين مسأله 
است كه ما مى گوييم نبايد در برابر سختى ها به دشمنان خدا دست داد. علم الهدى 
امضاى قرارداد دولت با شركت توتال فرانسه را نمونه اى از نتايج سياست عدم مقاومت 
در برابر دشمنان قلمداد كرد و گفت: آقايان در توجيه اين كه شركت توتال مى خواهد 
سهم 80 درصدى از كارى كه در اكتشاف و استخراج نفت و گاز انجام مى دهد را براى 
خود بردارد و 20 درصد آن را به ما بدهد، مى گويند انتقال تكنولوژى صورت مى گيرد، 
آيا تكنولوژى نفت و گاز با پيشرفت هايى كه در اين زمينه داشته ايم، از تكنولوژى 
انرژى هسته اى سخت تر است؟ در زمينه انرژى هسته اى جوانان ما همه چيز را 

خودشان به دست آوردند./انتخاب
روايت واعظى از پشت پرده ماجراى «مصباح»

 محمود واعظى در واكنش به حاشيه هايى كه در خصوص ماهواره مصباح ايجاد 
كشور  كه  شرايطى  در  و  تحقيقات  بدون  متأسفانه  گذشته،  دولت  در  گفت:  شده 
در آن زمان قرار داشت اين ماهواره بدون تضمين هاى الزم از كشور خارج و به 
كشور ايتاليا براى پرتاب ارسال شد. واعظى با بيان اينكه ماهواره مصباح در ايتاليا 
دچار مشكالتى شد و عمال از برنامه پرتاب كنار گذاشته شد، تأكيد كرد : ماهواره 
ها به خصوص ماهواره هايى از اين نوع  سنجشى آزمايشى هستند، بايد مراحلى 
مخابره شود تا  را طى كنند تا به مرحله پرتاب برسند و اطالعات آنها به زمين 
متخصصان مرحله بعدى آن را بسازند و اين مرحله طوالنى شد و در همان دولت 
تصميم گرفتند كه ماهواره مصباح 2 را بسازند و اقدامات ديگرى هم انجام شد. 
دكتر واعظى تصريح كرد: بعد از اين اقدامات و در اين دولت ما  نيز، ماهواره ديگر 
سنجشى را كه بسيار پيشرفته تر از ماهواره مصباح بود با پرتابگرهاى بومى ساختيم./

ديده بان علم ايران
كاسپين كشف اموال جديد را تكذيب كرد 

 در پى انتشار برخى اخبار در روزهاى اخير درباره مؤسسه اعتبارى كاسپين، كه بر اساس 
توئيت يكى از نمايندگان مجلس شوراى اسالمى با عنوان «اموال جديد كشف شده از 
صاحبان كاسپين» صورت گرفت، مؤسسه كاسپين، اين اخبار و شايعات در مورد آن را تكذيب 
كرد. در توئيت ياد شده به 98 آپارتمان و 75 باغچه و دو زن صيغه اى اشاره شده كه برخى 
از اموال به نام آنان شده است. از مؤسسه اعتبارى كاسپين براى تنوير افكار عمومى و تبيين 
موضوع بر اساس مستندات اعالم كرد: خبر منتشره مربوط به تعاونى منحله «فرشتگان»، 
يكى از تعاونى هاى منحله هشتگانه اى است كه سازماندهى امور آنها به كاسپين واگذار 
شده است. موسسه اعتبارى كاسپين هر گونه خبر يا شايعه اى در اين خصوص با نام خود را 
تكذيب كرد و حق طرح شكايت كيفرى عليه پايگاه هاى خبرى مطرح كننده چنين اخبارى 
را در دادسراى فرهنگ و رسانه به اتهام نشر اكاذيب و تشويش اذهان عموم مردم به  ويژه 

سهامداران و مشتريان را براى خود محفوظ دانست./انتخاب

اداى احترام محمداصفهانى به استاد شجريان
 محمد اصفهانى در گفت وگو با على ضيا در خصوص اساتيد بزرگ موسيقى ايران گفت: 
اصفهانى در پاسخ به اينكه در ماشين به چه موسيقى گوش مى دهد، تأكيد كرد: حاال 
در ماشين چيزى گوش نمى دهم و فصل سكوت است. صداى آقاى شجريان و ايرج 
(حسين خواجه اميرى) جزو عالقمندى هاى من است و مى خواهم از آن ها ياد بگيرم، 
گوش  آناليز  براى  را  صدايى  مدل  همه  البته  مى دهم.  گوش  را  صدايشان  بنابراين 
مى دهم و آنقدر كه كارهاى مختلف را مى شنوم آستانه لذتم باالست، سختگيرم و به 

راحتى از كارى لذت نمى برم.

بازداشت موناليزاى داعش در فيليپين
 بازداشت موناليزاى داعش در فيليپين نيروهاى امنيتى فيليپين از بازداشت حامى مالى اصلى 
تندروهاى وابسته به داعش در اين كشور با نام موناليزا خبر دادند. گيلبرت گاباى، سخنگوى 
ارتش فيليپين اعالم كرد كه نيروهاى امنيتى به يك روستاى نزديك به منطقه ماراوى 
يورش بردند و سه تن را به همراه ميزان زيادى از تجهيزاتى كه براى ساخت بمب استفاده 
مى شود بازداشت كردند. وى در ادامه افزود: در ميان بازداشت شدگان يك زن با نام موناليزا 
روماتو و معروف به موناى وجود دارد كه حامى اصلى گروه قبيله اى مسلح موسوم به ماوتى 
به شمار مى آيد. موناى خواهرزاده رهبر قبيله ماوتى است كه اين قبيله حمله اى را عليه منطقه 
ماراوى انجام داد. گاباى عنوان داشت موناى در حال حاضر حامى مالى اصلى و گرداننده 
اين گروه تندرو به شمار مى آيد و بازداشت وى تأثير منفى بر حمايت لجستيكى از اين گروه 

بر جاى مى گذارد./ايسنا
موسوى و كروبى را بر اساس «جرم سياسى» محاكمه كنيم

 محمدجواد حق شناس، در همايش فصلى خانه احزاب گفت: اين يعنى نتوانستم در انتخابات 
مديريت كنيم. هنوز نتوانستيم جرم سياسى را با اينكه در قانون اساسى آمده تعريف كنيم. 
هفته گذشته آقاى محمد جواد الريجانى اعالم كردند كه در اين مملكت زندانى سياسى 
نداريم. او افزود: چرا بايد اينگونه رفتار شود؟ جرم سياسى را تعريف كنيم اگر كسى مجرم شد، 
فرقى نمى كند از آقاى كروبى و موسوى گرفته تا ديگران اگر مجرم بودند بر اساس همان 
قانون محاكمه شوند. اگر در  چهار سال آينده اين  موضوع در دستور كار قرار گيرد همه 

احزاب هم حمايت مى كنند./ايلنا
پوتين هشت ژنرال را اخراج كرد 

والديمير پوتين، رئيس جمهورى روسيه در ادامه تدابير و اقدام هاى پيش بينى شده براى 
تقويت مديريت اين كشور و حذف مديران كم كارآمد يا متخلف، هشت ژنرال ارشد در بخش 

هاى مختلف را اخراج كرد./ايرنا
نامه نمايندگان مجلس براى توقيف دو فيلم 

 جمعى از نمايندگان مجلس طى نامه اى به وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى، توقف اكران دو 
فيلم «اكسيدان» و «مادر قلب اتمى» را خواستار شدند.

در آنگوال هم انتخابات اين گونه برگزار نمى شود
 حسن بيادى، دبيركل جمعيت آبادگران جوان ايران اسالمى گفت: در آنگوال انتخابات اين 
گونه برگزار نمى شود؛ احزاب نقش دارند، يك نفر موقع آمدن برايش به به مى كنيم و در 
بدرقه اش چيز ديگرى مى گويم، چرا يك نفر در كشور ما محبوب نمى ماند؟ همه به دنبال 
قدرت هستند چپ و راست هم ندارد، اكثرا دنبال امپراطورى اند. فرماندارى ها و استاندارى ها 
در شهرستان ها براى شوراى شهر خدايى مى كنند. چه كسى به اين ها قدرت داده است؟ تا 
حرف مى زنيم مسأله را امنيتى مى كنند، من زبان و دينم را به شما نفروختم. متاسفانه عراق و 
افغانستان از لحاظ ساختار احزاب باالتر از ما هستند. هر باليى سر مردم مى خواهيم مى آوريم. 
گاهى كسى را تأييد مى كنند بعد مى گويند امريكايى است! يك طلبه را از حوزه اخراج مى كنند 

چون به يك نامزد رأى داده است!/ايلنا
حرف هاى گزنده دولت به نفع كشور نيست

 غالمحسين كرباسچى دبيركل حزب كارگزاران سازندگى در همايش فصلى خانه احزاب  
گفت: از دولت منتخب كه سرمايه نظام است مى خواهيم حرف هاى گزنده نزند و معتقدم 
به نفع مصالح ملى نيست. حرف هايى در ايام تبليغات زده مى شود اما حرف زدن عليه قواى 
ديگر و شخصيتهاى نظام به نفع منافع ملى و كشور نيست.كرباسچى تصريح كرد: رسانه هاى 
ديجيتال اين خاصيت را دارد كه بزرگترين حرفها را از آن عبور كنيم و تغيير دهيم. خبرنگاران 
امروز كارهايى مى كنند كه ما غبطه مى خوريم. ما در كشور نارسايى هايى از جمله فقر داريم 
و خجالت مى كشيم. من فيلمى ديدم كه در روستايى نزديك سردشت فرزندانش در طويله 

درس مى خوانند و برخى خانواده ها هيچ سرپرستى در آن روستا ندارند./تسنيم

اصولگرايان تندرو به دنبال احمدى نژادى ديگرند
 محمد عطريانفر با بيان اينكه اصولگرايان تندرو براى پيروزى در انتخابات 1400 به دنبال 
يك احمدى نژاد ديگر هستند، گفت: آقاى باهنر نيز به تازگى گفته است: «ما نتوانستيم 
چهره قابل اعتبارى براى انتخابات رياست جمهورى عرضه كنيم». طبعا در چنين وضعيتى 
اصولگرايان نمى توانستند پيروز شوند. در مجموع هدفى كه اصولگرايان تندرو دارند، براى 
سال 1400 است. چون خاطرات سال 84 و پيروزى آقاى احمدى نژاد خيلى براى آنها شيرين 
و جذاب بود. هر چند يك خسارت ملى و تلخ كامى بزرگى براى مردم به همراه داشت. همه 
ذهنيت تندروهاى اصولگرا به اين نقطه بر مى گردد كه سال 1400 با همان دست فرمانى كه 
احمدى نژاد را به پيروزى رساندند، پيروز انتخابات شوند ولو اينكه براى مردم خسارت داشته 

باشد. بر همين اساس با آقاى روحانى مخالفت مى كنند./خبرآنالين 
واكنش علم الهدى به ماجراى سنگ قبر همسرش و قرارداد توتال 

آيت اهللا علم الهدى در ديدار با مديران راديو و تلويزيون هاى اسالمى با اشاره به اينكه 
انجام  كار  دو  سياسى،  عرصه هاى  در  خود  مقاصد  اجراى  براى  رسانه اى  امپراتورى 
مى دهد، خاطرنشان كرد: مسير آماده سازى جريان هاى اجتماعى براى پيشبرد اهداف 
استكبارى و پيشگيرى از بيدارسازى ها و توجه مردمى به سلسله مسائل پشت پرده 
اين دو هدف است. وى تصريح كرد: گاهى مطلبى كامًال بى ارزش و كوچك را در 
شكل حاشيه سازى براى جلوگيرى از توجه مردم به موضوعات مهم تر مطرح مى كنند، 
رسانه ها  در  مرا  همسر  سنگ قبر  عكس  و  مطرح  بنده  به  نسبت  را  كوچكى  مسأله 
منتشر كردند؛ گفتند اسم زوجه من عمداً روى سنگ قبر نوشته نشده و اين نشان يك 
تحجر از بنده هست كه اجازه ندادم اسم همسرم را روى سنگ قبرش بنويسند!. علم 
الهدى با اشاره به اينكه كوچك تر از اين مسأله در مورد جهان اسالم، جامعه اسالمى 
و جامعه ايرانى مسأله اى نيست بيان كرد: از اين حركت سازمان يافته جمع كثيرى از 
رسانه هاى يك جريان متعجب شديم. وى تصريح كرد: متوجه شديم قرارداد ايران با 
توتال فرانسه منعقدشده و پشت پرده قرارداد، واگذارى 75 درصد اين قرارداد به شركت 
فرانسوى است، آيا مسأله فناورى استخراج نفت و گاز مهم تر از فناورى هسته است؟ 
براى فناورى هسته ايمان، اين همه سرمايه گذارى نكرديم كه 75 درصد ثروت ملى را 
مجانى به ديگرى بدهيم. علم الهدى با اشاره به اينكه اين در تاريخ كشور ثبت خواهد شد 
كه خواستند مردم از يك حركت استثمارى و استعمارى غرب غافل نگه  دارند گفت: بايد 
شگردهاى دشمن را بشناسيم و در مقابل شگردهاى رسانه اى امپراتورى رسانه اى عمل كنيم 

و شما در صف اول مقابله با اين جريان رسانه اى قرار داريد./انتخاب
سمپوزيوم «اكنون ما و شريعتى» لغو شد

 سمپوزيوم «اكنون ما و شريعتى» كه قرار بود امروز و فردا با برپايى 9 پنل تخصصى 
با موضوعات مختلف در حوزه  انديشه هاى دكتر شريعتى برگزار شود، لغو شد. احسان 
و  برنامه ها  تمامى  گفت:  سمپوزيوم  اين  برگزارى  لغو  خبر  تأييد  ضمن  شريعتى 
هماهنگى ها به خوبى پيش مى رفت يكباره به ما اعالم كردند كه نمى توانيم اين برنامه 
را برگزار كنيم. پيش تر بنا داشتيم اين مراسم در حسينيه ارشاد برگزار شود كه مهيا نشد 
و نهايتا دانشگاه تربيت مدرس براى اين مراسم انتخاب شد. سه مدير گروه دانشگاه 
نيز نامه هاى مربوط به مراسم را امضا كرده بودند و با اطمينان مى گفتند مشكلى پيش 
نيز  پنل ها  عناوين  و  موضوعات  سخنرانى ها  براى  حتى  ما  داد:  ادامه   وى  نمى آمد. 
چندين و چند مرتبه مذاكره كرديم و تبادل نظر داشتيم اما نمى دانم چطور و چگونه و 
از كجا به يكباره دستور آمد كه اين برنامه نمى تواند برگزار شود؟ بر اساس پيگيرى هاى 
خبرنگار ايلنا از دانشگاه تربيت مدرس؛ مسئوالن اين دانشگاه با تاكيد بر اين مطلب 
كه هيچ مسأله سياسى در ميان نبوده، اعالم كردند: براى برگزارى اينگونه برنامه ها 
بايد مجوزهاى الزم از كميته اى كه در معاونت پژوهشى دانشگاه تشكيل شده، دريافت 
شود اما برگزاركنندگان سمپوزيوم شريعتى ظرف مدت 10 روز تقاضا كرده بودند اين 
سمپوزيم برگزار شود. در طى اين مدت هم كميته معاونت پژوهشى تشكيل نشده و 
طبعا مجوزهاى الزم صادر نشده بود و ازسوى ديگر برگزاركنندگان قبل از صدور مجوز 

اقدام به اطالع رسانى درباره مراسم كرده بودند./ايلنا
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سى سيا

 در خدمت و خيانت به سياست و دين
در نقد مدافعان جدايى دين از سياست براى حفظ جايگاه و شانيت دين يك جمله همواره در ايران و به نقل 
از مرحوم مدرس نقل شده كه ايشان گفته اند سياست ما عين ديانت ماست و ديانت ما عين سياست ماست، 
سياست دينى و دين سياسى دو گزاره اى است كه از اين جمله استنتاج مى شود، بر اين معنا كه تنيدگى اين دو 
مفهوم و الزم و ملزوم بودن اين دو مفهوم كامال مبرهن است، حال سوال مهمى كه بايد مطرح شود اين است 

كه از كدام دين صحبت مى كنيم و به دنبال رسيدن به كدام نوع از سياست از دل اين دين هستيم.
جمهورى اسالمى ايران يك حكومت اسالمى به معنايى كه در صدر اسالم و ذيل سايه زعامت پيامبر 
بزرگوار اسالم شكل گرفته نيست، اما قرار بر اين بوده كه ديانت جهت اعتالى رفتارها و كنش هاى سياسى 
در جمهورى اسالمى مورد توجه قرار بگيرد و يكى از اركان قانون اساسى باشد، دينى كه به كمك سياست 
مى آيد الجرم بايد سياست ورز قوى تر و اخالق مدار ترى را به مردم عرضه كند و اين مهم ترين كنش عملى 
دين در حوزه سياست است، سياست مدار دين ورز قطعا خدمات مهم تر و بهترى نسبت به ديندار سياست 
ورز هم به سياست و هم به دين خواهد نمود، امر متعالى اينجا دين است و امر در مرتبه پايين تر سياست، فرو 
كاستن يك امر متعالى به امر پايين تر از لحاظ ارزش و اعتبار شبيه تالش براى ريختن دريا در پياله آب است، 
سياست بايد از درياى دين رنگ اخالق به خود بگيرد نه آنكه دين در بركه سياست رنگ بى اخالقى به خود 
بگيرد، ديندار سياست ورز سال هاست كه در حال تحميل هزينه هاى سنگين بر دين است زيرا رفتار او ابتدا 
از لحاظ دينى مورد توجه قرار مى گيرد و بعد از گذر از فيلتر دين از لحاظ سياسى مورد نقد قرار مى گيرد، 
تخصص او حوزه دينى است و سياست در كنار تخصص اصلى او قرار مى گيرد، بالعكس اين قضيه در مورد 
سياستمدار دين ورز رخ مى دهد و رفتار او ابتدا از دريچه حوزه سياست مورد توجه قرار مى گيرد و نتيجه رفتار 

او در تناسب با دين سنجيده مى شود.
سپهر سياسى ايران امروز شاهد حضور افرادى است كه ديانتشان بازيچه سياستشان شده، و در سياست ورزى 
خود، دين را به نازل ترين امور فرو مى كاهند، نه آنچنان در ديانت خبره هستند و نه آنچنان در سياست، هزينه 
از اصول مى كنند تا فروعى را زنده نگاه دارند چون اصول جاى تشكيك ندارد اما فروع هميشه محل بحث 
بوده، نتيجه اين امر بروز گونه اى از حق انگارى مطلق است، اينكه امروز مداحان به جاى سياست ورزان 
انتقاد مى كنند مايه تاسف است و ناشى از عملكرد همين دينداران سياست ورز است، جايى كه اخالق قربانى 

سياست مى شود.
به جاى اينكه چراغ راه سياست ورزى باشد، سياست براى امثال مدرس كه كنشگرى در بطن سياست است 
مى تواند عين ديانتش باشد نه انكه براى مداحانى كه مداحيشان عين ديانتشان است، يا واعظينى كه وعظشان 
عين ديانتشان هست، ورود پابرهنه امثال ايشان به سياست نتيجه اى جز اضمحالل دين و سياست ندارد، 
خوشحال شدن و كيفور شدن از مداحى جوانى كه فهم مقدمات روز سعيدى چون عيد فطر برايش انچنان 
دشوار است كه از ان براى خوش رقصى استفاده مى كند و شديد ترين ضربات را بر پيكره دين وارد مى كند 
چه تناسبى با سياست دينى دارد؟ در روزى چون عيد سعيد فطر آيا چيزى در مدح «رحماءبينهم» خوانده 
شد؟آفت سياست زدگى در همه امور اين كشور همچون غده اى سرطانى در حال رشد است، روزى خواهد 
رسيد كه وضوگرفتن هاى ديگران هم توسط عده اى نفاق خوانده خواهد شد، نمازشان جز در مسجد ضرار 
ديده نخواهد شد. كسى كه مدعى ديانت است بايد ابتدا اين فهم را داشته باشد كه مهم ترين وظيفه اش حفظ 
دين از خطاهاى ذاتى سياست است چون دين امرى الهى و سياست امرى انسانى است، اگر توان فهم اين 
موضوع وجود ندارد استفاده ابزارى از سخنان فردى مثل مدرس چرا؟ كسانى كه حتى براى معرفى يك فرد 
به عنوان سياستمدار اصلح توان استدالل در مورد حتى يك ويژگى او را ندارند آيا مى توانند مدافع سياست 

دينى يا دين سياسى باشند؟ آيا توان استدالل دارند؟
جواب قطعا نه مى باشد و كيفور شدن از بى حرمتى به عيد سعيد فطر نيز از اين بى استداللى نتيجه مى شود، 
به اين نكته دقت شود كه اگر مداح در روز معمولى همان شعر را مى خواند كسى بر او خرده اى نمى گرفت، 
مانند تمام اعمال امثالش در اين سال هاى اخير، پس مداح براى ديده شدن از ظرفيت هاى وحدت بخش دين 
و جايگاه نماز عيد سعيد بيشترين سو استفاده را مى كند تا به مطامع خود برسد، اين اصل خيانت به ديانت 
و دين ورزى است، از طرفى خيانت به سياست است، سياستى كه تا آن حد فشل باشد كه بازيچه دست 

مداحى شود چه نامى دارد؟
سياستى عين ديانت است كه در آن تمام تالش براى احياى مكارم اخالق باشد، نه براى نابودى بنيان هاى 
اخالق و دميدن در آتش اختالف و كينه و ديانتى عين سياست است كه موجب اين فهم شود كه خدشه به 
وحدت در روزى مانند عيد فطر مى تواند چه ضربه اى به جايگاه دين بزند. يادمان نرود موال على به ضربت 

شمشير كسانى به شهادت رسيدند كه خود را عين ديانت مى دانستند و موال على را منحرف مى خواندند.

شـت ا د د يا مهدى دادويى نژاد

اختالفات درون اصولگرايان فارغ از اختالف برداشت و تحليل كه اشكالي 
ندارد حتي در صورت رسيدن به نتايج خوب هم هست؛ بعضا محصول 
رسوخ بعضي از افكار قدرت گرايانه است كه ريشه در تفكرات غير 
ديني و دنياگرايانه دارد. تفكراتي كه اگر كنترل نشود هويت اصولگرايي 

را مخدوش خواهد كرد.
تغيير نظر عليرضا زاكانى در كمتر از 24 ساعت، اولين اتفاق از اين دست 
ميان اصولگرايان نيست. موارد مشابه آن در ايام انتخابات از سوى احمد 
توكلى و محمدرضا باهنر ديده شده بود. كه اين نشان دهنده آن است كه 
شرايط در درون اين جريان به هيچ عنوان عادى نيست اما چه چيزى باعث 

اين تغيير مواضع مى شود؟
مدت ها است كه اظهار نظرهاى فعاالن و چهره هاى اصولگرا به شكل 
خاصى عجيب شده است. مثال در ايام انتخابات محمدرضا باهنر در يكى 

از سخنرانى هاى خود از دولت حمايت كرد و گفت: زمانى 
كه دولت آقاى روحانى روى كار آمد كشور تورم 44 درصدى 
را تجربه مى كرد اما با برنامه ريزى هاى صورت گرفته تورم 
حداقل 30 درصد كاهش پيدا كرد و اگر از من سؤال شود كه 
حاضرى به قبل از برجام برگرديم مى گويم مخالفم به نظر من 

نظام هم چنين عقيده اى ندارد كه به قبل از برجام برگرديم.
اما دقيقا چندروز بعد ناگهان ديدگاه هاى باهنر تغيير كرد و 
درباره انتخابات و دولت گفت: دولت آدم هاى خوبى دارد 
اما خسته است و حال دويدن دنبال كار را ندارند. انشااهللا 
با تصميمى كه مردم در جمعه اين هفته مى گيرند تغييرات 
جدى را شاهد باشيم. چرا كه بحران هاى بسيارى از جمله 
بحران اشتغال، اقتصادى، محيط زيست، شدت مصرف انرژى 

درحال سرازير شدن به سمت ماست.
اين اتفاق براى احمد توكلى هم رخ داده بود. به همين دليل 
هم نامه نگارى عباس عبدى با وى صورت گرفت. زيرا 
توكلى در ايام انتخابات ناگهان در يك سكوت عجيبى فرو 

رفت و بعد از آن مواضع تندى نسبت به دولت و روحانى اتخاذ كرد. 
اين اتفاقات موجب شد كه اين گمانه زنى مطرح شود كه بازى در درون 
جريان اصولگرايى تا حدود زيادى با گذشته تغيير كرده است. اما ابهامات 

درباره اين نوع تغيير بسيار زياد بود.
 با اين حال ماجرا آنجايى شفاف تر شد كه موضوع طرح آتش بس از 
سوى عليرضا زاكانى مطرح شد. البته پيش از اين زاكانى نسبت به توهين 
به رئيس جمهور در روز قدس هم واكنش نشان داده بود و آن را محكوم 
و بسيارى را غافلگير كرده بود اما ماجراى آتش بس بسيار متفاوت بود. او 
به فاصله يك روز با وجود اينكه احمد توكلى هم آن را تائيد كرده بود و 
قصد داشت با آب طال آن را بنويسيد، پس گرفت و گفت زمان آتش به 

اختيار است و قرارداد توتال را دليل آن معرفى كرد.
 اين درحالى بود كه با توجه به سابقه و نفوذ امنيتى زاكانى و همچنين اخبار 
يك ماه گذشته، كامال مشخص بود كه اين قرارداد در حال انجام است 
و دير يا زود اتفاق مى افتد. بنابراين نمى توان آن را دليل تغيير نظر وى 
دانست. بنابراين مجددا همان فرضيه گذشته مطرخ مى شود كه در داخل 

جريان اصولگرايى شرايط كامال به هم ريخته است اما مى توان اين به هم 
ريختگى را ناشى از جنگ ميان بلوك هاى قدرت اين جريان دانست.

اين جنگ ميان ليدرهايى در حال جريان است كه بنا بر گفته يكى از فعاالن 
اصولگرا كه تمايلى به ذكر نام خود نداشت، عرصه را بر تمامى كسانى 
كه نگاه متفاوت دارند تنگ كرده اند. بطورى كه برخى خود را از عرصه 
سياسى خارج كرده اند و ديگر تمايلى به حضور ندارند يا حداقل خود را 

از اين جريان سياسى بيرون كشيده اند.
پيش از اين در افكار عمومى اينگونه مطرح مى شد كه جنگ در داخل 
اصولگرايان ميان تندروهاى نواصولگرا و سنتى ها است. جنگى كه موجب شد 
افرادى مانند الريجانى و مطهرى ديگر در اين جريان جايى نداشته باشند. اما 
اتفاقات اخير نشان مى دهد كه ماجرا فراتر از آن است و آنچه موجب خروج 

اين افراد از اين جريان بود بسيار بزرگتر از نواصولگرايان است.

ديدگاه فعاالن اصولگرا درباره جنگ قدرت
امير محبيان

در همين خصوص امير محبيان تئوريسين جريان اصولگرايى عنوان كرد: 
جنگ قدرت بر اساس مفهومي كه به ذهن ها متبادر مي شود؛ درون 
جريان اصولگرايي وجود ندارد ولي اختالف ديدگاه وجود دارد و اين 
اختالف هم نشانه خوبي است نه بد. اما آنچه كه نگران كننده است موضع 
گيري هايي است كه از ثبات مبتني بر هويت و نظريه قدرتمند برخوردار 
نيست. افرادي نظراتي را بدون ارزيابي دقيق و همه جانبه مطرح مي كنند 
وچون از عمق تئوريك برخوردار نيست در برابر اولين انتقادها عقب 

نشيني مي كنند. 
وى تاكيد كرد:  اين ها ربطي به جنگ قدرت و امثالهم ندارد. اساسا بر پايه 
ديدگاه اصولگرايي جنگ قدرت در چارچوب ارزش هاي ديني معنا ندارد 
چون قدرت از خداست و بر حسب ايمان و عمل صالح عزت و قدرت  

از سوي پرودگاراعطا مي شود. 
اين استاد دانشگاه افزود: در عين حال اختالفات درون اصولگرايان فارغ 

از اختالف برداشت و تحليل كه اشكالي ندارد حتي در صورت رسيدن 
به نتايج خوب هم هست؛ بعضا محصول رسوخ بعضي از افكار قدرت 
گرايانه است كه ريشه در تفكرات غير ديني و دنياگرايانه دارد. تفكراتي كه 

اگر كنترل نشود هويت اصولگرايي را مخدوش خواهد كرد.
  حسن بيادى

گفت:  باره  اين  در  اصولگرا  رو  ميانه  فعال  بيادى  حسن  همچنين 
اينكه جنگ قدرتى در جريان اصولگرايى وجود دارد كامال درست 
است. زيرا به دليل نبود يك ريش سفيد عاقل و منصف همچون 
مرحوم آيت اهللا مهدوى كنى و مرحوم عسكراوالدى درميان دوستان 
اصولگرا، افرادى در پشت پرده از باندهاى بسيار با نفوذ و قدرتمند 
رسوخ كرده و حضور دارند كه اختيارات بسيارى در نهادهاى مهم 
كشور  و يا در بخش هايى مسئوليت هاى سنگينى بعهده دارند. نوعًا 
اين افراد در حال برنامه ريزى در راستاى منافع و بقاى 

خودشان در سيستم اجرايى كشور هستند.
وى ادامه داد: نمونه آن را مى توان در مسئله قوانين ديد. 
مگر در كشور قانون احزاب نداريم؟ پس چرا احزاب در 
ايران مستقر و اثرگذار نيستند و توان اجرايى ندارند؟ مگر 
قانون انتخابات نداريم؟ مگر همه تاكيد ندارند كه اين قوانين 
متناسب شرائط فعلى نيستند؟ پس چرا اصالح نمى شود؟ اين 
مسائل  درباره كليت قانون اساسى هم صدق مى كند ولى 
بازنگرى نمى شود سوال اين است كه چه كسى و يا كسانى 

مانع اين اصالحات هستند.
وى در ادامه در مورد معضالت موجود تصريح كرد:  اين 
جريان پشت پرده و باندهاى متصل به قدرت و ثروت صرفا 
در جريان اصولگرايى در حال جنگ نيست بلكه اين معضل 
در ديگر جريان هاى سياسى از جمله اصالح طلبان هم وجود 
دارد و در بخش هاى مختلفى با توجه به قدرت و نفوذشان 
موفق شده شرايط را باب ميل خود نگه دارند. حاال هم در 
جريان به ظاهر اصولگرايى به دليل اينكه به شدت تماميت خواه هستند در 
قالب برخى گروه ها و تشكل هاى سياسى در صحنه هاى انتخابات ورود 
پيدا مي كنند و چون نوعاً در افراد كم جنبه و خالى از ظرفيت داشتن قدرت 
القاء دانائى مي كند لذا اين باندها سعى در حذف ديگران و در دست گرفتن 

كامل قدرت دارند.
حسين كنعانى مقدم 

البته در اين ميان حسين كنعانى مقدم دبيركل حزب سبز ايران نظر كامال 
متفاوتى دارد و ضمن رد هرگونه جنگ و جدال در جريان اصولگرايى 
گفت:  به دليل آنكه در جريان اصولگرايى يك فرماندهى واحدى وجود 
ندارد و از احزاب و تشكل هاى مختلف تشكيل شده است معموال برخى 
نگاه ها و مواضع حزبى خود را مطرح مى كنند و به اسم جريان تمام 

مى شود.
وى گفت: اصال قدرتى در جريان اصولگرايى وجود ندارد كه قرار باشد 
براى آن جنگى رخ دهد. مگر در كشور قدرت دست اصولگرايان است 

كه بخواهند بر سر آن بجنگند؟/فرارو 

جريان اصولگرايى؛ نبرد قدرت
 يا آشفتگى بدون فرمانده
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كارون

برق  امروز  «ما  است»،   شده  قطع  «برق 
شود»؛  مى  زياد  و  كم  ها  «برق  نداشتيم»،  
جمالتى كه با فرارسيدن فصل تابستان زياد 

شنيده مى شود .
در گرماى بى سابقه امساِل استان خوزستان تا 
حدى كه اهواز به عنوان گرمترين شهر جهان 
و  داخلى  هاى  رسانه  اول  تيتر  روزى  چند 
خارجى بود ، شاهد مشكالت بسيار براى هم 
استانى ها بوديم يكى از اين مشكالت نوسان 
برق است كه همه روزه در مجالس و محافل 
خاطر  به  برقى  ى  وسيله  فالن  سوختن  خبر 

نوسان برق به گوش مى رسد.
اهميت برق، كمتر از ساير امكانات نيست و 
شايد بتوان گفت كه در جهان كنونى، اهميت 
برق كمتر از اهميت آب نيست و بدون برق، 
افتاده  پا  پيش  و  عادى  فعاليتهاى  از  بسيارى 

روزمره انجام نمى شود. به عنوان مثال، بخش عمده وسايل 
رفاهى زندگى مانند تلويزيون، كامپيوتر، جاروبرقى، راديو و كولر 
با برق كار مى كنند و اگر برق قطع شود، اين وسايل هيچگونه 
كاربردى ندارند. با پيشرفته تر شدن زندگى، امكانات جديدى 
اضافه شده كه آنها نيز با برق كار مى كنند و از ميان اين امكانات 

مى توان به درب هاى كنترلى و آسانسورها اشاره كرد.
نوسانات و اتصاالت شبكه برق در چند روز اخير خسارت 
ميليونى به وسايل برقى در اهواز  وارد شده كه اين امر 
به نوعى اسباب نارضايتى شهروندان را فراهم آورده است 

و موجب شده وسايل برقى شهروندان از جمله تلويزيون، 
يخچال، كولر و ديگر وسايل از بين برود.

لوازم  خرابى  عوامل  ترين  عمده  كه  داشت  توجه  بايد 
برقى، نويزها ، نوسانات و يا قطع و وصل ناگهانى ولتاژ 
هاى  در بخش  جدى بيشتر  هاى  آسيب  يا برق بوده كه 
 ، موتور  همچون  دستگاه  اصلى  و  زودُكنش(حساس) 

كمپرسور ، پاور وغيره اتفاق مى افتد .
گريبان  روزها  اين  برق  نوسان  و  قطعى  غصه  پر  قصه 
گير يكى از ثروتمندترين استان هاى كشور با منابع غنى 

است!  شده  بسيار   سدهاى  و  گاز  نفت، 
باوجود ظرفيت هاى عظيم مثل  اينكه هنوز 
زيرساخت ها نتوانسته خودش را با توسعه 

استان وفق دهد.
مشكالت  و  كمبودها  با  خوزستان  استان 
و  بوده  روبرو  مختلف  هاى  زمينه  در 
موجود  امكانات  موارد،  از  بسيارى  در 
جوابگوى جمعيت آن نيست و اين حق 
مردم خوزستان است كه از حداقل امكانات 

برخوردار باشند.
مسئوالن بايد زودتر از شروع فصل گرما به 
فكر تقويت شبكه برق اين محله مى افتادند 
و پيش از آغاز فصل گرما اين شبكه ضعيف 
را تقويت مى كردند و همچنين براى زمانى 
كه در مدار برق رسانى مشكلى وجود دارد 
چاره اى اساسى بايد داشته باشند و اجازه 

ندهند تاوان برخى سهل انگارى ها را مردم بدهند.
حتى اگر هم اين مسئوالن در حال تالش براى حل مشكل 
كافى  اثربخشى  آنها  تالشهاى  كه  بدانند  بايد  هستند، 
نداشته  و بايد   بدانند كه دادن پاسخهاى تكرارى به مردم 
مانند "درحال حل مشكل هستيم"، نه تنها دردى را دوا 
به  مردم  روزافزون  اعتمادى  بى  موجب  بلكه  كند  نمى 
آنها مى شود و اين سوال براى آن ها مطرح است آسيبى 
كه قطع برق به وسايل برقى وارد مى كند را چه كسى بايد 

پاسخگو باشد؟ 

در روزگارى كه دردهاى ناعالج بسيارى با پيشرفت علم 
پزشكى مداوا مى شوند در برخى نقاط خوزستان همچنان 
را  خود  جان  گزيدگى  عقرب  اثر  بر  كه  هستند  كودكانى 
نام  روزها  اين  اهواز  عصر  گزارش  به  مى دهند.  دست  از 
خوزستان با عناوين مختلف بر سر زبان ها و در صدر ليست 
هاى گوناگون خبر دارد، از مقام هايى چون آلوده ترين شهر 

محروم  و  جهان  شهر  ترين  گرم  جهان، 
ترين استان كشور.

در اين ميان اما معضلى پيش پا افتاده كه 
همچنان در اين استان جان انسان ها و به 
ويژه كودكان را مى گيرد بسيار دردناكتر 
است. مرگ هاى تلخى كه هر سال در فصل 
گرما تكرار مى شود و پيش از آن كه نتيجه 
نيش و كين عقرب باشد، رهاورد اندوهبار 
كمبود امكانات بهداشتى و درمانى در استان 

محروم كرمان است.
عقرب زدگى منجر به مرگ در خوزستان، 
هرسال،  انگار  و  نيست  تازه اى  موضوع 
راه  از  تابستان  شديد  گرماى  كه  زمانى 
عقرب هاى  جوش  و  جنب  و  مى رسد 
گرمازده و جوالنشان در معابر و محدوده 
منتظر  بايد  مى شود،  بيشتر  مردم،  زندگى 
شنيدن اخبارى از عقرب زدگى مردم اين 

استان و بويژه كودكان هم بود.
شهال بيگدلى كارشناس حشره شناسى و كنترل ناقلين مركز 
بهداشت خوزستان با اشاره به اينكه ساالنه 20 تا 23 هزار 
مورد عقرب زدگى در خوزستان اتفاق مى افتد كه كمتر از 

10 مورد منجر به فوت مى شود.
جمله  از  خوزستان  هاى  شهرستان  برخى  در  افزود:  وى 
مسجدسليمان، رامهرمز، ايذه، باغملك و اللى بيشتر است و 
استان هاى هرمزگان و كرمان نيز از ديگر استان ها با تعداد 

باالى عقرب زدگى هستند.
اين كارشناس مركز بهداشت خوزستان گفت: عقرب زرد 

كوچك(گاديم)، توسن و سياه بزرگ شايع ترين عقرب ها 
در استان هستند. فعاليت عقرب ها با گرم شدن هوا در فصل 
بهار و تابستان، افزايش مى يابد به همين دليل بيشترين موارد 

عقرب زدگى در ماههاى گرم سال اتفاق مى افتد.
كارشناسان معتقدند مسأله اى كه كمتر به آن توجه شده 
است آگاهى ندادن به مردم از فصل گزش عقرب زدگى 

در فاصله مرداد تا شهريور است .در صورتى كه اين آگاهى 
بخشى به مردم صورت بگيرد افرادى كه در معرض خطر 
هستند بيشتر به نكات ايمنى توجه مى كنند. عمده علت 
فوت افراد عقرب زده دير رسيدن به مراكز درمانى است كه 

زمان طاليى درمان را از دست مى دهند
طبق بررسى ها بيشتر موارد عقرب زدگى در شهرهاى اهواز 
، رامهرمز ، مسجدسليمان ، ايذه ، باغملك و شوش و در 
ماههاى مرداد و شهريور كه دما به 50 درجه مى رسد اتفاق 

مى افتد.

اين درحاليست كه كارشناسان معتقدند كه سم عقرب در 
درمان بيش از 30 نوع سرطان از جمله سرطان مغز استخوان 
، رفع لخته هاى خونى كه بر اثر سكته هاى مغزى يا قلبى 
در بدن به وجود مى آيد ، جايگزين مسكن هاى فعلى 
مانند مرفين ها ، استفاده در كشاورزى بجاى حشره كشهاى 
شيميايى و در نهايت پادزهر مناسبى براى افرادى كه دچار 

عقرب زدگى شده اند است.
خوزستان با توجه به شرايط آب و هوايى 
متنوع، پوشش گياهى و نوع بافت خاك 
(رسوبى ريزبافت) از جمله مناطق مستعد 
براى زيست جانوران سمى به ويژه عقرب 
ها به شمار رفته و همواره به عنوان يك 

منطقه عقرب خيز مورد توجه بوده است.
موسسه رازى جنوب غرب كشور شعبه 
سرم  آنتى  كننده  توليد  دومين  كه  اهواز 
عقرب زدگى خاورميانه است نيز بر همين 
اساس در خوزستان فعاليت هاى مناسبى 

دارد.
زهر  از  دارو  توليد  مراكز  كه  صورتى  در 
عقرب و توليد پادزهر در استان ايجاد شود 
عالوه بر ارز آورى براى كشور زهر عقرب 
ديگر براى خوزستانى ها تلخ نخواهد بود.

در روزگارى كه دردهاى ناعالج بسيارى 
با پيشرفت علم پزشكى مداوا مى شوند در 
برخى نقاط خوزستان همچنان كودكانى هستند كه بر اثر 
عقرب گزيدگى جان خود را از دست مى دهند.از سويى 
ديگر بخشى از اين حوادث ناگوار، به علت عدم آگاهى 
والدين و دير رساندن كودكان به درمانگاه است بايستى 
در  محلى  جوامع  فرهنگ سازى  و  كردن  آگاه   به  نسبت 
صورت  هر  در  و  كرد  اقدام  آن  با  مقابله  راه هاى  مورد 
چشم فرو بستن و دست روى دست گذاشتن مسئوالن 
و اكتفا به يك اظهار تاسف ساده، نه راه گشاست و نه قابل 

توجيه./هورنيوز 

كانون صنفى اعضاى هيات علمى دانشگاه شهيد 
محيطى  زيست  مسائل  پيرامون  اهواز  چمران 
استان و ت بعات ناشى از آن از جمله موج مهاجرت 
و بيمارى ها و ... نامه اى سرگشاده به استاندار 
نوشت. در اين نامه آمده است: وضعيت محيط 
زيست و آلودگى هاى آن در استان خوزستان ، به 
گونه ى هشدار دهنده اى رسيده است و گزارش 
هاى ملى و بين المللى، چگونگى محيط زيست 
خوزستان و شهر اهواز را خصوصا در زمينه ى 
بهره مندى از هواى سالم در موقعيت نامطلوبى 

نشان مى دهد. 
است؛  متعددى  عوامل  از  ناشى  وضعيت،  اين 
ازجمله: بهره بردارى نادرست از سوخت هاى 
سوختن  شهرى،  هاى  زباله  سوزاندن  فسيلى، 
،گازهاى  گاز  و  نفت  هيدروكربنى  گازهاى 
متصاعد از پااليشگاه ها و پساب هاى صنعتى، 
مزارع  ساقه  و  برگ  سوزاندن  از  ناشى  اثرات 
كشت و صنعت نيشكر كه شش مجتمع آن در 
اطراف شهر اهواز است، و زهاب هاى ناشى از 
زهكشى مزارع نيشكر و اثر آن بر اكوسيستم و 
شورى آب و خاك، استقرار صنايع آالينده در 

شهرهاى  مجاورت  و  شهرها 
به  توجه  عدم  خوزستان،  استان 
نقل  و  حمل  وسايل  گسترش 
كيفيت  در  مسامحه  و  عمومى 
خودورها، وسايل نقليه و كيفيت 
به  توجه  عدم  استان،  در  بنزين 
زيرپا  و  سبز  فضاى  گسترش 
زيست  استانداردهاى  نهادن 
محيطى در استخراج منابع فسيلى 
هواى   ، صنعتى  هاى  وفعاليت 
در  را  استان  شهرهاى  و  اهواز 
انتهاى ليست كيفيت هواى كشور 

قرار داده است. 
و  طبيعى  عوامل  كنار  در 
جغرافيايى، نظير كمبود بارندگى، 
پذيرى  تاثير  و  اقليمى  تغييرات 

بيشتر اين استان از تخريب هاى زيست محيطى 
مديريت  سوء  با  همراه  همسايه،  كشورهاى 
ساليان گذشته در مقابله با تخريب محيط زيست، 
خوزستان  مردم  درميان  را  شديدى  نارضايتى 
ايجاد نموده است؛ به گونه اى كه موفقيت يا 

شكست هر دولت و مقام عالى رتبه ى استان 
خوزستان، وابسته به ميزان كاميابى وى در مقابله 

با مسايل زيست محيطى مى باشد.
مهاجرت  موجب  تنها  نه  وضعيت  اين  تداوم 
نخبگان از استان بلكه سبب بروز بيمارى ها و 

اثرات ديرپايى خواهد شد كه هزينه ى آن ها 
به مراتب از درآمد ناشى از فعاليت هاى صنعتى 

استان بيشتر خواهد بود. 
كنار  در  عوامل  اين  با  عاجل  ى  مقابله  براى 
ديپلماسى بين المللى و اقدامات ملى ( اعم از 

اقدامات تقنينى، اجرايى و نظارتى) انتظار 
مردم استان خوزستان اين است كه مقامات 
عالى استان نيز نقشى فعال تر در مقابله با 
عوامل تخريب محيط زيست داشته باشند. 
در سطح ملى انتظار مى رود كه نيازهاى 
قانونى و بودجه اى براى مقابله با عوامل 
مقامات  سوى  از  زيست  محيط  تخريب 
استان به قانونگذاران و مقامات عالى قوه ى 
مجريه، گوشزد شود و مورد پيگيرى جدى 

قرار گيرد.
كارگروهى  تشكيل  راستا  اين  در   
متشكل از متخصصان، مقامات اجرايى و 
نمايندگان استان خوزستان براى بررسى 
همجوار،  هاى  استان  حتى  و  نيازها  اين 
هاى  سياست  بتواند  تا  است  ضرورى 
اجرايى و تقنينى را به صورت منسجمى 
تحت تاثير قرار دهد و برنامه هاى مدونى براى 
مقابله با اين بحران ارايه نمايد. كانون صنفى 
استادان دانشگاه شهيد چمران نيز آمادگى خود 
را براى ارايه ى خدمات علمى و مشاوره اى 

در اين خصوص، ابراز مى نمايد.

از سويى، على رغم نقش عوامل فرا منطقه اى 
در بروز نابه سامانى هاى زيست محيطى استان 
خوزستان، نبايد از نقش عوامل محلى و توان 
مديران استان در مقابله با آن ها غافل شد و در 
مقابله با صنايع آالينده، مصلحت هاى اقتصادى 
را بر حق برخوردارى محيط زيست سالم ترجيح 
داد؛ بنابراين، استاندار به عنوان عاليترين نماينده 
ى دولت و ناظرعاليه بر ادارات استان در سطح 
محلى، ضرورى است كه نظارت هاى قانونى 
بر صنايع استان، ارزيابى و پايش دقيق زيست 
محيطى بر صنايع و اخذ جريمه ها و عوارض 
آاليندگى و مصرف آن را براى بهسازى محيط 
ترى  منسجم  و  تر  جدى  صورت  به  زيست، 
پيگيرى نمايد. از سوى ديگر، نقش شركت هاى 
مختلف نفتى، پتروشيمى، پااليشگاه ها و صنايع 
محيط  تخريب  در  فوالد  صنايع  نظير  بزرگى 
كاهش  براى  و  نمود  انكار  توان  نمى  را  استان 
اثرات مخرب فعاليت هاى اين صنايع، قوانين 
پنج ساله و قوانين و مقررات زيست محيطى، 
الزامات متعددى را براى استقرار، ارزيابى و پايش 

زيست محيطى اين صنايع پيش بينى نموده اند.

گرماى هوا با چاشنى 
نوسان برق در خوزستان

شـت ا د د يا

شـت ا د د يا

روزانه و شبانه درجه حرارت شهر ما و شهر هاى همسايه ما 
از رسانه ها و غير رسانه از طريق كارشناسان و غير كارشناسان 
اعالم ميشود.البته گاهى اعالم ميشود، اين عدد ، عدد استاندارد 
هواشناسى هاست: در ساير با مقدارى رطوبت و اندكى هم  
وزش باد به دستگاههاى اندازه گيرى هوا ..ماهم قبول ميكنيم 
چرا كه نميتوانيم قبول نكنيم.اما درجه واقعى هوا را چگونه 
اندازه گيرى مى كنند؟ معيارهاى مختلفى را مى توانيم بكار 
ببريم كه شايد بينهايت باشند ، از خرابى مدوام دستگاههاى 
خنك كننده ادارات و خانه ها تا قطع برق و تركيدن قسمت 
در  زدگان  گرما  ازدحام  و  برق  انتقال  خطوط  حساس  هاى 
بيمارستان ها  و بى حوصلگى پزشكان براى مداواى بيماران 
.همه اينها مى توانند معيارى براى سنجش دماى شهرو استان 
باشد.معيارهاى ديگرى هم هست كه بعضى ها به چشم ديده 
نمى شوند.بعضى ها ويران كننده است و بدتر از آن حيرانى 
و سرگردانى در برابر آنهاست.درجه حرارت را (ريشتر) گفتيم 
،آخر، ريشتر كه وسط مى آيد ، يعنى زلزله برپا ميشود همه چى 
زيرورو ميشود بستگى به (ريشتر) ش دارد كه چقدر زيرورو 
بكند و چقدر سرگردانى و مشكالت بوجود بياورد و بعد كل 
شهر، كل مملكت و حتى عالمى بپا ميخيزد كه جبران كنند 
كمك كنند تا نابسامانى رفع شود.زلزله چند ثانيه و شايد كمتر 
هر چندين سال و گاه چندين قرن اتفاق مى افتد.اما گرماى شهر 
ما اين چنين نيست هر روز و هر شب هر سال بيشتر از سال 
قبل مردم را كالفه و سردرگم مى كند .در زلزله دستگاههاى 

امداد رسان وارد عمل مى شوند ، تند و سريع و مردمان را 
به مراكز درمان يا جاههاى ديگر مى رسانند ولى در حرارت 
آتش گونه شهر ما ناگهان همه امكانات ضعيف مى شود و گاه 
كم و سرانجام (قطع ) مى شود .ميمانى حيران و سرگردان با 
جسمى خسته و فكرى خسته تر كه چه بايد كرد مسئولين شهر 
(راهكار) ارائه مى دهند كه بهتر است بگوئيم ( شاهكار) ارائه 
مى دهند. ادارات كه روزانه مردم با آن سركار دارند نيمه تعطيل 
و گاه تعطيل ، مراكز تحصيلى تعطيل ، بازاريان شهر هم همين 
شيوه را انجام مى دهند.شهر را بى حوصلگى و خستگى فرا 
مى گيرد.نه جايى هست كه بتوان با آرامش در آن نشست ، و 
نه مراكزى براى نجات از اين اوضاع . آنقدر پيچيدگى وجود 
دارد كه به جاى اينكه دلت براى حال خودت بسوزد دلت براى 

مسئولين شهر مى سوزد كه چگونه چاره كنند.
هر چند بارها و بارها تدبيرها يى  هم انديشه شده ، ايجاد 
فضاى سبز، كمربند سبز ، دراختيار گذاشتن تسهيالت براى 
تهيه دستگاههاى خنك كننده و فضاهاى مناسب براى رفع 
به  هيچگاه  هيچكدام  .اما  ديگر  تدبير  دهها  و  زدگى  گرما 
عمل در نيامد .انگار با تعويض مسئول همه اين (راهكار) ها 
هم تعويض مى شود و با خنكى هوا ( البته اگر اتفاق بيفتد) 
همه چيز فراموش ميشود و تو ميمانى با بى شمار اثرات 
گرما زدگى بر جسم و روح و روانت و ميبينى  رشدو ترقى 
مردمان شهرهاى ديگر سرزمين خود را كه مباركشان باشد. 

تا همين چند ماه پيش، تنها كافي بود از تهران، پايتخت پُر رنگ 
و لعاب كشور، 15 كيلومتر به سمت جنوب سرازير شوي. 
بعد از شهرك كاميون داران اسالمشهر، تا به اوج محروميت و 
ع مق فالكت برسي. ساكنان آلونك هاي قلعه سيمون، نه آب 
داشتند و نه برق، نه ناني براي خوردن و لباسي براي پوشيدن. 
مردماني كه دندان داشتند اما نان نه، درد آري اما درمان نه، 
فراموش شده ترين نقطه در جغرافياي اين وطن. تلخ تر اين كه 
ساكنان كپرهاي ِگلي، هر ماه اجاره اي نيز پرداخت مي كردند 

به اشخاصي كه «ارباب» مي خواندند.
اربابي كه مالك همه چيز بود... 

در  انقالب  پنجم  چرخ  ماه 95،  دي  برگشته،  ورق  اما  حاال 
جاي خود به كار افتاده است. اثري از خرابه هاي تراژيك 
نيست، آپارتمان هايي مجهز برآمده و كوخ نشينان استقرار يافته 
اند، اين تصويري است از بك رانِد محل سخنراني سرلشگر 
«عزيز»، او كه خود طعم گرسنگي را در روستاي «نجف آباد 
يزد» چشيده و حاال اين گونه سخنانش را پي مي گيرد كه: «از 
طرف همه دولت ها از مردم مظلوم قلعه سيمون به دليل اين 
كه زودتر از اين به مناطق رسيدگى نشده است عذرخواهى مى 
كنم.» و من باورمندم كه اين همان حرف و صدايي است كه 
بايد از سپاه شنيده شود؛ «حرف و صداِي مردم»، و جايي است 

كه سپاه دقيقاً بايد آن جا باشد: «طرِف مردم».
چند ماه بعد اما دولت جعلي خرافه، بر رخسار خانه ابدي پدر 
ملت ما و خانه ملت چنگ كشيد، سپاه اما اين فرصت را يافت 
تا وقتي «صداي مردم» شده و «طرِف مردم» آمده، «تصويِر 

مردم» نيز باشد تا «سپاهِ مردم» شود.
فرمانده «عزيز» اما ماشه را چكانيد. ديرالزور آتش گرفت و اين 

روايِت چند روز پس از واقعه است.
...حاال اين دست سپاه ايران است كه رّد پاِي سياه «دولت خرافه 
و جهل» را از آوردگاه موصل، مي زدايد و تا عمق كوچه هاي 
اسيري در «رقه» به پيش مي رود و ايراِن فرهنگي را در مديترانه 

آبي، مي گستراند.
نقشه سياسي خاورميانه را الجرم بايد از دوباره نوشت.

در صحنه منطقه و جهان؛ موشك هاي سپاه، صفحه تازه اي 
گشوده است، اين صفحه در مياِن دولت هاي جعلي و مستبِد 

نفتي شكاف انداخته، ترامپ تاجر و نومحافظه كار را تكانده، 
و تركان عثماني را به تامل و بازنگري در سياست هاي خود 

واداشته است.
نيز  داخل  در  پرستانه»  وطن  «رشادت  اين  غوغاي  حكايت 
شنيدني است؛ مردم حاال در پَِس همه تخريب ها و گاهي 
ندانم كاري ها، يك تكيه گاه امن يافته اند و سپاه را در ترازي 
كه بايد باشد كشانده اند؛ سپاهي كه نه شايسته است در انحصار 
جناح ها و دسته هاي سياسي بيايد و نه بايسته است چرتكه 

اقتصاد در بازار اندازد، «سپاهِ مردم».
خشم مقدس سپاهيان ايراني در رگ هاي موشك هاِي داعش 
سوز جريان مي يابد و به تعبير «سياوش كسرايي»، موشك هاي 
ايراني «شعله ها را هيمه سوزنده» و چونان تير آرش نشان، به 

هدف مي نشيند.
اگر به گفته «ابو ريحان بيروني»، پهلوان آرش از تبار اسطوره به 
زورِ تير و كمان، خاك ايران را از لوث وجود بدان و ددان مي 
زدايد، هزاران سال پس از او اين «سردار قاسم سليماني» است 
كه در عرصه واقعيت جادويي؛ سينه ستبر خويش را در برابر 
ُسرِب داغ دشمن در هزاران كيلومتر آن سوي تر مي گيراند 
و چون آرش، جان در چله كمان مي كشاند و بر حراست از 

مرزهاي ميهن پاي مي فشارد.
سپاهيان امروز ايران از نسل آرش، بذر جسم پاره پاره خود 
را در جاي جاي ايران مي پراكنند و ققنوس نشان، با خاكستر 
خود، در امتداد بامداد تا انتهاي غروب، از فراز دماوند تا عمق 
جيهون را به رنگ مقدس درفش كاويانِي ايراني در مي آورند.

اين سپاه اما همان است كه بايد باشد. 
بيضه  چون  است،  اسالمي  هم  كه  ايران.  بانان  نگاه  تراز  در 
مسلمين را پاس داشته است و نداي «يا للمسلمين» را شنيده و 
به ياري مظلومان شتافته است كه «َو ما لَُكْم ال تُقاتُِلوَن فى َسبيِل 
اهللاِّ َو الُْمْستَْضَعفيَن»، و هم ايراني، چون همه دارايِي انساني 
خود را در كوچه هاي غربت بارِ لبنان و عراق و سوريه در 
معرض شهادت نهاده و در پيشگاه ملت ايران از هر رنگ و 
جناح و قوميت و ديني، سينه سپر كرده است. تكرار مي كنم؛ 
اين است تصوير زيبايي از «رشادتي ميهن پرستانه». تصويري 

براي هميشه از «سپاهِ مردم».

سپاِه مردم
محمد مالى

نيش عقرب بر تن كودكان خوزستانى
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سيدرحيم آقازاده 

سهيال باورى

وضعيت نگران كننده محيط زيست خوزستان!
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جتماعى ا

انتقال كاميون خاك با كشتى از اسكله هاى رسمى كشور 
به  كمر  كه  مافيايى  برمى آيد؛  خاك  مافياى  عهده  از  فقط 
نابودى محيط زيست كشور بسته است. در هيچ جاى دنيا 
مرسوم نيست كه خاك كشاورزى را صادر كنند. كارشناسان 
مى گويند، هر ميلى متر خاك طى هزاران سال ايجاد مى شود. 
زمان  كشورمان  مركزى  فالت  در  اينكه  غم انگيزتر  نكته 

تشكيل خاك به مراتب طوالنى تر است.
گزارش هاى غيررسمى نشان مى دهد كه ساالنه ميليون ها 
تن از خاك حاصلخيز برخى از مناطق كشور به ويژه خاك 
«پيت» در قالب صادرات گل و گياه از كشور به كشورهاى 
يا  مى شود  قاچاق  امارات  به ويژه  خليج فارس  حاشيه 
به صورت غيرقانونى توسط افرادى سودجو در ازاى گرفتن 
مبالغ ناچيز، خاك زراعى را از مبادى رسمى و غيررسمى از 

كشور خارج مى كنند.
اگرچه بر اساس قانون صادرات خاك بر اساس ماده 141 
ممنوعيت  بحث  اما  است،  امكان پذير  پنجم  برنامه  قانون 
صادرات، مربوط به خاك كشاورزى و حاصلخيزى است 
حاشيه  عربى  كشورهاى  دارد.  بااليى  اقتصادى  ارزش  كه 
خليج فارس به دليل شرايط متفاوت آب و هوايى، همواره 
نيازمند خاك مرغوبى هستند كه برايشان يا كشاورزى به بار 

بياورد يا فضاى سبز.

همه مى دانند، هيچ كس اقدامى نمى كند
زيست محيطى  فعاالن  اعتراض  فرياد  كه  است  دهه  يك 
بلند است. روزهاى اول همه تكذيب مى كردند. اما هرچه 
زمان گذشت، واقعيت بيشتر نمايان شد. در سالهاى گذشته 
صادرات و قاچاق خاك بيشتر نمايان شده است. حاال ديگر 
معصومه ابتكار رئيس سازمان محيط زيست هم آن را تائيد 
مى كند. او اگرچه گفته است كه: «مسئوليت اصلى مقابله با 
قاچاق خاك با سازمان منابع طبيعى است اما اگر قاچاق 
خاك از مناطق حفاظت شده سازمان حفاظت محيط زيست 
انجام گيرد به طورقطع با آن برخورد خواهيم كرد.» اما اين 

اتفاق نيفتاد!
ابتكار تأكيد كرده كه قاچاق خاك از جزيره هرمز صورت 
مى گيرد. جزيره هرمز يكى از جاذبه هاى زيباى طبيعى ايران 
و يكى از ظرفيت هاى ارزشمند فارس است. ابتكار تائيد 
كرده: «متأسفانه در اين منطقه شاهد قاچاق خاك بوده ايم 
ازاين رو بارها نگرانى خود را به صورت كتبى به سازمان 
جهاد  وزارت  و  كشور  آبخيزدارى  و  مراتع  جنگل ها، 
كشاورزى اعالم كرديم. مسئول و مرجع رسيدگى به قاچاق 
خاك در جزيره هرمز خارج از مناطق حفاظت شده سازمان 
حفاظت محيط زيست است بنابراين از سازمان جنگل ها، 
كشاورزى  جهاد  وزارت  و  كشور  آبخيزدارى  و  مراتع 

درخواست رسيدگى به اين مسئله را كرديم.»
باوجودى كه رئيس سازمان محيط زيست توپ را به زمين 
وزارت كشاورزى انداخته، اما اين وزارتخانه تاكنون در اين 
زمينه سكوت كرده است. اگرچه آن طور كه معصومه ابتكار 
مسئول رسيدگى به صادرات و قاچاق خاك وزارت جهاد 
كشاورزى است، اما بخشى از خاكى كه قاچاق مى شود هم 
از ناحيه معادن كشور است كه در اين رابطه هم وزارت 
صنعت، معدن و تجارت هم مسئوليتى قبول نكرده و هم 

سكوت كرده است!

مجلس وارد عمل مى شود؟
كميسيون  در  است  مدتى  خاك  قاچاق  با  مقابله  موضوع 
كشاورزى، آب و منابع طبيعى مجلس مطرح شده است. 
آن طور كه در خبرها آمده، در ماه هاى گذشته تذكر شفاهى 

در صحن علنى مجلس به مسئوالن داده شد.
كميسيون كشاورزى مجلس هم اليحه «حفاظت از خاك» 
را مصوب كرده است. جالل محمود زاده عضو هيئت رئيسه 
كميسيون «كشاورزى، آب و منابع طبيعى» از تصميم قاطع 
مجلس براى مقابله با اين اتفاق ناخوشايند خبر مى دهد. 
او مى گويد: «تصميم داريم تا تصويب اليحه حفاظت از 
هر  به  وزارتخانه ها  ديگر  مجلس  علنى  صحن  در  خاك 
نحوى اجازه نداشته باشند اجازه صادرات خاك را بدهند 

و همچنين جلوى قاچاق اين كاالى ارزشمند گرفته شود.»
و  آب  كشاورزى،  كميسيون  ديگر  عضو  على اكبرى 
از  خاك  قاچاق  از  انتقاد  با  هم  مجلس  طبيعى  منابع 
در  بنادر  سازمان  مى گويد:  غيرمجاز،  اسكله هاى  طريق 
خصوص قاچاق خاك پاسخگو باشد. متأسفانه خاك چه 
زراعى و چه به شكل انواع سنگ ها به كشورهاى ديگر 
بر  اقدامات  اين  كه  شود  گفته  اگر  حال  مى شود،  برده 
حد  مى گيرد  صورت  مجوز  با  و  قانونى  ضوابط  اساس 
و حدود آن مشخص است؛ اما بخش عمده اى از قاچاق 
خاك، خارج از محدوده نظارت ها انجام شده به طورى كه 
اسكله هاى غيرمجاز براى هر نوع قاچاقى ازجمله خاك 

در اختيار برخى افراد قرار مى گيرد.
اكبرى معتقد است كه دستگاه ها براى جلوگيرى و كاهش 
قاچاق به تكاليف قانونى خود عمل نمى كنند به همين دليل 
بايد در مقابل افرادى كه بر اساس قوانين بانك مركزى و 
گمركى عوارض و ماليات پرداخت نمى كنند ايستادگى كرد.

مرثيه اى بر اى خاكى كه به حراج مى رود

توپ قاچاق «خاك» در زمين دستگاه هاى دولتى
قاچاق خاك حاصلخيز كشور ديگر آنقدر جدى شده كه ديگر تكذيب ها راه به جايى نمى برد و هيچ نهادى هم نمى تواند آن را پنهان كرد

 تا جايى كه معصومه ابتكار رئيس سازمان محيط زيست هم آن را تائيد مى كند، اما آنچه در اين ميان مهم است، 
سكوت سنگينى است كه در اين زمينه بر دولت حاكم شده است.

تابوى حضور زنان در عرصه سياست شكسته شد
معاون امور زنان رئيس جمهورى گفت: تابوى حضور زنان در 
عرصه سياست در گذشته شكسته شد و اينكه فكر بكنيم اتفاق 

خيلى بزرگى مى خواهد بيفتد، اينگونه نيست.
ظهر  رئيس جمهورى  زنان  امور  معاون  موالوردى  شهيندخت 
امروز در حاشيه جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران، اظهار 
كرد: درمورد حضور زنان در كابينه دولت دوازدهم بايد منتظر 
بمانيم ببينيم نتيجه چه مى شود. البته ما با كسانى كه در اين زمينه 

تصميم گير هستند، رايزنى  كرده ايم.
وى در پاسخ به اين سوال كه آيا تاكيد رئيس جمهورى بر حضور 
بيشتر بانوان در كابينه وجود دارد يا خير، گفت: انشاءاهللا كه است 

و اميدواريم كه باشد.
معاون امور زنان رئيس جمهورى در پاسخ به اين سوال با توجه 
به اينكه حضور زنان يكى از شعارهاى اصلى آقاى روحانى بوده 
و اين يك مطالبه جدى بشمار مى رود و اگر به نتيجه نرسد به 
ضرر دولت آينده خواهد بود، گفت: قطعا اين موضوع را خود 
ايشان بهتر از ما مى دانند و ما هم بر اين اساس داريم تالشمان 

را انجام مى دهيم.
مالوردى تاكيد كرد: ما پيشنهادات الزم را داده ايم و در حال 
تكميل آن هستيم و هر روز هم به گزينه هاى جديد و پيشنهادات 
جديد مى رسيم و آنها را به مرور مى كنيم، مانند همه كه دارند اين 
كار را مى كنند و ما هم به سهم خودمان اين كار را انجام مى دهيم. 

وى در پاسخ به اين سوال كه آيا زنان در كابينه دوازدهم وزير 
مى شوند يا خير، گفت: اميدواريم اين اتفاق بيفتد؛ تابوى اين 
قضيه در گذشته شكسته شد و اينكه فكر بكنيم اتفاق خيلى 

بزرگى مى خواهد بيفتد، اينگونه نيست.

15 درصد زنان كشور اشتغال صنعتى دارند
دبير اجرايى اتاق هاى فكر استانى مركز بررسى هاى استراتژيك 
رياست جمهورى گفت: بدترين وضعيت ما در بخش اقتصادى 
است كه بر پايه آمار تنها توانستيم 15 درصد از اشتغال زنان را 
فعال كنيم با توجه به اينكه نيمى از جمعيت بانوان هستند اين 

آمار بسيار پايينى است.
به گزارش زنان خبر؛ مسعود درودى عصر امروز در همايش 
زن ، اشتغال ، اقتصاد، توسعه با رويكرد رويكرد روابط بين الملل 
با اشاره به وضعيت فعلى اشتغال زنان اظهار داشت: با اينكه 
بانوان نيمى از جمعيت كشور را تشكيل مى دهند نيازمند يك 

آسيب شناسى بزرگ هستيم كه نيازمند تغييرات هستيم.
وى افزود: زن و مرد با هم تفاوتى ندارند بايد با همكارى يكديگر 
كارها را پيش ببرند از سال 1995 مبحث عدالت جنسيتى به جاى 
برابرى جنسيتى پيشنهاد شد كه ذيل عدالت اجتماعى پيش  مى رود 
بايد سعى كنيم براساس نقش هاى اجتماعى و توانمندى هاى زن 

يا مرد آن نقش را اجرا كنيم.
دبير اجرايى اتاق هاى فكر استانى مركز بررسى هاى استراتژيك 
جنسيتى  بين الملل  شاخص  كرد:  تصريح  جمهورى  رياست 
توسعه پايدار در سند دستور كار 2015 بخش «اس دى جى» 
وجود دارد كه آرمان هاى 17 گانه را دنبال مى كند كه تعدادى از 
بندهاى آن به اين شرح است توانمند كردن همه زنان و دختران، 
شكاف جنسيتى، فرصت هاى اقتصادى زنان، برابرى جنسيتى 
سالمت،  مولفه  سه  جنسيتى  نابرابرى  بحث  در  است،  مطرح 

توانمندسازى، و بازار كار سنجيده مى شود.
درودى بيان كرد: در همين راستا در سال 2014 در بين 155 
كشور جهان رتبه 114 را به خود اختصاص داديم كه رتبه خيلى 
پايينى است تا كنون در حوزه سالمت خوب پيش رفتيم در 

دولت تدبير و اميد بخث عدالت اجتماعى مطرح شد.
وى عنوان كرد: در سال 94 پژوهشى انجام شد و يك سوال در 
نظرسنجى ملى انجام كه زنان چه مطالباتى را دارند و از دولت 
يازدهم چه مى خواهند كه اين آمار تبعيض و نابرابرى 27 درصد، 
بيكارى و اشتغال 22 درصد، امنيت اجتماعى 21 درصد، پوشش 

10 درصد، فقر و محروميت اقتصادى 14 درصد به دست آمد.
دبير اجرايى اتاق هاى فكر استانى مركز بررسى هاى استراتژيك 
در  يازدهم  دولت  اولويت هاى  كرد:  اضافه  جمهورى  رياست 
دولت دوازدهم بايد اقدام اقتصادى، اصالح قوانين، اقدام فرهنگى، 
تامين امنيت اجتماعى زنان، دفاع از آزادى هاى اجتماعى، اصالح 

ساختار اجرايى و مقابله با آسيب هاى اجتماعى است.
درودى خاطرنشان كرد: تعريف هاى متفاوتى از عدالت جنسيتى 
به  معتقد  مطهرى  مرتضى  شهيد  دينى  علماى  از  دارد،  وجود 
اصل تساوى است، ما معتقديم كه در اسالم اصل تساوى وجود 
دارد اما به معنى تشابه نيست، فمنيست هاى مضاعف معتقدند 
كه نمى توان راجع به دوگانگى صحبت كرد تنها بايد از انسان 
صحبت كرد و معتقدند كه به چه حقى زنى كه در جهان سوم 

زندگى مى كند ديدگاهش را عوض مى كنيد.
وى ادامه داد: روشنفكران دينى معتقدند اختالف ميان زن و مرد 
در شهر كه به اختالف حقوقى كشيده مى شود را اختالف طبيعى 
است  معتقد  دانشگاهى  و  آكادميك  رويكرد  نمى كنند،  قلمداد 
كه ما بايد براساس استانداردهاى جهانى به پيش رويم و بحث 
برابرى جنسيتى را باور دارند. دبير اجرايى اتاق هاى فكر استانى 
كرد:  عنوان  جمهورى  رياست  استراتژيك  بررسى هاى  مركز 
چهار مالحظه را بايد در بحث سياست گذارى ها داشته باشيم 
يكى از آنها محور بهداشت (اختالالت روانى زن ها) است كه 
آمارها نشان مى دهد اختالالت روانى زن ها 2.5 برابر مردان است، 
دومين بحث اضافه وزن دو برابرى زنان نسبت به مردان است 
كه اشتغال و مديريت مندى زنان را به مخاطره مى اندازد و سقط 

جنين كه آمار بسيار بااليى را داراست.
درودى بيان كرد: مى توان از راه حل هاى اين مشكل به توسعه 
مشاغل مزدبگير بخش خصوصى و مشاغل پاره وقت را نام برد، 
طبق آمار سال 71 فعاليت طبخ غذا دو هزار و 48 ميليارد ريال 
قيمت هاى ثابت  15 درصد توليد داخل ناخالصى كشور بود يعنى 

به اندازه پول نفت يا گاز در آن زمان فعاليت طبخ غذا داشتيم.

نـان ز

ــى لرزد،گريه مى كند  ــتانش از اعتياد م مادر دس
ــرده ام و كودكم را  ــتباه ك ــد: اش ــاد مى كش و فري
ــده است.نازنين سه  ــت دارم؛اما ديگر دير ش دوس
ماهه تا نزديكى مرگ رفته و سردى آن را با جثه 

ــت. نحيفش لمس كرده اس

هفته پيش بود كه از بيمارستان هاشمى نژاد واحد مددكارى 
تماس گرفتند و گفتند نوزادى سه ماهه با مسموميت شديد 

به مواد مخدر در اينجا بسترى شده است.
اين روايت مستند مددكار اجتماعى است كه پرده از يك 

اتفاق دردآور برمى دارد.
به گفته اين مددكار اجتماعى كه پس از تماس تلفنى 
از بيمارستان سريعاً خود را به باالى سر نوزاد سه ماهه 

رسانده، مادر نوزاد را مى بيند كه بسيار گريه مى كرده و احساس 
پشيمانى شديدى داشته است.

وى پس از آرام كردن مادر، ماجراى مسموميت نوزاد را جويا 
مى شود. «نازنين» نوزاد سه ماهه اى است كه به دليل مصرف شيره 
ترياك دچار مسموميت شديد شده و چند روزى است كه در 

بخش مراقبت هاى ويژه نوزادان بيمارستان بسترى است.
«مونا» (مادر نازنين) تعريف مى كند كه در يك گاودارى در 
حاشيه شهر مشهد به همراه همسر و دو فرزندش زندگى مى كند. 
همسرش «فريدون» نگهبان گاودارى است و در ازاى نگهبانى، 
اتاقكى 30 مترى دارند و كرايه اى بابت آن نمى دهند. اين خانواده 
چهار نفره به سختى در اين اتاقك با شرايط بد بهداشتى سر مى كنند.

مونا اعتياد به ترياك دارد و همسرش معتاد به ترياك و شربت 
پيشنهاد  به  را  مواد  مصرف  پيش  سال  سه  از  و  است  متادون 
همسرش شروع كرده تا به گفته خودش دردهاى ناشى از زايمانش 

كم شوند اما اكنون گرفتار آن شده است.
پدر نازنين «فريدون» هم قبالً يك ازدواج ناموفق داشته كه حاصل 
آن دو فرزند است كه اكنون فرزندانش توسط مادربزرگ نگهدارى 
مى شوند. پدر پس از جدايى، با «مونا» كه در همسايگى اش زندگى 
مى  كرده آشنا شده و ازدواج مجدد مى كند و حاصل اين ازدواج دو 

فرزند است؛ قاسم 5 ساله و نازنين 3 ماهه.
و اما ماجراى نازنين:

نازنين در فروردين ماه امسال در يكى از بيمارستان هاى دولتى 
مشهد متولد و پس از ترخيص توسط پزشك به مدت 10 روز 
در بخش مراقبت هاى ويژه بسترى مى شود، چرا كه درگير اعتياد 
بوده و از بدو تولد نياز به درمان پيدا مى كند. نازنين پس از سم زدايى 
راهى خانه اى مى شود كه ناكجا آباد است؛ پر از كثيفى و آلودگى، 
به همين دليل به سرماخوردگى، اسهال و استفراغ شديدى دچار 

مى شود.
نازنين را به دكتر مى برند و سرماخوردگى اش را معالجه مى كنند، 

اما اسهال و استفراغش تمامى ندارد.
پدر و مادر نازنين هم بيسوادند و هم فقير؛ و چون هزينه تهيه 

پوشك را نداشتند، مستأصل به دنبال راهى مى گردند.
«مونا» مى گويد: «چاره اى نداشتم به سراغ همسايه ام كه نوزادى 
شش ماهه داشت رفتم، او هم اعتياد به ترياك، شيشه و كراك دارد 
و براى بند آوردن اسهال نازنين پيشنهاد داد كه سوخته ترياك را آب 

كنم و به او بدهم.»
«من هم به اين توصيه گوش دادم چون چاره اى نداشتم. كمى 
ترياك سوخته از مواد مصرفى خودم را (با انگشتش نشان مى دهد 
كه به اندازه يك دانه عدس است) در آب جوش حل كردم و با 
يك حبه قند در شيشه شير نازنين ريختم و به او دادم، او هم تا 

آخرش را خورد. شيرخشك هم برايش درست كردم و دادم.»
«اولش فكر كردم كه نازنين به خواب رفته، اما دو ساعت بعد 

ديدم كه صورتش كبود و سياه مى شود و بدنش نيمه جان شده 
است، صورتم را نزديك صورتش گرفتم و احساس كردم نفس 

نمى كشد.»
«مونا» كه ديگر توان حرف زدن نداشت و گريه مى كرد، در ميان 
هق هق مى گويد: «داد و بيداد كردم، سمت شوهرم رفتم و فرياد 
زدم بچه ام را از دست دادم. فريدون هم كه مستأصل شده بود، با 
115 تماس گرفت و پس از اينكه اورژانس آمد، ما با تنها وسيله اى 
كه داشتيم كه يك موتورسيكلت بود، پشت سر اورژانس راهى 

بيمارستان شديم.»
«همان شب دستور بسترى نازنين را دادند، اما به دليل وخيم بودن 
شرايطش، رگى در دست و پايش پيدا نمى شد و مجبور شدند از 

سرش رگ گيرى كنند.»
اكنون نازنين سه ماهه پس از يك هفته دست و پنجه نرم كردن 
با سايه شوم مرگ، وضعيتش كمى بهبود يافته، اما هنوز در بخش 

سم زدايى بسترى و تحت درمان است.
خانم «بهشتيان» مددكار اجتماعى اين پرونده به خبرنگار فارس 
مى گويد: «بيمارستان، اورژانس اجتماعى را در جريان امر قرار داده 
اما اورژانس پس از مطلع شدن از اين پرونده و مشاهده گريه و 
زارى مادر نوزاد، حكم قضايى را صادر نكرده و از مادر و پدر تعهد 

گرفته كه اگر دوباره اين اتفاق افتاد، نوزاد را از خانواده بگيرد. »
وى مى گويد: «ما پيگير وضعيت نازنين خواهيم بود و مايحتاج 
اين نوزاد را كه شامل پوشك و وسايل بهداشتى و دارويى است 
تأمين مى كنيم اما متاسفانه اورژانس اجتماعى در اين زمينه به نوعى 
تخلف و كوتاهى كرده و همكارى الزم را نداشته، چرا كه نبايد 

نازنين را به خانواده برمى گردانده است.»
خيلى از نوزادان معتاد در همان هفته هاى اول زندگى، به كام 
مرگ فرو مى روند. فقط در شرايطى كه شانس بياورند و مسئوالن 
شهردارى، بهزيستى و نهادهاى خيريه، آنها را در كپرها، كنار سطل 
زباله ها و گوشه خيابان ها پيدا كنند، احتمال زنده ماندن شان وجود 
دارد. اگر هم پدر و مادر معتاد، دل شان به رحم بيايد و نوزادشان 
را به بيمارستان برسانند، در اين حالت بعيد، شانس ادامه زندگى 
براى اين نوزادان محتمل است و بعيد است مادرى كه تا خرخره 
در اعتياد غرق شده و سالمت خودش و جنينش را فراموش كرده، 

بعد از تولد فرزندش به فكر درمان نوزادش بيفتد.
اكنون مادر «نازنين» متأسف و پشيمان است، از او تعهد گرفته شده 
كه بار ديگر اگر اين اتفاق تكرار شد نازنين را از او بگيرند، اما شايد 
بار ديگر «نازنين» و نازنين هاى ديگرى نباشند كه فرصت دوباره 
زندگى داشته باشند و فقر و اعتياد والدين، اين كودكان معصوم و 

بى گناه را تا لبه تيغ مرگ ببرد.
اسهال، نقص مجارى ادرارى، استفراغ، تشنج، عطسه هاى پى در 
پى، كاهش وزن خطرناك، سوءتغذيه، آبريزش بينى، اختالل در 
يادگيرى مهارت و معلوليت هاى ذهنى و جسمى از پيامدهاى 

اعتياد در نوزادانى است كه بسيارى از آنها نارس به دنيا 
مى آيند.

هيچ تحقيق علمى و ميدانى انجام نشده كه به طور دقيق 
نشان دهد ساالنه چه تعداد نوزاد معتاد در كشور ما به 
دنيا مى آيند. چندى پيش، عليرضا نوروزى رئيس اداره 
وزارت  مخدر  مواد  سوءمصرف  درمان  و  پيشگيرى 
بهداشت، در اظهارنظرى تأمل برانگيز عنوان كرد: «در يك 
دوره چهارساله از صد هزار مادر باردار پرسيده شد كه آيا 
مواد مخدر مصرف مى كنند يا خير كه در خوداظهارى پنج 
درصد آنها به مصرف مواد مخدر اعتراف كردند.» با توجه 
به اين آمار و تولد يك ميليون و 200 هزار نوزاد در سال ، 
مى توانيم بگوييم ساالنه 70 هزار كودك از مادرانى متولد 

مى شوند كه به مواد مخدر اعتياد دارند.

شناسايى 780 نوزاد و كودك مسموم
 با مواد مخدر در 9 ماه

حسين اسدبيگى رئيس اورژانس اجتماعى كشور نيز در گفت وگو 
با فارس، در اين باره گفت: به طور كلى كودكانى كه از مادر معتاد 
متولد مى شوند و يا در خانه توسط والدين به آنها مواد يا داروهاى 
ترك اعتياد خورانده مى شود و يا آنكه خودشان به صورت تصادفى 
اقدام به مصرف اين مواد مى كنند، «مسموم به موادمخدر» ناميده 
مى شوند. وى تصريح كرد: در سال گذشته جلسات متعددى با 
وزارت بهداشت داشتيم و از آنها خواستيم در مراكز درمانى و 
بيمارستان ها وقتى اطفال و نوزادان مسموم شده با موادمخدر و 
يا داروهاى ترك اعتياد مراجعه كردند، آنها را به اورژانس اجتماعى 
استان گزارش دهند. رئيس اورژانس اجتماعى كشور افزود: طى 9 
ماهه سال 95، 780 نوزاد و كودك مسموم با موادمخدر شناسايى 
شدند كه 533 نفر از آنها از طريق مراكز درمانى به اورژانس اجتماعى 
گزارش داده شدند و بقيه از طريق افراد و نهادهاى مختلف همچون 
مراكز قضايى، انتظامى، اقوام و... در ارائه اين گزارش ها سهيم بودند
اسدبيگى ادامه داد:از اين تعداد 392 نفر دختر و 388 نفر پسر بودند 

و 384 نوزاد با مسوميت با موادمخدر (معتاد) به دنيا آمده بودند.
رئيس اورژانس اجتماعى كشور ادامه داد: با دستور قضايى 281 نفر 
از اين كودكان و نوزادان به بهزيستى ارجاع و تحويل داده شدند و 
450 مورد آنها به خانواده بازگردانده شدند و كفالت 36 نفر آنها نيز 
به علت عدم صالحيت والدين به اقوامشان واگذار شد و 13 مورد 

آنها نيز فوت شدند.
اسدبيگى درخصوص آمارهاى استانى كودكان مسموم با موادمخدر 
طى 9 ماهه سال 95 گفت: چهار استانى كه بيشترين آمار نوزادان 
مسموم با موادمخدر داشتند، به ترتيب تهران، كرمان، كرمانشاه و 

خراسان جنوبى بودند.
وى گفت: بسيار دشوار است كه بخواهيم ميزان و نوع مسموميت ها 
را به ترتيب در موادمختلف احصاء كنيم زيرا موارد قانونى متعددى 
مانع اين مساله است و ممكن است بيمارستان، اصال به ما گزارش 
ندهد كه اين كودك يا نوزاد با چه نوع موادى مسموم شده است.

رئيس اورژانس اجتماعى كشور ادامه داد: به همين دليل تجزيه و 
تحليل آمارى مسموميت نوزادان و كودكان براساس نوع موادمخدر 
بسيار دشوار است اما بيشترين ماده اى كه منجر به مسموميت 

كودكان و نوزادان مى شود به طور كلى متادون و ترياك است.
 دست آخر؛ چندين سال است كه زنگ خطر افزايش زنان معتاد به 
صدا درامده، اما گويا كسى هشدارها را جدى نمى گيرد. حال سوال 
اين است كه وقتى خطر افزايش زنان معتاد از سوى مسئوالن جدى 
گرفته نمى شود، چطور انتظار اين را بايد داشت كه آمار نوزادان 

معتاد افزايش پيدا نكند؟

 تخمين تولد ساالنه 70 هزار نوزاد معتاد در كشور

 سال هاست آموزش عالى كشور و اموزش هاى پايي ن دستى هر ساله 
سير نزولى داشته و هر روز كم رنگ تر و بى محتوى تر مى شود.

امروزه شاهد دكترى هايى هستيم كه واقعا مى بايستى در تراز ليسانس 
يا كمتر مطرح مى شدند ولى حاال اقا يا خانوم، دكتر ناميده ميشوند !

حال شما فوق ليسانس و ليسانس و پاينتر را خودتان تصور بفرماييد. 
مشكل در كلمه دكتر يا مهندس يا ،،، نيست، حقيقتا نيست، اصال همه 
از فردا دكتر ! به هرحال در كوچه و خيابان كه رسم است اين روزها 

همه را استاد، دكتر يا مهندس ميخوانند!
مهندس يك پفك بده !!! ولى مشكل از انجا شروع ميشود كه چنين 
افرادى در سمت هاى استادى، مديران دولتى و در راس برخى 
شركتهاى دولتى و غير دولتى و يا بيمارستانها و مراكز درمانى و 
تصميم گيران اساسى كشور در زمينه هاى اقتصادى و سياسى و 

مالى... مى شوند!
چندى پيش يادم مى ايد فروش سواالت دريافت گواهينامه عالى 
خلبانى ايرباس در جرايد كشور پخش شد و همينطور دستيارى 
پزشكى و حاال سواالت امتحان نهايى، انشا... كه صحت ندارند 
ولى اگر يك در ميليارد درست باشد بايد اماده روزهاى خيلى بد 
بود. سالهاست اساتيد دلسوز دانشگاهها از اين مطلب زار زار مى 
نالند بله «مى نالند» البته فقط دلسوزان بقيه از اين شرايط كمال 
انتفاع را هم ميبرند و خود شريك در نابودى كشور هستند؛ اينجا، 
آنجا، همه جا دوباره هر كجا كه بازشويى بود وارد مى شوند، 
60 تز فوق و 20 دكترى و 17 پروژه تحقيقاتى و .... دولتى يا 
ازاد يا غير انتفاعى يا هر چى كه اسمش هست بصورت كنترل 
از راه دور يا با سيستم هاى ارتباطى مدرن امروزى؟ يا تشكيل 
كالسهاى 4 دانشگاه مختلف از نقاط مختلف كشور در يك 
كالس و تبديل كالس به سيستم پروژه ايى و خالصه .... هيت 
امناى اين دانشگاه ها هم افراد قدر كشور بوده و عموما در ده يا 
پانزده جا «امنا» هستند و حقوق بگير ! وقتى بنده ناچيز ميدانم اين 

فالكت را انها يعنى نميدانند!
همه هم سينه كشور و توسعه علمى اين مرز و بوم را چنان بر 
سر و رو ميزنيم كه گويى عزيزى را از دست داده ايم! دروغ 
فالن  در  التحصيل  فارغ  يك  زمانيكه  دروغ!  من،  برادر  است 
دانشگاه( مثال) مدير گروه ميشود و دو روز انجا تشريف دارد و 
هنوز مدرك رسميش را دريافت نكرده و 15 دانشجوى دكترى 

مى گيرد و 70 تا فوق و تعداد انبوهى ليسانس!
يعنى ما نمى دانيم يك كشور را چه چيزى نابود مى كند؟ امريكا 
سالها تالش كرد در ظاهر حداقل هيچ ضرر مستقيمى را نتوانست 
به كشور بزند، اروپا و دنيا بر سر ايران ريختند نتوانستند در رو 

برنده ميدان باشند، حتى داعش ترقه بازى كرد و نتيجه اش را ديد 
ولى يك كشور انوقت ميميرد و نابود ميشود كه فوق ليسانس ان 
سينوس الفا را به كسينوس الفا تقسيم كند و الفا ها را از صورت 
و مخرج كسر حدف نمايد! يا خلبان شما همان گواهينامه تقلبى 
را گرفته باشد، با جراح قلب شما پدرش خدمات زيادى به كشور 

كرده باشد!
يا مهندس پل شما همان الفا ها را از هم زده باشد، يا محيط 
زيست شما به همين صورت يا مدير بحران شما به انصورت و 
مدير مالى الفايى شما، يك روز در تمام سايت هاى رسمى دولتى 
خود نام موسسات مالى را با بيش از 500 شعبه حتى شعبه روبروى 
بانك مركزى كشور! مى گذارد و بعدا مى گويد غير مجاز بوده! و 
ميليونها شايد دهها مليون نفر را از جنگ بدتر دچار مصيبت و از هم 
پاشى مى نمايد و اه وناله و نفرين انها را بر سر اين كشور ماندگار 

مينمايد.
تبعات اين بيسوادى گسترده براى افراد خبره كامال روشن است و 
براى بقيه مردم هم كم كم روشن خواهد شد، وقتى قطارتان چند 
ده نفر كشته داد، وقتى خلبانتان ... وقتى نظريه هاى منسوخ صد سال 
پيش توسط اين دكاتير و به اصطالح خبرگان علمى ناتوان ! «الفايى» 
تجربه شد و ميلياردها خسارت وارد شد (خروجى هاى پل صدر 
برنده جوايز بين المللى شما امروز بسته ميشوند چون لحاظ نشده 

اند !) ان وقت متوجه ناله زار اساتيد دلسوز اين كشور خواهيم بود.
بله بيسوادى يك كشور قدرتمند را در عرض چند سال به ويرانه 
تبديل ميكند و باعث پرونده سازى، دروغگويى، تهمت زنى و افترا 
و هزار بازى اين افراد ناتوان براى حفظ موقعيت هاى شغلى خود 
شده و بدين صورت يك زنجير فاسد و گسستنى، امور نابودى يك 
مملكت را به هم مى پيچند. از سوى ديگر در امر پژوهش، سند چشم 
انداز كه باطنا با اصل و نفس پژوهش مغاير است راه انداخته ميشود، 
به پژوهشگر ديكته ميشود فقط در اين چارچوب فكر كن و گرنه 

بودجه ايى براى شما وجود ندارد ؟
كارهاى اساسى كشور ابتر مانده و همه بدنبال چشم اندازه و چاپ 
مقاالت يا بهتر بگويم توليد مقاالت بى محتواى براى ايجاد رنكينگ 
در سطح جهانى و منطقه ايى و خالصه ايجاد امار تا حل مشكالت 
بر كشور حاكم ميشود. جوانان خوب از كشور مهاجرت و جوانان 
«الفايى» همانند بمب هاى خوشه ايى امور كشور را در دست مى 
گيرند و ديگر نيازى به حمله خارجى نيست كم كم از داخل انفجار 
شكل ميگيرد. مسئول تمام اين گرفتارى ها در دل آموزش و 
پژوهش و مدرك فروشى در ايران اسالمى جاويدان نهفته است، 

چاره اى انديشه شود !

شـت ا د د يا

مدرك فروشى در ايران
فريبرز ناطقى الهى 
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د قتصا ا

دالر در بهار 96 نوسانات محدودى داشته، ولى 
در شروع فصل دوم تا نزديكى مرز 3 هزار و 
800 تومان رشد كرده است. بررسى ها نشان 
مى دهد فضاى بازار با شروع تابستان تغيير كرده 
و دگرگونى فضا در بخشى از نوسانات قيمت 
سال،  ابتدايى  ماه  سه  در  است.  يافته  نمايش 
دالر  معامله گران،  مثبت  چشم انداز  به واسطه 
گرايش بيشترى به نوسان در كف قيمتى داشت؛ 
ولى در حال حاضر، مسائلى مانند بحث كاهش 
نرخ سود بانكى و وضعيت بازار پول، اين ارز را 
متمايل به حركت به سوى سطوح مقاومتى كرده 
است. ورود تقاضاى جديد به بازار كه «دنياى 
اقتصاد» پيش از اين آن را پيش بينى كرده بود، 

موضوع دومى است كه قيمت را در تيرماه تحريك كرده 
است. عبور از انتخابات رياست جمهورى در كنار گذر از ماه 
مبارك رمضان موجب شده كه عوامل محدودكننده تقاضا از 
بازار خارج و انتظارات احتياطى كامال تعديل شود. در كنار 
اينها، 4 عامل ديگر نيز در تشديد فضايى كه منجر به رسيدن 
دالر به سقف قيمت 100 روزه شده، نقش داشتند. رشد نرخ 
حواله درهم، باال رفتن ارزش دالر در تركيه، افزايش تقاضاى 
معامله گران سكه به واسطه افت اونس و تحركات معامالت 
فردايى، اين 4 عامل تحريك كننده بودند. در مجموع ناظران 
روند ميان مدت بازار را به جنس انتظارات و شدت حضور 

بازارساز گره مى زنند.
در پنجمين روز هفته، دومين افزايشى متوالى دالر ثبت شد 
تا قيمت آن بر قله 100 روز اخير قرار بگيرد. روز چهارشنبه، 
شاخص بازار ارز 6 تومان افزايش را به ثبت رساند و به قيمت 
3 هزار و 789 تومان رسيد. اين باالترين نرخ فروش اين ارز 
پس از تعطيالت نوروز بود. به گفته فعاالن، رشد نرخ حواله 
درهم، افزايش ارزش دالر در تركيه و سليمانيه عراق، تقاضاى 
معامله گران سكه و تحركات معامله گران فردايى ازجمله عوامل 
زمينه ساز ركوردزنى ياد شده بودند. همسو با رشد بهاى دالر، 

سكه تمام بهار آزادى با هزار تومان رشد به 2 روز كاهش متوالى 
پايان داد و روى قيمت يك ميليون و 212 هزار تومان قرار 
گرفت. سكه در روزهاى دوشنبه و سه شنبه 8 هزار تومان از 

ارزش خود را از دست داده بود.
تحركات بازيگران فردايى

روز چهارشنبه، دالر معامالت خود را با قيمت 3 هزار و 782 
تومان آغاز كرد كه كاهشى يك تومانى نسبت به قيمت بسته شده 
روز سه شنبه داشت. با وجود شروع كاهشى، در ادامه روز 
شاخص ارزى راه متفاوتى را انتخاب كرد و در مسير صعودى 
قرار گرفت. درحالى كه قيمت دالر ساعت 3 بعدازظهر به انتهاى 
محدوده 3 هزار و 780 تومان رسيده بود، بهاى آن در معامالت 
فردايى نقطه 3 هزار و 790 تومان را شكست. به گفته فعاالن، 
در پنجمين روز هفته، ارزش دالر در معامالت فردايى حتى تا 
نقطه 3 هزار و 794 تومان باال رفت و در تمام مقاطع روز قيمت 
اين ارز در اين معامالت بيشتر از نرخ آن در معامالت نقدى بود. به 
گفته فعاالن، معامله گران فردايى تالش زيادى داشتند كه با تحركات 
خود بهاى دالر را در معامالت نقدى از محدوده 3 هزار و 790 
تومان عبور دهند؛ ولى اين اتفاق تا ساعت 3 بعدازظهر رخ نداد. 
روز چهارشنبه، در مركز مبادالت ارزى نيز قيمت دالر با 11 

ريال افزايش به قيمت 3 هزار و 254 تومان و 5 ريال رسيد.

اضالع رشد دالر
به 11  را  دالر  كه  عواملى  مهم ترين  از  يكى 
قدمى مرز 3 هزار و 800 تومانى برد، افزايش 
نرخ حواله درهم بود. روز گذشته نرخ حواله 
درهم وارد محدوده هزار و 40 تومان شد. 
برخى معامله گران ارزى باور داشتند با قرار 
گرفتن درهم در اين محدوده قيمتى ارزش 
دالر در بازار داخلى توان رشد به باالى 3 
حواله  نرخ  داشت.  را  تومان   800 و  هزار 
يكديگر  با  داخلى  بازار  در  دالر  و  درهم 
رابطه مستقيمى دارند و افزايش يكى منجر 
به رشد ديگرى مى شود. در كنار اين، روز 
عنوان  ارزى  بازيگران  از  بخشى  چهارشنبه 
مى كردند كه ارزش دالر در تركيه باال رفت. اين موضوع 
انتظارى را ايجاد مى كرد كه ارز از بازار ارزان تر تهران 
برخى  همچنين  شود.  سرازير  همسايه  كشور  سوى  به 
معامله گران اعتقاد داشتند؛ سكه بازان به دليل پايين بودن 
 220 و  هزار  محدوده  در  شدن  زندانى  و  اونس  بهاى 
بازار ارز شدند. هدف آنها از اين موضوع آن  وارد  دالر 
بود كه با باال آوردن قيمت دالر از كاهش بيشتر قيمت سكه 

جلوگيرى كنند.
افزايش انتظارات افزايشى

نزديك شدن دالر به محدوده 3 هزار و 790 تومان انتظارات 
افزايشى معامله گران را بيش از پيش افزايش داده است. به 
باور آنها، با آغاز تابستان موتور افزايشى قيمت دالر روشن 
به  ارز  اين  ورود  زمينه ساز  موضوع  همين  و  است  شده 
محدوده 3 هزار و 780 تومان بوده است. در اين ميان، آنها 
اعتقاد داشتند، افزايش تقاضاى فنى و ورود بيشتر تقاضاى 
مسافرتى و تجارى منجر به رشد بيشتر قيمت دالر خواهد 
شد. اين در حالى است كه عده ديگرى فضاى بازار را عادى 
دانستند و عنوان كردند، مديريت بازارساز مانع از افزايش 

دامنه نوسانات خواهد شد.

 بررسى ها نشان مى دهد كه بى انضباطى هاى مالى دولت هاى 
رفع  راستاى  در  غيرمتعارف  مالى  تامين  شيوه  و  مختلف 
مشكالت بودجه اى و غيربودجه اى موجب انباشت ابربدهى 

در دولت يازدهم شده است.
در سال 92 دولتى بدهكار تحويل  حسن روحانى داده شد 
و اين چالش بزرگ بدهى ها همچنان الينحل باقى مانده 
تا شايد در دولت دوازدهم تعيين تكليف شود.اما سئوال 
اينجاست كه اين بدهى هاى بزرگ از كجا آمد وچگونه 
تبديل به غولى شد؟ پاسخ روشن است: بى انضباطى مالى 

دولت هاى گذشته.
مهمترين  از  يكى  كه  مى دهد  نشان  ايران  اقتصاد  تجربه 
متغيرهاى تاثيرگذار بر اقتصاد كشور، بى انضباطى هاى مالى 
دولت هاى مختلف و شيوه تامين مالى آنها در راستاى رفع 
مشكالت بودجه اى و غيربودجه اى در كشور بوده است كه 
خود منجر به ايجاد بى انضباطى پولى از مسير افزايش حجم 

نقدينگى شده است.
عدم هم ترازى منابع و مصارف ساالنه دولت، تعريف تعداد 
منابع  به  بودجه  باالى  اتكاى  و  دولتى  پروژه هاى  زيادى 
ناپايدار، به طور پيوسته منجر به انباشته شدن بدهى هاى دولت 
در سال هاى گذشته شده، تا جايى كه در حال حاضر مساله 
بدهى هاى دولت به يكى از معضالت جدى نظام اقتصادى 

كشور مبدل شده است.
در دهه هاى گذشته، دولت ها به  طور مداوم در تامين نقدينگى 
مورد نياز خود به بانك مركزى و شبكه بانكى وابسته بوده 
و مطالبات پيمانكاران و فعاالن بخش خصوصى همكار با 

دولت را به تعويق  انداخته اند.
 انضباط مالى و پولى به عنوان اثرگذارترين عامل ايجاد تورم 

در اقتصاد ايران درست برهمين 
اساس اجرايى شد.نخستين گام 
در اين مسير، راه اندازى بازار بدهى 
و حركت به سمت تسويه بدهى ها 
بود. تا قبل از روى كار آمدن دولت 
درباره  روشنى  تصوير  يازدهم، 
حجم و ميزان بدهى هاى دولت به 
بخش هاى مختلف وجود نداشت.
در دولت يازدهم حل اين موضوع 
در اولويت قرار گرفت.براى رفع 
بدهى هاى  تسويه  و  مشكالت 
و  مختلف  بخش هاى  به  دولت 
ايجاد بخش مديريت بدهى هاى 
اوراق  پيشنهاد  ابتدا  دولت 
و  دولت  بدهى هاى  بهادارسازى 
توسعه بازار بدهى جهت خروج 
غير تورمى از ركود در دستور كار 

قرار گرفت.به دنبال آن اسناد خزانه اسالمى براى تسويه مطالبات 
طلبكاران غيردولتى معرفى شد.

بدهى هايى كه 60 درصد رشد كرد
 بررسى ها نشان مى دهد فضاى سياست گذارى دولت در 
نيمه دوم دهه هشتاد مملو از بى انضباطى هاى مالى و عدم 
تقيد به منابع و مصارف در حوزه تأمين مالى و دست اندازى 
دولت به منابع نظام بانكى بود. بدهى بخش دولتى به شبكه 
بانكى در سال 1383 معادل 103/6 هزار ميليارد ريال بود كه با 
افزايشى قابل توجه به رقم 596/1 هزار ميليارد ريال در پايان 

سال 1391 رسيده بود.
اگرچه برخى منتقدان بدهى بخش دولتى در دولت يازدهم 
را عامل اين افزايش مى دانند، اما بررسى ها نشان مى دهد 
عمده افزايش صورت گرفته در بدهى بخش دولتى به شبكه 
بانكى مربوط به تضمين ها و تعهداتى بوده است كه دولت در 
نيمه دوم دهه 80 در قبال تسهيالت تكليفى صريح و ضمنى 
مختلف (دولتى و غيردولتى) ارائه شده و به دليل اين كه آنها 
را پرداخت نكرده است، جريمه هاى مرتبط با هر كدام از 
تسهيالت مزبور نيز به صورت مستمر در سرفصل بدهى 

دولت به شبكه بانكى انباشته شده است.

توجه  قابل  افزايش  اين رو،  از 
سال هاى  در  دولت  بدهى هاى 
رفتارهاى  نتيجه  نيز  اخير 
دولت هاى نهم و دهم در عدم 
تقيد به منابع و مصارف و نگاه 
صندوق محورانه به منابع بانك ها  
است كه نتيجه آن بلوكه شدن 
منابع  از  توجهى  قابل  بخش 
بدهى هاى  قالب  در  بانك ها 

دولت بوده است.
به طورى كه از مجموع 1483/5 
هزار ميليارد ريال بدهى بخش 
دولتى به شبكه بانكى در پايان 
معادل  رقمى   ،1395 آذرماه 
410/4 هزار ميليارد ريال مربوط 
اوراق  جرايم  و  سود  اصل،  به 
مشاركت بخش دولتى است كه 
تا هشتم اسفند 1395 در پورتفوى شبكه بانكى انباشت شده 

است.
براين اساس بخش قابل توجهى از اين اوراق در سال هاى 
قبل از سال 1392 منتشر شده كه به محض سررسيد شدن، 
در ترازنامه بانك ها و موسسات اعتبارى رسوب كرده است.

انضباط در درآمدهاى نفتى
با نگاهى تاريخى به تركيب منابع بودجه دولت، سهم باالى 
درآمدهاى نفتى خودنمايى مى كند. اين منابع نفتى به دليل 
ماهيت نوسانى و تاثيرپذيرى جدى از تحوالت قيمت نفت 

در بازار جهانى همواره دولت ها را در معرض خطر عدم 
امكان ايفاى تعهدات و ايجاد كسرى بودجه قرار مى دهد.

به  دولت  بودجه  اتكا  افزايش  سمت  به  حركت  مسير  در 
بودجه  منابع  از  ماليات  سهم  (ماليات)،  پايدار  درآمدهاى 
عمومى دولت از 33/5 درصد سال 1392 به 40/9 درصد 
در يازده ماه سال 1395 افزايش و در مقابل سهم فروش نفت 
و فرآورده هاى نفتى از منابع بودجه عمومى دولت از 41/3 
درصد سال 1392 به 28/5 درصد در يازده ماه سال 1395 

كاهش يافت.
و در نهايت آنكه با شروع به كار دولت يازدهم و شكل گيرى 
انتظارات مثبت نسبت به تحوالت سياسى و اقتصادى آتى، 
روند صعودى تورم متوقف شد. همزمان با اجراى اصالحات 
سياستى، تقويت سازگارى ميان سياست هاى اقتصادى و 
برقرارى ثبات در بازار ارز و صيانت از ارزش پول ملى - 
حتى در شرايطى كه قيمت جهانى نفت خام به شدت افت 
كرد و درآمدهاى نفتى مطابق انتظار محقق نشد كه خود از 
مصاديق بارز اقتصاد مقاومتى در مقابل شوك هاى بيرونى 
در دولت يازدهم به شمار مى رود- زمينه كنترل نرخ تورم 
طى سال هاى فعاليت دولت يازدهم فراهم شد؛ تا جايى كه 
نرخ تورم در خردادماه 1395 در محدوده تك رقمى ( 9/7 

درصد) محقق شد.
 با استمرار اين سياست تا پايان سال 1395، پس از 26 سال 
بار ديگر نرخ تورم سال 1395 (9 درصد) در مقطع سال تك 
رقمى شد.اگرچه نتيجه اعمال اين سياست ها هنوز به حل 
چالش ابربدهى ها نشده اما كارشناشان پيش بينى مى كنند با 
اعمال سياست هاى انظباط پولى،بدهى هاى دولت در 4 سال 

آينده تسويه خواهد شد.

اضالع چهارگانه رشد دالر 
در سه ماه ابتدايى سال، به واسطه چشم انداز مثبت معامله گران، دالر گرايش بيشترى به نوسان در كف قيمتى داشت؛

 ولى در حال حاضر، مسائلى مانند بحث كا هش نرخ سود بانكى و وضعيت بازار پول، اين ارز را متمايل به حركت به سوى سطوح مقاومتى كرده است. 
ورود تقاضاى جديد به بازار ، موضوع دومى است كه قيمت را در تيرماه تحريك كرده است.
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شـت ا د د يا

قابل  صرفه جويى  مى شوند،  ادغام  يكديگر  با  بانك ها  وقتى 
توجهى براى آنها به همراه خواهد آورد، چراكه قيمت  تمام 

شده و هزينه خدمات آنها كاهش مى يابد.
هر چند موضوع ادغام موسسه هاى مالى و اعتبارى و ضرورت 
بانك  در  بخش  اطمينان  هاى  سپرده  افزايش  و  مجوز  اخذ 
مركزى در چند روزه اخير در صدر اخبار قرار گرفته اما بايد 
در نظر داشته باشيم كه موضوع ادغام بانك ها يك بحث كالن 

تر و در عين حال مهمتر است. 
چندى پيش بود كه رئيس كل بانك مركزى در دولت يازدهم 
بر ضرورت ادغام برخى بانك ها و سبك سازى اين سيستم 
تاكيد كرد و به صراحت گفته بود:« وقتى بانك ها با يكديگر ادغام 

مى شوند، صرفه جويى قابل توجهى 
آورد،  خواهد  همراه  به  آنها  براى 
هزينه  و  شده  تمام  قيمت   چراكه 
از  و  مى يابد  كاهش  آنها  خدمات 
هزينه هاى  از  برخى  ديگر  سوى 
ديگر از جمله هزينه هاى مربوط به 
شعب كاهش يافته چرا كه وقتى دو 
بانك با يكديگر ادغام مى شوند ديگر 

دليلى براى وجود دو شعبه از آن در يك خيابان وجود نداشته و در 
اين حالت مى توانند يكى از شعب را تعطيل و آن را در جاى ديگرى 
توسعه دهند.  به نظر مى رسد در نخستين گام براى ورود به مرحله 
ادغام بانك ها بايد تجارب ساير كشورها و به تعبير دقيق تر مسير 

جهانى ادغام بانك ها را مورد مطالعه قرار داد.
 تجربه ادغام در اقتصادهاى ليبرالى در سال هاى دهه 90 ميالدى 
رخ داده و اين عمل در سير تحول نظام بانكى جهانى تجربه 
شده است و به دليل تقويت رويكردهاى ليبرلى در نظام بانكى 
رقابت  شدن  پررنگ  و  دهه  اين  طى  در  اروپا  و  آمريكا  در 
بانكى،  هاى  نظام  در  ها  بانك  بقاى  براى  ها  بانك  پذيرى 
شرايط بانكدارى بهبود يافت و بسيارى از موانع و محدوديت 
قانونى كه بر تعامالت فرامنطقه اى و فرا ايالتى  هاى عمدتاً 

در  بزرگى  هاى  ادغام  و  شد  رفع  بود  شده  اعمال  وفراملى 
بانك ها اتفاق افتاد و حركت هاى خوبى به سمت گسترش 

بانكدارى بين ايالتى و بين المللى شد.
 بر همين اساس نظام بانكدارى آمريكا توانست طى اين مدت 
با  و  بزرگ، متنوع  مالى  سيستم بانكدارى يكپارچه، نهادهاى 
سرمايه خوب و كافى را در درون خود داشته باشد كه زير نظر 
و يك سيستم نظارتى يكپارچه و منسجم و بدور از تأثيرات 
سياسى زائد به فعاليت بپردازد و در اروپا نيز در اثر رفع موانع 
نظارتى و افزايش رقابت پذيرى در بانك هاى اروپايى ايجاد 
ادغام هاى بانكى و بروز بانك هاى بزرگ تر در اين كشورها 

براى حفظ قدرت رقابتى در بازارهاى بانكى اروپا رخ داد.
 به عنوان مثال در جمهورى چك، تنها چهار بانك حدود 57 
درصد از كل دارايى هاى بانكى 
كشور را در اختيار داشتند و  اين 
در كشور دانمارك نيز براى حفظ 
مؤسسات  ادغام  رقابتى،  قدرت 
بانكى طى سال هاى 2000 تا 2010 
منجر به كاهش تعداد مؤسسات (از 

196 به 131) شد.
 1998 تا   1990 هاى  سال  طى   
نيز  ايتاليا  در  ها  بانك  انواع  تعداد 
تعداد   1990 در  و  يافت  كاهش 
بانك ها حدوديكهزار و 154 بود در حالى كه اين تعداد در 1998 
به 934 رسيد و تعداد بانك هاى خارجى افزايش پيدا كرد و از 
37 بانك به 59 بانك رسيد كه دليل عمده كاهش تعداد بانك ها، 
حركت آنها به سمت ادغام به دليل ايجاد بانك هايى بزرگتر و با 
مزيت رقابتى بيشتر در بازار بانكى ايتاليا بود و اين تغيير ساختار 

طى اين سال ها در تمام كشورهاى اتحاديه اروپا ادامه دار بود.
 مهمترين داليل ادغام بانك ها در اروپا و امريكا بعد از دهه 1990 
ميالدى مى توان به افزايش هزينه هاى دسترسى آسان به خدمات 
بانكى براى مشتريان، صرفه هاى حاصل از مقياس، انگيزه هاى 
مالياتى و رهايى بانك ها از مشكالت مالى، ايجاد مزيت رقابتى 
با ارائه طيف وسيعى از خدمات بانكى، تمايل به تنوع سازى 
خدمات بانكى، انواع كارايى مانند كارايى مديريتى اشاره كرد.

ضرورت ادغام برخى بانك ها و مؤسسه ها
سيد محسن طباطبائى مزدآبادى

اميد و تدبير براى عبور از بحران بدهى ها 
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ورزش
خبـر خبـر

خشم جادوگر؛ عذرتان را مى خواهم
رضايت  تستى اش  بازيكنان  عملكرد  از  كريمى  على 

ندارد.
على كريمى كه در فصل آتى ليگ برتر هدايت تيم نفت 
تهران را برعهده خواهد داشت، پس از جذب بازيكنانى 
اين  عسگرى،  على  حميد  و  صادقيان،فشنگچى  مثل 
روزها در پى به خدمت گرفتن بازيكنان جوان و كم 

نام و نشان است.
«بازيكنان  عنوان  تحت  زيادى  بازيكنان  رو  همين  از 
نظر  زير  و  شوند  مى  حاضر  نفت  تمرين  در  تستى» 
كادرفنى اين تيم متشكل از مهرداد خانبان و عليرضا 

امامى فر تمرين مى كنند.
بر  دقيقى  نظارت  خود  كه  كريمى  على  حال  اين  با 
تمرينات دارد، از عملكرد برخى از بازيكنان تستى اش 
راضى نيست و به آن ها هشدار داده كه اگر بهتر كار 
نكنند عذرشان را مى خواهد و آن ها را از تيم كنار 

مى گذارد.
حمله مجدد كى روش  به دبيركل فدراسيون فوتبال

هدف او اخراج من و زير سوال بردن 
كارهايم است

كارلوس كى روش در پستى كه در فيسبوك منتشر كرده، 
به شدت از دبيركل فدراسيون فوتبال انتقاد كرده است.

در آخرين رده بندى فيفا كه امروز اعالم شد تيم ملى 
ايران به رده بيست و سوم جهان صعود كرد. كارلوس 
كى روش در پستى فيس بوكى به صعود ايران واكنش 
نشان داد و از اسدى نايب رئيس فدراسيون فوتبال به 

تندى انتقاد كرد. او در اين خصوص نوشت: 
«امروز با انتشار جديد ترين رنكينگ فيفا تاييد شد كه 
رتبه  در  گرفتن  قرار  و  صعود  پله  با 7  ايران  ملى  تيم 
كه  اى  رتبه  بهترين  آسياست؛  تيم  بهترين  دنيا،   23
ايران تاكنون براساس سيستم جديد محاسبات در اين 

رنكينگ به دست آورد.
جام  مقدماتى  مسابقات  و  برزيل  جهانى  جام  از  بعد 
جهانى روسيه، اين بهترين لحظه ى تاريخ فوتبال ايران 
است و اين نتيجه كار بازيكنان، كادر فنى، كار با كيفيت 

و متداوم ما در 6 سال گذشته است.
دستاورد  اين  مى دانند  ايران  در  بسيارى  كه  همانطور 
مى كردند  تالش  كه  بود  افرادى  روياهاى  با  مخالف 
موفقيت هاى تيم ملى ايران را كمرنگ كنند؛ افرادى مثل 
اسدى، دبير كل فدراسيون فوتبال. يك جادوگر معروف 

و رقيب دائمى روياها و اهداف تيم ملى.
اين جادوگر يك مسؤول بى استفاده است كه هيچ كارى 
براى توسعه فدراسيون فوتبال انجام نداده و هدف او 
اخراج مربى تيم ملى و زير سؤال بردن كارهاى وى بوده 
است؛ او يكى از افرادى است كه تالش كرده رسانه هاى 
ايران و هواداران را به سمت اشتباه سوق بدهد؛ با گفتن 
اينكه هيچ دليلى براى حمايت از مربى تيم ملى، پروژه 

و دستيارانش وجود ندارد.
او يكى از آنهايى است كه جايگاهش را با جادوگرى به 
دست آورد؛ با ارتباط با وزير سابق ورزش. اين جادوگر 
كه آدم هاى خودش را دارد (بعضى از آنها خارج از 
فدراسيون هستند) در فوتبال ايران بسيار معروف است 
و و چهره ظاهرى نقشه اى بود كه آقاى كفاشيان را 
مجبور كرد تا به آقاى نبى كه مردى فوق العاده و حرفه 

اى بود، خيانت كند.
با دانستن اين سناريو، اكنون بحث در مورد آماده سازى 
هميشه  از  بيش  جهانى  جام  براى  متوازن  و  مناسب 
اهميت پيدا مى كند. اجازه بدهيد اين سوال ها را مطرح 

كنم:
1- دبيركل فدراسيون اسدى! از زمانى كه بار ديگر با 
نتايج و واقعيت ها مغلوب شدى و با توجه به اينكه 
جادوگر بزرگى هستى، نوبت تو نيست كه شجاعت و 
دالورى ات را نشان بدهى يا بهترين حقه ات را و گوشه 
اى از جادوگرى ات كه ناپديد شدن مى تواند باشد، را 

به فدراسيون فوتبال ايران نشان بدهى؟
2-با همه احترام، آيا زمان آن نيست كه رئيس فدراسيون 
ما، تاج، به قولش عمل كند، قولى كه يك سال و نيم 
پيش داد و هماهنگى و آرامش را به فدراسيون فوتبال 
ايران برگرداند و همه آنهايى كه به طور سيستماتيك 
اخراج  اندازند،  مى  خطر  به  را  ايران  ملى  تيم  منافع 
كند؟ فدراسيون فوتبال ايران نمى تواند بدون اينكه به 
وظابفش عمل كند، به دنبال حمايت و كسب احترام از 
بيرون باشد. در اين لحظه ويژه، هواداران فوتبال ايران به 
دنبال يك موقعيت قوى و باثبات هستند؛ براساس منافع 
تصميمى  و  ها  قول  كردن  برآورده  زمان  آيا  م لى.  تيم 
گيرى براى ساختن يك آينده موفق براى تيم ملى ايران 

با هماهنگى، احترام و آرامش نيست؟
3-در نهايت ما چه كارى بيشترى بايد انجام بدهيم تا 

اين جادو به واقعيت تبديل شود؟».

انصارى فرد در راه گوچى و 
جهانبخش؟

كريم انصارى فرد با پيشنهاد جديدى مواجه شده است.
كريم انصارى فرد مهاجم ايرانى شاغل در فوتبال اروپا 
كه فصل گذشته و پس از درخشش در پانيونيوس يونان 
راهى تيم مطرح المپياكوس در اين كشور شد، حاال با 

پيشنهاد جديدى روبرو شده است.
روند  به  توانست  هم  المپياكوس  در  كه  فرد  انصارى 
مورد  مردان  از  دهد،همواره  ادامه  اش  گلزنى  خوب 
اعتماد كى روش براى حضور در تيم ملى هم بوده و 
حاال در سالى كه منتهى به جام جهانى است به پيشنهاد 

جديدى برخورده است.
باشگاه  اند  داده  گزارش  يونانى  هاى  رسانه  كه  آنطور 
خرونينخن هلند در آستانه جذب انصارى فرد است. 
بايد ديد آيا انصارى فرد هم در نهايت مانند قوچان نژاد 
و جهانبخش راهى ليگ هلند خواهد شد يا ترجيح مى 
دهد فوتبالش را در سال مهمى كه به جام جهانى ختم 

خواهد شد در يونان ادامه دهد؟

اهواز ميزبان جام جهانى 2018 كشتى فرنگى شد
از  خوزستان  جوانان  و  ورزش  مديركل 
سپرده شدن ميزبانى مسابقات جام جهانى 

2018 كشتى فرنگى به اهواز خبر داد
درخواست  با  كرد:  اظهار  حيدرى  افشين 
براى  خوزستان  جوانان  و  ورزش  اداره كل 
 2018 جهانى  جام  مسابقات  از  ميزبانى 
كشتى فرنگى و پيشنهاد اين موضوع از سوى 

فدراسيون به اتحاديه جهانى كشتى در نهايت با موافقت اين اتحاديه، 
شهر اهواز ميزبان اين رقابت ها شد.

وى بيان كرد: بر اين اساس مسابقات جام جهانى 2018 كشتى فرنگى 
با حضور هشت تيم برتر دنيا فروردين ماه سال 97 در اهواز برگزار 

خواهد شد.
مديركل ورزش و جوانان خوزستان گفت: باتوجه به اين كه خوزستان 
يكى از خاستگاه هاى اصلى كشتى فرنگى در ايران است و تجربه 
و  دارد  جهانى  و  بين المللى  رويدادهاى  برگزارى  در  نيز  خوبى 
همچنين در راستاى معرفى هر چه بيشتر استان خوزستان، باتوجه 
به اين كه يكى از راهكارهاى معرفى هر استان، تعريف رويدادهاى 
جهانى و بين المللى است، درخواست اين ميزبانى از سوى ما به 
فدراسيون كشتى ارسال و خوشبختانه با موافقت اتحاديه جهانى نيز 

مواجه شد.
وى عنوان كرد: همچنين اداره كل ورزش و جوانان خوزستان با كمك 
ساير نهادها و دستگاه هاى استان اين آماگى را دارد كه رويدادهاى 

جهانى و آسيايى ديگرى را در استان خوزستان ميزبانى كند.

استقالل اهواز حال و روز خوبى ندارد
مديرعامل باشگاه استقالل اهواز مى گويد، اين تيم حال و روز خوبى 

ندارد.
 عزيز صادقى در مجمع عمومى ساليانه هيات فوتبال خوزستان كهبا 
حضور مهدى تاج در اهواز برگزار شد، اظهار كرد: استقالل اهواز 
يك تيم مردمى و با تماشاگر بسيار است كه اكنون حال و روز خوبى 

ندارد.  
وى بيان كرد: فصل قبل را با شرايط بسيار سختى پشت سر گذاشتيم. 
اكنون نيز به دنبال اين هستيم كه كارهاى فرهنگى انجام دهيم و 

مشكالت را به فرصت تبديل كنيم.
مديرعامل باشگاه استقالل اهواز با تشكر از مديركل ورزش و جوانان 
خوزستان و همچنين رييس هيات فوتبال استان، عنوان كرد: با كمك 
هاى استاندار خوزستان، آقاى حيدرى و آقاى طالقانى، فصل قبل را 

پشت سر گذاشتيم. 
وى تاكيد كرد: استقالل اهواز تيمى باقدمت است و مى طلبد آقاى 
تاج و آقاى بهاروند به آن كمك كنند. ما مشكل و معضالتى داريم و 
شركت ها و اسپانسرها نيز به ما كمك نمى كنند. بايد دست ما گرفته 

شود تا استقالل اهواز به جايگاه اول خودش برگردد.

هيچ مشكلى براى اداره ورزشگاه غدير نداريم
رييس هيات فوتبال خوزستان گفت: تا به 
امروز توانسته ايم از ورزشگاه غدير اهواز 
نگه دارى كنيم و هيچ مشكلى در اداره آن 
نداريم.   عبدالكاظم طالقانى اظهار كرد: ما 
در سال اول فعاليت به دنبال اين بوديم كه 
ساختار تشكيالتى و ادارى هيات را ارتقا 
دهيم وتغييراتى نيز در آن اجرا كنيم. به دنبال 

جوان گرايى نيز بوديم كه اين كار صورت گرفت.   
جوانان  و  ورزش  كل  اداره  كه  امكاناتى  از  بايد  ما  كرد:  بيان  وى 
خوزستان در اختيارمان مى گذارد نيز نگهدارى كنيم كه از جمله آن، 
ورزشگاه غدير اهواز است كه ماهانه حداقل 60 ميليون تومان براى 
آن هزينه مى كنيم و خدا را شكر تا به امروز توانسته ايم اين كار را 

انجام دهيم و هيچ مشكلى در زمينه اداره كردن آن نداريم.   
رييس هيات فوتبال خوزستان عنوان كرد: در زمينه تجهيز و تامين 
برخى اقالم و هزينه هاى هيات هاى فوتبال شهرستانى نيز با برنامه 
ريزى كه صورت گرفت، در سه نوبت هيات ها را تجهيز كرديم. 
همچنين در بخش تامين مخارج مسابقات شهرستانى، پول هايى را 
به هيات ها پرداخت كرديم و تا به امروز آن چه از عهده مان بر آمده 
است، انجام داده ايم.   وى خاطرنشان كرد: هر سال يك برنامه جديد 
داريم؛ به صورتى كه دو سال پيش آكادمى هيات فوتبال خوزستان راه 
اندازى شد و تا به امروز نيز فعاليت آن ادامه دارد. در زمينه آموزش 
مربيان نيز فعاليت هايى داشته ايم.  طالقانى بيان كرد: در سال جديد 
هم به دنبال اين هستيم كه به باشگاه هايى از استان كه ضعيف هستند، 
رسيدگى كنيم. خوزستان، استانى فوتبال خيز است و انتظار داريم كه 
فدراسيون به آن توجه خاصى داشته باشد، البته آقاى تاج به ويژه آقاى 

بهاروند، توجه خاصى به استان خوزستان داشته اند.         

قرارداد تيم هاى خوزستانى ثبت نشده است 
 مدير كميته نقل وانتقاالت هيئت فوتبال خوزستان گفت: قرارداد هيچ 

كدام از بازيكنان تيم هاى خوزستانى ثبت رسمى نشده است.
عليرضا جرفى در خصوص قراردادهاى ثبت شده تيم هاى خوزستانى 
حاضر در ليگ برتر و دسته اول فوتبال ايران گفت: قرارداد هيچ 
كدام از بازيكنان پنج نماينده فوتبال خوزستان كه بايد در ليگ برتر 
و دسته اول بازى كنند، تا امروز در دفتر نقل وانتقاالت هيئت فوتبال 
خوزستان ثبت نشده است. جرفى ادامه داد: قراردادهاى بازيكنان 
جديد تيم هاى خوزستانى، همچنين بازيكنانى كه مدت قرارداد آن ها 
به پايان رسيده و قراردادهاى جديد منعقد مى كنند، بايد در دفتر هيئت 
فوتبال خوزستان ثبت شود، اما بازيكنانى كه مدت قراردادهاى آن ها به 

پايان نرسيده است، نيازى به مراجعه به هيئت فوتبال ندارند.
وى در خصوص فسخ يك طرفه قراردادها توضيح داد: بازيكنانى كه 
قصد داشته باشند قراردادهايشان را با استناد به دليل موجه به صورت 
يك طرفه فسخ كنند، نيازى حضور در هيئت فوتبال استان ندارند 
و مى توانند با مراجعه مستقيم به سازمان ليگ اين تقاضا را تحول 

دهند.
به  اشاره  با  خوزستان  فوتبال  هيئت  نقل وانتقاالت  كميته  مدير 
نزديك شدن زمان آغاز ليگ برتر و دسته اول فوتبال ايران گفت: 
توصيه ما اينست كه مسئوالن تيم هاى خوزستانى در اسرع وقت 
براى طى شدن مراحل ادارى ثبت قراردادهايشان به هيئت فوتبال 
مراجعه كنند و ثبت قراردادها را به روزهاى نزديك به آغاز ليگ 

موكول نكنند تا فرصت كافى براى تكميل مدارك را داشته باشند.
فوتبال  هيئت  نقل وانتقاالت  كميته  گفت:  پايان  در  جرفى  عليرضا 
خوزستان در تمامى ساعات آمادگى همكارى با مسئوالن تيم هاى 
استان براى ثبت قراردادها را داشته و در سال هاى گذشته نيز نهايت 

همكارى را براى تسريع در روند تكميل مدارك انجام داده است.

ستاره هاى فوتبال ايران در حال كوچ كردن از 
ليگ برتر هستند.

شدن  غالب  حال  در  ايران  فوتبال  در  تفكرى 
است به اين صورت كه هر بازيكنى در خارج از 
ايران بازى كند، جايگاهش در تيم ملى تضمين 
مربيان  به  زيادى  اعتقاد  روش  كى  زيرا  است 
ايرانى ندارد و به همين جهت ترجيح مى دهد 
از بازيكنانى استفاده كند كه تمرينات بدنسازى 
و تاكتيكى خود را در جايى خارج از ايران پى 

گرفته باشند.
اين تفكر زمانى تقريبا خود را ثابت كرد كه كى 
روش روى نام كاوه رضايى كه يكى از آماده 
ترين مهاجمان ليگ بود قلم قرمز كشيد و به 
جايش ترجيح داد از مهاجمانى استفاده كند كه 

در اروپا بازى مى كنند.
 يا در بازى با ازبكستان على كريمى نه چندان 
آماده را به صرف اينكه در تيم ديناموزاگرب 
قطعا  كه  صفى  حاج  احسان  به  دارد،  حضور 
يكى از بهترين هافبك هاى فوتبال ايران است 

ترجيح داد.
چنين رويكردى از سوى كادرفنى تيم ملى، باعث شد 
تا در فصل نقل و انتقاالت ستارگان حاضر در فوتبال 
ايران كه جايگاهى در تيم ملى ندارند، براى اينكه بتوانند 
نظر مساعد كى روش را جلب كنند خود را هرجور كه 
راهى  رضايى  كاوه  برسانند.   مرزها  سوى  آن  به  شده 

بلژيك شد.

 سروش رفيعى بازى در تيم دهم ليگ قطر را به بازى 
در تيم قهرمان ايران و تيمى كه شانس فتح ليگ قهرمانان 
آسيا را دارد ترجيح داد و احسان حاج صفى هم به تيم 

«ملى پوش پرور» پانيونيوس يونان پيوست.
به  را  شجاعى  مسعود  و  فرد  انصارى  كريم  كه  تيمى   

دامان تيم ملى برگرداند.
 اين مسئله داد مربيان ليگ برترى را درآورده زيرا ستاره 

هاى خود را يك به يك از دست مى دهند.

هم  بازيكنان  آن  از  كدام  هر  ترديد  بدون   
دوست دارند در پايان اين فصل مسافر جام 

جهانى روسيه باشند.
 آخرين مورد كوچ كنندگان به خارج مهدى 
طارمى است كه شايد ترس از دست دادن 
جايگاهش در تيم ملى او را مجاب كرده به 
خارج برود كه البته به نظر مى آيد از اين 

تصميم خود منصرف شده.
به  هايش  برنامه  اجراى  براى  روش  كى 

بازيكنانى بين المللى احتياج دارد.
 بازيكنانى كه ميدان هاى بزرگ و معتبر جهانى 
را تجربه كرده باشند و معناى جنگيدن را خوب 
فرا گرفته باشند.  او حق دارد بازيكنانى را انتخاب 
كند كه مطابق علم روز دنيا تمرينات خود را در 

تيم هاى خارجى پيگيرى كرده اند.
  اما چه بهتر مى شد كه ستاره هاى ارزشمند 
لژيونر  براى  را  بهترى  مقاصد  ايران  فوتبال 

شدن انتخاب مى كردند.
 با وجود اينكه اصل لژيونر شدن بسيار مسئله 
خوبى است اما  شايد جالب نباشد بازيكنانى كه در بهترين 
تيم هاى ايران فعاليت مى كردند، حال تيم هاى متوسط 
حوزه خليج فارس يا ليگ هاى درجه دو اروپا را به عنوان 
مقاصد خود انتخاب كنند.  البته بايد به انتخاب آنان احترام 
گذاشت.  انتخابى كه مى تواند برايشان به قيمت حضور در 
جام جهانى و به تبع آن حضور در تيم ها و ليگ هاى بزرگ 

تر فوتبال اروپا ختم شود.

لژيونر شـدن سـتاره ها؛ 
به كام تيم ملى،  بالى جان ليگ برتر

عليرضا منصوريان سرمربى استقالل در 
حاشيه اردوى آبى پوشان در ارمنستان 
باشگاه  دوربين  با  گويى  و  گفت  در 
صحبت  مختلفى  موضوعات  درباره 

كرد كه مشروح آن در ادامه مى آيد:

شاكله اصلى استقالل را 
حفظ كرديم

اردوى  در  خوبى  بسيارى  شرايط 
باشگاه  مديرعامل  از  و  داريم  ارمنستان 
آقاى افتخارى براى اين اردو تشكر مى 
كنم.  ما فصل گذشته نيز در اين مكان 
هايى  تفاوت  امسال  اما  داشتيم  اردو 
تجربه  امسال  و  دارد  گذشته  به  نسبت 

بهترى نسبت به سال گذشته داريم.
 فصل گذشته اوايل فصل بود و كامل تيم 

را نمى شناختيم اما امروز شاكله تيم را حفظ كرديم و 
شرايط خوبى در ارمنستان داريم.

 اگر نگاه كنيد 8 زمين آماده و يك زمين چمن مصنوعى 
مناسب نيز وجود دارد.

اين  در  نيز  خوب  استخر  و  بدنسازى  سالن  همچنين   
مكان براى ما فراهم است و فواصلى كمتر از يك دقيقه 

ميان امكانات مختلف كمپ وجود دارد.
 بايد از اينجا نهايت استفاده را ببريم.

 4-3 و  كنيم  حفظ  را  تيم  شاكله  امسال  كرديم  سعى   
ستاره و 5-6 جوان با قرارداد بلند مدت براى استقالل 
و  است  سال   5 باالى  ها  قرارداد  همه  كرديم.   جذب 

احساس خوبى نسبت به تيم امسال دارم.
جبارى  مجتبى  و  شجاعيان  داريوش  هافبك،  خط  در   
پژمان  و  جوان   3-2 دفاع  خط  در  و  كرديم  جذب  را 
بين  بازيكن  يك  پژمان  كه  شدند  اضافه  ما  به  منتظرى 

المللى و بسيار با تجربه است.
سال  يك  از  بعد  شهباززاده  سجاد  نيز  حمله  خط  در   
تيم  به  نيز  را  سعيد  بيت  حسن  و  برگشت  استقالل  به 

اضافه كرديم.

سال خوبى با اين بازيكنان داريم
كه  كرديم  اضافه  تيم  به  را  جوانانى  نيز  حمله  خط  در 
سرآمد آنها مهدى قائدى است كه روزهاى خوبى را در 

تيم پشت سر مى گذارند.
 قائدى با وجود سن و سال كم به خوبى توانسته در دل 

بازيكنان جا باز كند و همه او را دوست داريم.
 البته از همه جوانان راضى هستيم.  در اين اردو خيلى 
راضى  بسيار  موضوع  اين  از  و  كنيم  مى  تمرين  خوب 
هستم.  سرآمد همه اين اتفاقات خوب حضور ميك مك 
درموت بود كه سالها عالقه داشتم او در كنار ما حضور 

داشته باشد و مسئول امور بدنسازى باشد.
 اين اتفاق نيز به جز كمك مديرعامل باشگاه ممكن نبود 

و با كمك ايشان ميك از امارات به ايران آمد.
 شرايط استقالل در نهايت بسيار خوب است و تمرينات 
بسيار خوبى را انجام مى دهيم.  يك بازى دوستانه در 
تهران انجام داديم با نساجى كه يك تيم بسيار خوب بود 
و يك تيم ليگ يكى خيلى قوى محسوب مى شود و 

شانس اول براى صعود به ليگ برتر است.
  در ارمنستان نيز چون تيم ها درگير مسابقات مقدماتى 
يورو هستند، براى همين مجبور شديم يك بازى درون 

تيمى برگزار كنيم.
 روز اول يك بازى 45 دقيقه اى و بازى دوم 60 دقيقه 
اى بود و بسيار محكم با حضور يك تيم داورى رسمى 

برگزار شد.
 خيلى بازى خوب و با كيفيتى انجام شد و پيغام خوب 
اين بازى اين بود كه جبارى 45 دقيقه براى استقالل به 

ميدان رفت.

بدنى  لحاظ  به  را  بازيكن  اين  خوب  شرايط  اميدوارم   
حفظ كنيم و او اين روزها در كنار ما بدنسازى انجام 

مى دهد.
بازيكنان  اين  با  خوبى  سال  نهايت  در  كنم  مى  فكر   

داشته باشيم.

 خريد هاى مفيدى براى
 استقالل انجام داديم

جبارى،  مجتبى  يعنى  كرديم،  جذب  كه  بازيكنى  سه 
پژمان منتظرى و سجاد شهباززاده سابقه حضور در اين 
تيم را در كارنامه خود دارند و مساله اى با آنها بر سر 
مسائل تاكتيكى و يا برخورد با مردم و هواداران نداريم.

 فضا براى اين بازيكنان جديد نيست و بسيار با تجربه 
هستند.

 مابقى نيز جوانانى هستند كه براى آينده استقالل بسيار 
سال   5 از  كمتر  قراردادهايى  هيچكدام  و  هستند  الزم 

ندارند.
 بيت سعيد نيز بازيكن استقالل صنعتى خوزستان است 
و با فضاى آبى و استقالل و هواداران آشنا است و فوق 

العاده استقاللى است.
 وقتى با او صحبت مى كنيد، متوجه مى شويد كه تا چه 

اندازه مشتاق است كه ليگ شروع شود.
 با ديگر بازيكنان نيز سعى كرديم نقاط ضعف تيم را 

پوشش بدهيم.
 داريوش شجاعيان كه يك ستاره است را كامال با برنامه 
جذب كرديم و در مجموع در بحث خريد ها مفيد كار 
كرديم و تنها سه خروجى داشتيم و 4 ستاره نيز جذب 

كرديم.
 همچنين 6 جوان اضافه كرديم تا آينده استقالل تامين 

شود.
 همچنين تيم ب تشكيل شد و محمد نوازى هدايت آن 

را بر عهده گرفت.
 تيم ب حمايت كامل تيم بزرگساالن را دارد و اگر به 
اين بازيكنان جوان شانس بازى كمى رسيد، در تيم ب 
سال  در  شرايط  تا  داشت  خواهند  بازى  كامل  فرصت 
هاى آينده به اين شكل نباشد كه همواره به دنبال جذب 

ستاره با مبالغ مشكل دار باشيم.

 مك درموت فعال و با انرژى
 در تمرينات حضور دارد

و  گرم  خون  خيلى  و  است  ايرلند  جنوب  اهل  ميك 
صميمى است.

دوستانه است و با همه تيم   رفتار او بسيار عاطفى و 
خيلى رفيق است.

 3-4 سال در تيم كارلوس كى روش با او همكار بودم 
اما در نهايت با توجه به امكاناتى كه باشگاه النصر به او 

داد، از ايران رفت زيرا خانواده اش در امارات هستند.

و  دارد  پسر   2 و  دختر   2 او   
مجبور بود كه ايران را ترك كند 
و پيش خانواده اش باشد اما با او 
رايزنى كردم تا او را به كادرفنى 

استقالل اضافه كنم.
اما  نشدم  موفق  گذشته  سال   
مشترك  نقطه  يك  به  امسال 
براى  را  خوبى  شرايط  رسيديم.  
ميك فراهم كرديم اما از نظر مالى 
نتوانستيم مانند اماراتى ها براى او 

دستمزد فراهم كنيم.
او  براى  ايران  وجود  اين  با   
امارات  با  كه  دارد  شرايطى  يك 

متفاوت است.
هم  و  دستيار  هم  استقالل  در   
امارات  در  اما  است  بدنساز 

مسئول آكادمى و بدنساز بود.
 بسيار فعال و با انرژى است و حتى از من كه عضو 

فعالى هستم نيز فعال تر است.
دوست  را  او  تيم  كل  كه  است  اين  مساله  ترين  مهم   

دارند.
 بعضى اوقات فكر ميكنم مانند خود ما بچه تهران است 
و خيلى با ما رفيق است و رفتارهايى دارد كه فكر نمى 

كنيد او يك عضو خارجى است.
 ميك خيلى با علم و دانش است و در متد ريموند جز 

5 مربى برتر دنيا محسوب مى شود.
 به نظرم بهترين ابزار ما براى سال جديد است.

 ما در اين نقطه نگرانى داشتيم اما با حضور ميك خيلى 
وضعيت ما مطلوب شد.

 سعى مى كنيم نهايت دوستى و برادرى را با او داشته 
باشيم و نهايت استفاده نيز توسط كادرفنى ما انجام مى 

گيرد.
 

 از هياهو تيم هاى بزرگ بايد كم كنيم و 
به سمت ساخت سخت افزارها برويم

از حضور در ايروان بسيار راضى هستيم.
در  و  است  زمين  سه  قسمت  يك  در  كنيد  نگاه  اگر   

قسمت ديگرى نيز سه زمين وجود دارد.
 همچنين دو زمين نيز در منطقه بااليى است كه تعداد 

زمين ها را به عدد 8 مى رساند.
بدنسازى،  سالن  و  دارد  خوبى  بسيار  هتلى  امكانات   

استخر و رستوران مناسبى دارد.
در  ايران  اسالمى  جمهورى  سفارت  از  بايد  همچنين   
در  آشپز  يك  كه  كنم  تشكر  سجادى  آقاى  و  ارمنستان 
نداشته  غذايى  مشكل  بازيكنان  تا  دادند  قرار  ما  اختيار 

باشند.
 وقتى به اين مجموعه نگاه مى كنى از حضور در اين 
مكان خوشحال مى شوى اما براى فوتبال ايران غم ما 
را فرا مى گيرد زيرا تيم ملى فوتبال ايران چنين كمپى 
ندارد و تيم هاى بزرگ پايتخت نيز چنين كمپى ندارند.

يك  دنبال  به  و  دارد  زمين  دغدغه  تهران  در  استقالل   
زمين هستيم تا فقط صاف باشد و بتوانيم كار تاكتيكى 
انجام دهد.  از حضور در اينجا براى تمرينات بدنسازى 
خوشحال هستم اما 10 روز ديگر اينجا را ترك مى كنيم.

 اگر بتوانيم از هياهو اطراف تيم هاى بزرگ كم كنيم و 
به دنبال مسائل سخت افزارى برويم، خيلى زود موفق 

خواهيم شد.
 كمترين خواسته تيم هاى بزرگ و تيم هاى ملى همين 

موضوع است.
تا  است  كافى  زمين   2 تنها  خواهيم  نمى  زمين   8 ما   

بتوانيم با اين امكانات تمرينات تاكتيكى انجام بدهيم.
 ما تا زمانى كه نتوانيم اين كارها را انجام بدهيم، همواره 
بايد افسوس كمپ ارمنستان و ديگر كمپ ها را بخوريم.

براى فوتبال ايران غمگينم
سرمربى استقالل گفت نسبت به تيم امسالش احساس خوبى دارد.
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هفته نامه منطقه اى
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شـيه حا ر  د نـه بخا كتا

خبـر

لنوشـته د

بامداد زاگرس- معصومه مطشر : وقتى 
سراغ كارگردان را ميگيرى راهنمايى ات 
ــد به اتاق تمري ن، اتاقى كه كوچك  ميكنن
ــرا كوچك زيرا  ــت حاال چ و تاريك اس
ــات به همين اتاق هم  ــه دليل نبود امكان ب
راضى اند! هر كسى مشغول گفتن ديالوگ 
ــوش فراوانى  ــت جنب و ج و تمرين اس
ــد از اتمام تمرين  بين آنها بيداد ميكند بع
ــردان به اتاقى ديگر رفته تا در  همراه كارگ
ــوان درباره كارى كه هم  آنجا راحت تر بت
ــا كارگردان به  ــت ب اكنون روى صحنه اس
گفتگو پرداخت. فواد عباسى نسبى كارگردان 
تئاتر مى گويد: تاكنون در 6 اثر به كارگردانى 
ــت كه قرار است بهمن ماه  بعد  پرداخته اس
ــت او  از اتمام كارى كه اكنون روى پرده اس
كارگردانى نمايش «كاتون» به نويسندگى «نيما 

نادرى» را بر عهده بگيرد.
ــى در خصوص موضوع و داستان   عباس
ــر جمعه» توضيح داد :  نمايش «قصه ظه
ــاره دارد  ــه به اواخر دهه 60 اش اين قص
كه در آن مشكالت ورشكسته يه خانواده 
ــواده به خاطر  ــان داده كه اين خان را نش
ــدن وضعيت اقتصادى خود  ــت ش درس
مجبور به ازدواج دختر خود  با فردى كه 
عالقه اى به ان ندارد ميكنند كه داستان و 
ماجراها از شب عروسى به وجود ميايد .

ــارت  محمد  ــران اين نمايش عب  بازيگ
ــك پور،مهدى  ــى مل ــو افكن،مرتض پرت
ربانى،مهسا بيات،سپيده اسكندرى،نيايش 
مرثيه زاده،نگار اعطا،پرى اسكندرى،دانش 
ــان بيات است كه در  پر موسوى و احس
ــتان كه قصه حول  اين نمايش دختر داس
ــه زاده به نقش  ــت را نيايش مرثي آن اس

افرينى مپردازد

تئاتـر الزمـه جامعـه
ــا تئاتر  ــه اي ــوص اينك ــى در خص عباس

خوزستان نياز به حمايت دارد توضيح داد 
ــا بايد اتفاق بيافتد  : قطعا اين حمايت ه
ــكالت اقتصادى زيادى رو به  زيرا با مش
ــتيم ما به خاطر مخاطب است كه  رو هس
ــاخت اثر مى افتيم ما مجبوريم  به فكر س
ــات كم هم ادامه دهيم  كه با همين امكان
ــاخت فرهنگى  ــتلزم زير س ،اين امر مس
ــى بين تمام ارگان ها  و اتحاد و هماهنگ

ــر الزمه جامعه  ــت اين حرف كه تئات اس
ــا بيافتد ما به  ــت بايد در بين همه ج اس
خاطر مردم و مخاطبان است كه با بودجه 

شخصى كار را انجام ميدهيم.

پـاى چهـره هـاى جديـد
 به تئاتر باز شـد!

ــه داد :  ــا ادام ــايه ه ــروه همس ــر گ مدي
ــب گذشته استقبال  خوشبختانه در 5 ش
ــه ظهر جمعه  ــش قص ــان از نماي مخاطب
ــت و عوام و چهره هاى  خوب بوده اس
ــان به تئاتر باز شده كه اين  جديدى پايش
امر نشان ميدهد كه چرخه در حال تكان 

خوردن است.

 حتى يك كاشـى
 هم جابجا نشـد 

ــاالر افتاب  ــه تعطيلى ت ــاره ب وى با اش
ــال 94  ــح كرد: تاالر افتاب در س تصري
ــل تعميرات  ــاه به دلي ــش م به مدت ش
تعطيل شد كه متاسفانه حتى يك كاشى 
ــد و فقط شش ماه بستر  هم جابه جا نش
ــايد هم دليلى در اينكار  تئاتر خوابيد ش

ــم. ــى خبري ــا از ان ب ــه م ــوده ك ب

انگيـزه نمـى ميـرد
ــى بيان كرد: وضعيت تئاتر  ــى نيس عباس
ــت از  ــدى اس ــت ب ــتان وضعي خوزس
ــث فرهنگى  ــاخت گرفته و بح ــر س زي
ــاندن مخاطب به سالن نمايش تا بد  ،كش
رفتارى هاى اداره اى كه متصدى امور ما 
است كه قدمى براى ما برنميدارند .انگيزه 
در ما نمى ميرد به شرطى كه چرخه ادامه 

پيدا كند.
ــى   ــه اين فواد عباس ــار ديگرى ك از آث
ــت  اس ــه  پرداخت آن  ــردان  كارگ ــه  ب
تيره  ــردان  م ــرزان  ــعادت ل عبارتند س
ــا نادرى، قالده  ــنده عليرض روز نويس
ــنده محمد  ــگ برده نويس براى يك س
ــنده  نويس ــت  اس ــير،تاريكى  چرمش
ــتومه نويسنده  ــنى ،يولبس مجتبى محس
ــر جمعه به  ــه ظه ــادرى و قص ــا ن نيم

ــت. ــاوات اس ــندگى محمد مس نويس

 شايد تا دو سال پيش 14 تيرماه تنها يك 
روز معمولى بود كه مثل هميشه خورشيد 
طلوع مى كرد و مردم در پى كسب روزى 
حالل همانند هر روز به محل كار خود مى 
رفتند و بعد از گذراندن يك روز سخت 
كارى به خانه برمى گشتند و كارهاى روتين 

خود را انجام مى دادند.
 اما در 14 تيرماه سال گذشته براى عموم 
مردم ايران و بخصوص هنردوستان و اهالى 
هنر يك اتفاق شوم و فراموش نشدنى افتاد.

 اتفاقى كه بسيار تلخ بود و همه عالقمندان 
هنر را سياه پوش كرد.

 14 تيرماه سال گذشته عباس كيارستمى 
كارگردان نامدار سينماى ايران پس از طى 
يك دوره نه چندان بلند بيمارى بعد از آنكه 
از درمان در كشور خود نااميد شده بود براى 
رهايى از درد و درمان بيمارى ابتداى تيرماه 
به كشور فرانسه رفت تا بلكه در آنجا به 
شكل جدى ترى كار مداوايش انجام شود 
اما دريغ و درد كه تيرماه به نيمه نرسيده 
خبر هولناك درگذشت كيارستمى همانند 
بمبى تركيد و جهان در سوگ يك ستاره 

در حوزه فيلمسازى نشست.
 پس از طى مراحل قانونى پيكر كارگردان 
فقيد سينما به ايران آورده شد و طى يك 
آرامستانى  در  او  پيكر  باشكوه  مراسم 
كوچك در منطقه لواسان به خاك سپرده 

شد.
 اما ماجراى مرگ كيارستمى با اين مراسم 
به پايان نرسيد چرا كه سوال بى جوابى كه 
از همان ابتداى درگذشت وى بر سر زبانها 

افتاد همچنان بى جواب ماند.
چه  كيارستمى  عباس  مرگ  علت  اينكه   
بود؟ آيا او به مرگ طبيعى از دنيا رفت يا 
علل ديگرى مانند قصور پزشكى باعث اين 

اتفاق شوم شد.
 ماجرا ادامه يافت و هر روز ميان جامعه 
هنرمندان و جامعه پزشكان بگو مگوهاى 
شديدى باال گرفت و اعتراضات فراوانى از 
حنجره مهرجويى ها، بهدادها، محمدزاده ها 
و از همه باالتر بهمن كيارستمى بلند شد كه 
در جواب اين اعتراضات نيز طرف مقابل 
براى دفاع از خود اظهاراتى بيان كرد اما باز 
از اين سو كنش هايى صورت گرفت و از 

آن سو واكنش هايى انجام شد.
تا  گذشت  ها  ماه  و  ها  هفته  و  روزها   
بدون  تيرماه  اولين 14  گذشته  روز  اينكه 

كيارستمى از راه رسيد و اين در حالى بود 
كه جريان مرگ كيارستمى هنوز در هاله اى 

از ابهام باقيمانده بود.
 در اين ميان شايد يكى از معدود مسئوالنى 
روشن  ماجراى  پيگير  دلسوزانه  بسيار  كه 
طعم  كارگردان  درگذشت  علت  شدن 
گيالس بود حسن قاضى زاده هاشمى وزير 
بهداشت دولت بود كه از همان نخستين 
روزها تمام تالش خود را كرد تا پرونده 
چرايى درگذشت عباس كيارستمى روشن 

و بسته شود.
 او بارها از پشت تريبون هاى مختلف از 
اين  وضعيت  شدن  روشن  براى  پيگيرى 
پرونده سخن گفته بود و اين موضوع حتى 
در سالروز درگذشت كيارستمى اتفاق افتاد.

 حسن قاضى زاده هاشمى وزير بهداشت، 

گذشته  روز  پزشكى  آموزش  و  درمان 
پزشكى  پرونده  درباره  صريحى  موضع 
«روند  گفت:  و  گرفت  كيارستمى  عباس 
رسيدگى به پرونده پزشكى مرحوم عباس 
و  پزشكى  نظام  سازمان  در  كيارستمى 
دستگاه قضايى كه مسئوليت رسيدگى را 
داشتند، هنرمندان و جامعه را اقناع نكرده 
است و نبايد اين موضوع اين قدر طوالنى 

مى شد و يك سال طول مى كشيد.
» او با ابراز اميدوارى درباره اينكه هرچه 
داد:  ادامه  شود،  بسته  پرونده  اين  زودتر 
كه  شود  تمام  نحوى  به  پرونده  «اميدوارم 
هم خانواده آقاى كيارستمى و بستگان شان 
و هم افكار عمومى اقناع شود و اميدوارم 
كه  پزشكى  نظام  سازمان  در  ما  همكاران 
پرونده در اختيارشان است، در اين مورد 

حضور فعال داشته باشند.
 رسيدگى هر چه سريع تر به پرونده پزشكى 
مرحوم كيارستمى هم به نفع جامعه پزشكى 

و هم به نفع كشور است.
 به طور كلى پاسخگو بودن بايد درهمه 
افراد  كه  ما  و  باشد  داشته  وجود  حوزه ها 
دانشگاهى هستيم و در حوزه سالمت مردم 
مسئوليت مستقيم داريم بايد از نظر پاسخگو 

بودن در صف اول باشيم».
دستگاه هاى  درباره  هاشمى  قاضى زاده   
مسئول درخصوص اين مسئله نيز اينطور 
اظهار نظر كرد: «همه كسانى كه به نحوى با 
پرونده مرحوم كيارستمى ارتباط دارند بايد 
پاسخگو باشند، چه وزارت بهداشت، چه 
سازمان نظام پزشكى، چه بيمه ها و به طور 

كلى دولت و... همه بايد پاسخگو باشيم».

 او در ادامه صحبت هايش درباره حواشى 
جنجال برانگيز اين پرونده گفت: «به نظر 
مرحوم  پزشكى  پرونده  اينكه  علت  من 
كيارستمى تا اين اندازه حاشيه ساز شده اين 
است كه مسئوالن پرونده به طور كامل به 
مردم توضيح نداده اند و هر كسى از نگاه 
به  و  است  پرداخته  موضوع  به  خودش 
خصوص اگر سازمان نظام پزشكى فعال تر 
و دقيق تر و دستگاه هاى ديگر سريع تر عمل 

مى كردند، مسئله به اين شكل نمى شد.
خانواده  است،  نيفتاده  هم  عجيبى  اتفاق   
مرحوم كيارستمى مى خواهند بدانند كه آيا 
قصور پزشكى صورت گرفته يا نه و اگر 
قصورى صورت گرفته، چه كسانى مقصر 
هستند و مجازات متناسب با آن چيست و 
مى خواهند آن مجارات اجرا شود، من فكر 

مى كنم اين خواسته كامال منطقى است.
نقش  درباره  همچنين  بهداشت  وزير   «
وزارت بهداشت در اين پرونده كه در حال 
حاضر در مرحله تجديد نظر به سر مى برد، 
گفت: «خواسته خانواده مرحوم كيارستمى، 
بحق  كامال  وى  عالقه مندان  و  هنرمندان 
است و همه كسانى كه در پرونده پزشكى 
در  بايد  هستند  دخيل  كيارستمى  مرحوم 
اقدام قانونى اى كه بايد انجام دهيم، تسريع 

كنيم.
 بر اساس آنچه قانون تعيين كرده وظيفه 
و مسئوليت اصلى رسيدگى به اين پرونده 
و  قضايى  دستگاه  عهده  به  اول  درجه  در 

سازمان نظام پزشكى است.
 قضاوت و كارشناسى سازمان نظام پزشكى 
براى قاضى پرونده نيز تعيين كننده است و 
به نظر من همه امور با راستى و درستى و 
حقيقت گويى و حقيقت پسندى قابل حل 

است».
 هاشمى صحبت هايش را با اظهار نظرى 
صريح درباره طوالنى شدن اين پرونده و 
خواسته هاى خانواده كيارستمى ادامه داد: 
«به نظر من بيجا اين پرونده طوالنى شده 

است.
 تا جايى كه من مى دانم خانواده آن عزيز 
روشنى  پاسخ  كه  هستند  عالقمند  هم 
پاسخ  اين  است  ممكن  كنند،  دريافت 
متناسب با انتظار شاكى نباشد چون باالخره 
در محاكم ذيصالح وقتى مراجعه مى شود، 
خيلى اوقات هر دو طرف يعنى هم شاكى 

و هم متشاكى راضى بر نمى گردند.
 مهم اين است كه باالخره حرف آخر را 
قاضى يا هر مرجع رسيدگى كننده كه در 
اين پرونده سازمان نظام پزشكى و هيئت 
و  بزنند  هستند،  سازمان  اين  قانونى  هاى 
كار را تمام كنند، هر چند راى آنها مورد 
رضايت طرفين قرار نگيرد، نه طرف پزشك 
يا هر كسى كه مسئول بوده و خانواده وى 
الزم  ولى  نشوند  راضى  كامال  كدام  هيچ 

است كه موضوع را تمام كنيم».
اين  درباره  پايان  در  او  ايرنا،  گزارش  به   
اتفاق اين طور نظر داد: «من هم به عنوان 
يك شهروند و مسئول بخش سالمت در 
دولت، از اينكه رسيدگى به پرونده مرحوم 
كيارستمى طول كشيده است، متاسفم چون 
مى توانستيم خيلى زودتر اظهار نظر و اعالم 

راى كنيم.»

«قصه ظهر جمعه» در تاالر آفتاب اهواز

وزير بهداشت در صف طرفداران كيارستمى

به افتاب شهر تئاتر استان خوش آمديد ،اين نوشته را سر در تاالر افتاب خوزستان
  وقتى كه براى گرفتن گزارش به آنجا ميروى ،ميبينى.

 داستان راه يافتن
 مهدى فخيم زاده به سينما

كتاب «سينما و من؛چگونه به سينما راه يافتم» نوشته 
مهدى فخيم زاده، وارد بازار نشر شده است.

كتاب ««سينما و من؛چگونه به سينما راه يافتم»، نوشته 
مهدى فخيم زاده كه با شمارگان 1500 جلد وارد بازار 
كتاب شده بود، با اقبال مخاطبان مواجه شده و بيش از 

1200 جلد آن به فروش رسيده است.
كتاب شامل فصل هاى كودكى، دبيرستان، جوانى، ورود 
به عالم هنر، اجراهاى تئاتر سينما، فيلمنامه نويسى و 
بازيگرى، اولين تجربه تهيه كنندگى، انقالب و سينما، 
بازسازى سينماى ايران، درجه بندى حمايت، هدايت و 
نظارت، «بوران»، «تاواريش»، «همسر»، «تنهاترين سردار»، 
«تدريس»، «واليت عشق»، «خواب و بيدار»، «هم نفس»، 
سريال سازى در ميان مناقشات صنفى، «حس سوم»، 
تهيه  عالى  شوراى  كن»،  فرياد  صدا  «مختارنامه»، «بى 

كنندگان،«ساختمان 85» و پيوست هاست.
اين كتاب به نثر شكسته و محاوره اى نوشته شده است 

تا ارتباط بهترى با مخاطبان در تمام سطوح برقرار كند.
اين سينماگر در بخشى از مقدمه اى كه براى كتابش نوشته، 
آورده است: «اكنون با بازنويسى اين خاطرات سعى دارم 
تجربياتم را به ديگران منتقل و گوشه اى از اين مسير 
پرتالطم، سخت و طوالنى را باز و نشان دهم كه چگونه 
توانستم بدون پول و پارتى و داشتن چهره و اندامى 
آن چنانى، بيش از چهل سال در تئاتر و سينما و تلويزيون 
حضورى مداوم داشته باشم و اميدوارم كه از اين طريق 
نورى بر اين مسير تاريك و دنياى ناشناخته و وسوسه 
انگير تابانده باشم...علت بعدى نوشتن اين زندگى نامه 
حضور من در تحوالت سينمايى و راه اندازى سينماى 
بعد از انقالب و نحوه شگل گيرى صنوف سينمايى 
و دگرگونى هاى بعدى است. درنتيجه در البالى اين 
خاطرات خود به خود به تمام اين تحوالت اشاراتى 
و  مانده اند  ناگفته  تاكنون  آنها  از  بسيارى  كه  دارم 
اميدوارم بتواند براى پژوهندگان سينماى ايران مفيد 

فايده باشد.»

 گرفتار در دام بى معنايى خود... 
ميان  نمى تواند  كه  است  اين  اتمى“  قلب  ”مادر  فيلم  مشكل 
سبك سرى ها و خل بازى ها و جفنگ گويى هاى شخصيت ها و اوهام 

و خياالت مرگبار و وحشت زده شان، تناسب برقرار كند.
ترانه عليدوستى روبروى در آسانسور ايستاده است و نمى گذارد در 
بسته شود. پگاه آهنگرانى نيز در دستشويى شير آب را باز و بسته 
مى كند. هر دو درگير تكرار يك كار بى معنى كه ظاهراً از آن لذت 
مى برند و اين عمل بازيگوشانه بيهوده، عصاره فيلمى است كه 
اساساً درصدد زير پا گذاشتن اصول و قواعد تثبيت شده سينماست 
و مى خواهد بدون پايبندى به روابط علت و معلولى داستان گويى، ما 
را در حال و هواى هپروتى و هذيان وار و كابوس گونه خود غرق كند.
دو دختر بعد از خروج از يك مهمانى شبانه سوار ماشينشان مى شوند 
و شروع به گشت زدن در مسير يك طرفه خيابان ولى عصر مى كنند 
و طورى در بى خيالى و حواس پرتى شان خوش هستند كه گويى 
شبانه  پرسه زنى هاى  اين  در  اما  ندارند،  رسيدن  براى  مقصدى 
و بى هدف در شهر است كه سلوكى درونى را از سر مى گذرانند 
و اوهام و كابوس هايشان از زندان ذهنشان رها مى شوند و پيش 
چشمانشان شكل واقعى مى گيرند و به تدريج حال و هواى كميك 

فيلم سمت وسوى ترسناكى مى گيرد.
در جايى از فيلم ”مادر قلب اتمى“ ساخته على احمدزاده، صداى 
محمدرضا گلزار كه مدام خود را به جاى همه شخصيت ها معرفى 
كرده است، مى گويد كه ”من بخشى از خواب وخيال اين دخترها 
هستم“. با چنين كد و نشانه اى كه فيلمساز در اختيار مخاطب قرار 
مى دهد، اتفاقات و حوادث رخ داده در طول شب ناشى از عيان شدن 
بخشى از ناخودآگاه ذهنى كاراكترها به دليل مصرف مواد مخدر و 
الكل به نظر مى رسد و آن ها را در مواجهه و رويارويى با ترس ها، 
نگرانى ها، حسرت ها و ناامنى هاى پنهانشان نشان مى دهد كه در 
قالب اشباح ديكتاتورهاى ترسناكى مثل صدام و هيتلر و يا وجه 

شيطانى گلزار و بمب اتمى و نابودى كل شهر آشكار مى شوند.
پس ظاهراً فيلم مى خواهد با هجو موضوعات مختلف سياسى و 
اجتماعى و فرهنگى، جوان هاى خسته و سركشى را نشان دهد 
كه هرچند در ظاهر هيچ چيزى را جدى نمى گيرند و در نظرشان 
درون  در  اما  مى رسد،  نظر  به  مسخره  و  مضحك  مسائل  همه 
خود درگير كابوس هايى ترسناك برآمده از بالتكليفى و تنهايى و 
طردشدگى و ناكامى هستند. مشكل فيلم اين است كه نمى تواند 
ميان سبك سرى ها و خل بازى ها و جفنگ گويى هاى شخصيت ها 
و اوهام و خياالت مرگبار و وحشت زده شان تناسب برقرار كند و 
به واسطه معناستيزى، كليشه زدايى و قالب گريزى ساختارى اش، 

بى معنايى و پوچى نسل جوان عاصى و نااميد را بنماياند.
در واقع در چنين فيلمى انتظار مى رود كه وقايع و روابط نه بر 
در  حاكم  قوانين  بر  مبتنى  بلكه  واقعى،  دنياى  تعاريف  اساس 
بيابد  پيوند  يكديگر  با  قانونمند  شكلى  به  خواب وخيال  دنياى 
و به واسطه هنجارشكنى و حركت ضد جريان خود راهى به 
درك شخصيت ها باز كند. در حالى كه االن در زيرمتن داستان 
به  درونى  لحاظ  از  بتواند  تا  ندارد  وجود  هدفمندى  نگاه  هيچ 
اين افسارگسيختگى و آشفتگى ها نظم ببخشد و آن ها را در 
انتها به يك نقطه معنادار برساند. به همين دليل فيلم ملغمه اى 
پرت وپال  ديالوگ هاى  و  بى سروته  ماجراهايى  از  به هم ريخته 
گونه اى است كه مى تواند تا ابد در سير بى معنا و بى منطق خود ادامه 
بيابد و درباره هر چيز نامربوطى چرت وپرت بگويد و مسخره بازى 
درآورد و درنهايت به هيچ جا هم نرسد و در همان دور باطلى از پوچى 

كه درصدد القاى آن است، گرفتار باقى بماند.

مرغ يك پا
 آدم ها هيچ وقت فكر نمى كنند بد هستند 

اگر تو آدمى پيدا كردى كه گفت" من بد كردم، اشت باه كردم" ..دو 
دستى او را بچسب ...

همه فكر مى كنند خودشان درست مى گويند و اين زاويه تنگ كه 
در كنجش نشسته اند ، دريچه كائنات است ...آنچه هم مى دانند 

همان چيزى ست كه درست است و به جز آن نادرست ....

" او " هم عادت نداشت هيچ وقت بگويد اشتباه كرده است .
گفتنش كه هيچ ، حتى احتمالش را هم نمى داد كه اشتباه فهميده 

باشد يا اشتباه كرده باشد .
مرغش يك پا داشت ..آن يك پايش هم مى لنگيد. .. 

اما آدم تا يك جايى مى تواند اينطور باشد ...
از يك جايى به بعد همه مى روند ...

اگر هم خودشان نروند ، دلشان مى رود ....
و تو مى مانى و آن يك پاى لنگ گنديده ... 

گفتم ، آخر كمى هم بشنو ،
خدا هزار رنگ آدم درست كرده كه هركدام دنيا را به رنگ تازه 

اى ببينند. ... 
دست هاى من كه با دست هاى تو يكى نيست. بگذار آدم ها دنيا را 
با دست هاى خودشان لمس كنند و با بينى خودشان بو بكشند ...

اينقدر نگو هر كس در جعبه عقايد من جا نشود، فاسد است .....

*جلسه انجمن ادبى مهر تركالكى برگزار شد 
تركالكى   مهر  ادبى  انجمن  رضايي:   حسين  زاگرس-  بامداد 
درسال1380باهمت تعدادى از جوانان اين شهر بصورت خودجوش 
تاسيس شد و فعاليت چشمگيرى داشت.مجددا بعداز ده سالى كه 
بخاطر عدم حمايت هاى مالى و نبود مكان مناسب ادامه فعاليت 

نداد، باحضور دوستداران فرهنگ وهنر فعاليت خود را آغاز كرد.
اين جلسه كه درمحل كتابخانه معراج شهرتركالكى برگزارشد

 درابتداى جلسه رضاحسين زاده تركالكى ضمن خوش آمدگويى به 
حاضرين گفت؛جوانان شهر تركالكى داراى استعدادهاى هنرى بى 
نظيرى هستنند كه اگر زمينه مناسب فراهم شود بى شك از دل اين 
جوانان هنرمندان بزرگى بيرون خواهد آمد.كه اميدواريم در آينده 
با همكارى وحمايت همگان شاهد شكوفايى استعدادهاى جوانات 
هنرمند شهرمان باشيم در ادامه، شاعران حاضر درجلسه  اشعار و 

سروده هاى خود را خوانش، ونظرات شان را بيان نمودند.
اداره  ريس  اسدى  دكترمحمدعلى  صميمى  نشست  اين  درپايان 
فرهنگ وارشاد اسالمى گتوند گفت؛ جايگاه هنر مظلوم است. كمبود 
هزينه هاى مالى وبيكارى هنرمندان جوان ،مشكالت انگيزه اى را برا 
جامعه هنرى بوجود آورده، و كار كردن  را براى ما دشوار نموده اما 
باحمايت هاى شهردارى ها و خيرين دوستدار فرهنگ وهنر با تمام 
توان در خدمت هنرمندان هستم. اسدى در ادامه گفت:نگاه سياسى 
نبايد به هنرداشته باشيم،فضاى فرهنگى نياز به حمايت همگان دارد. 
و دراين مدت  استعدادهاى خوبى در شهر تركالكى در عرصه هنر 
ديده شد كه بايد مورد حمايت قرار گيرند تا راه پيشرفت عاليه هنرى 
را طى نمايند محمدعلى اسدى در پايان گفت؛سه كانون فرهنگى 
در مساجد تركالكى فعاليت دارند كه در طى سال بودجه فرهنگى 
به آنها پرداخت ميشود و اگر مكان مناسبى براى انجمن ادبى مهر 
تركالكى در نظر گرفته شود. آمادگى اين را داريم كه امكانات مورد 
نياز را در اختيارشان قرار دهيم.تا بدون دغدغه فعاليت هنرى خود 

را دنبال كنند...

ماجراى اعتراض و حمله
 به پيج اينستا گرام منوچهر هادى 

ستاره ها دور هم جمع شده اند، از محمدرضا گلزار و مهناز افشار بگيريد تا فرزاد 
فرزين. كارگردان سريال هم قبل از راهى كردن سريالش به شبكه نمايش 
خانگى در مصاحبه اى مى گويد كه سريالش تنه به شهرزاد مى زند و حتى 
داستان جذاب ترى هم دارد. به گزارش شمانيوز: خالصه همه اين عوامل 
دست به دست هم مى دهند تا مردم على رغم كش آمدن زيادى داستان در 
هر قسمت، عاشقانه  را دنبال كنند. تا اين كه قسمت يازدهم سريال، داد مردم 
را در آورد و صفحه شخصى منوچهر هادى در اينستاگرام را محفلى براى 

اعتراض به سريال مى كند.
داستان از اين قرار است كه در قسمت يازدهم محمدرضا گلزار (سهيل) به 
خانه مهناز افشار (گيسو) مى رود و او را غرق در خون مى بيند و از ترس فرار 
مى كند. تا اين جا داستان خوب پيش مى رود چرا كه سهيل شخصيتى دست و 
پا چلفتى و ترسو است، كه در زندگى هيچ وقت عرضه هيچ كارى را نداشته 
و هميشه به ديگران متكى بوده است. اما قسمت عجيب ماجرا اينجاست كه 
گيسو در حالى كه با مرگ دست و پنجه نرم مى كند به سهيل زنگ مى زند 
يك  با  هم  باز  اما  مى رود،  او  و سهيل ترسوى داستان ما مجددا به خانه 
جنازه روبه رو مى شود، او جنازه را الى پتو مى پيچد و از طبقه هفتم يك 
پاركينگ  از  گيسو،  ماشين  با  و  مى كشد  پايين  پله ها  از  مدرن،  آپارتمان 
خانه خارج مى شود! اين در حالى است كه سرايدار ساختمان او را مى بيند 
و به او كه صورت خود را پوشانده شك نمى كند و فقط مى گويد كه گيسو 

شارژش را پرداخت نكرده و خيلى راحت اجازه مى دهد تا خارج شود. 
اتفاقات غير منطقى اين قسمت از داستان باعث شد مردم حسابى كالفه 
شوند، چطور ممكن است سهيل دست و پا چلفتى به تنهايى بتواند يك 
جنازه را سر به نيست كند. فرضا اين كار را انجام داد. چطور وقتى از هفت 
طبقه با سر و صدا جنازه را پايين مى برد هيچ كس متوجه اش نمى شود؟! از 
آن گذشته چرا از آسانسور استفاده نكرد، حاال همه اين مسائل به كنار، اما 
چرا سرايدار ساختمان به كسى كه صورت خود را پوشانده و نصف شب 
با ماشين يكى از ساكنين از پاركينگ خارج مى شود شك نمى كند و به 

راحتى اجازه مى دهد او برود؟ 
محدود  قسمت  اين  منطقى  غير  اتفاقات  به  فقط  مردم  اعتراضات  البته 
قابل  و  فيلم نامه  بودن  گنگ  داستان،  زيادى  آمدن  كش  نمى شود، 
طرز  به  هفتم  قسمت  از  بعد  كه  سانسورهايى  و  آن  بودن  پيش بينى 
ناشيانه اى در روسرى بازيگران زن ديده شد نيز از داليل اين اعتراضات 

است.
جالب است بدانيد بعد از همه اين اتفاقات مهناز افشار در اينستاگرام خود 
نوشت شايد گيسو زنده باشه (چشمك)، و اين خنده دارترين قسمت ماجراست، 
اين جا ديگر واقعا بايد به منطق سريال شك كرد. كسى كه خون زيادى از 
دست داده است بعد از حمل و نقل ناشيانه سهيل از پله ها در حالى كه چندين 

بار سرش ضربه مى بيند، چطور مى تواند زنده باشد؟!
 

كوثر شيخ نجدى

نزهت بادى


