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فرياد بزن دخترم
سهيال باورى

«فشارهاى روحى ناشى از تجاوز، دختر14ساله را وادار 
به خودكشى كرد»، « تجاوز سه مرد به دختر 14 ساله»، 
و...  خواندن»  درس  هنگام  17ساله  دختر  به  «تجاوز 

تيترهايى كه روزانه در نشريات ديده مى شود.
دختركان معصومى كه قربانى مى شوند بسيار دشواراست 
خود را جاى آن ها قرار داد لحظه اى كه در معرض آن 

رفتار شنيع قرار گرفتند در هم شكننده است.
و...  فرداها  و  فردا  و  آتنا  امروز  و  بود  ستايش  ديروز 
اى  عده  شوند،  مى  قربانى  سرزمينم  دختران  همچنان 
آسمانى مى شوند و عده اى ديگر در خلوت خود رنج و 
عذاب مى كشند، چون از ترس آبروى پدر و مادر نبايد 
حرفى بزنند، نبايد بگويند كه چه باليى سر آن ها آمده 
است، دختر است نبايد فرياد بزند و حقش را بخواهد، 

بايد سكوت كند.
را  جامعه  روان  و  ذهن  اصالنى  آتنا  قتل  روزها  اين 
«قاتل  كه  شنويم  مى  محافل  در  و  است  ريخته  بهم 
بايد هرچه سريع تر اعدام شود»، «نه اعدام كمه بايد 
سنگسار بشه»، عده اى به خانه قاتل هجوم مى برند و 
عده اى ديگر مغازه اش را به آتش مى كشند اما هيچ 

كس نمى پرسد چرا؟
چرا ستايش ها و آتناها به وجود مى آيند؟ باور كنيم كه 
اين ماجراها نياز جدى به آسيب شناسى اجتماعى دارد، 
باور كنيم كه با كتمان و مخفى كردن آزارهاى جنسى 
و قرار گرفتن در زير نقاب دروغين اخالق در جامعه 
پاسخى براى اين چراها پيدا نمى شود، باور كنيم نمى 
توان اين حجم سموم وارد شده به پيكر جامعه را ناديده 
گرفت، باور كنيم كه اگر چاره اى نينديشيم مصيبتى ديگر 
بر سرمان هوار مى شود و باور كنيم كه آتناها بزرگ هستند 
خيلى بزرگتر از دغدغه پرداختن به لغو كنسرت ها، مانع 
حضور زنان در ورزشگاه شدن، جمع آورى ماهواره و... 
نبايد شرم داشت از بزرگ كردن آتنا ها، ستايش ها و... 

بايد فرياد زد.
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اظهارات نمايندگان درباره بحران قطعى آب و برق خوزستان؛

تعرفه هاى آب وبرق خوزستان اصالح شود
عضو كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى گفت:جهت رعايت حال مردم خوزستان، تعرفه هاى آب و برق 

در اين استان در فصل تابستان اصالح شود.
سيدفاطمه حسينى در نشست علنى مجلس شوراى اسالمى در خصوص گزارش كميسيون انرژى درباره بحران 

اخير قطعى آب، برق و مخابرات استان خوزستان گفت: در 8 سال جنگ تحميلى مردم خوزستان شهيدان زيادى 
را تقديم انقالب كردند و مردم آن ديار با جان و مال خود غيورانه از وطن دفاع كردند و امروز ما به عنوان قانونگذار 

براى ارج نهادن به مردم اين خاك سرخ بايد نگاهى ويژه به اين منطقه داشته باشيم.

بايدهاى خوزستان در كابينه دولت دوازدهم
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خوزستان

نزديك به 80 درصد از درآمد شهردارى ها توسط شهروندان 
تامين مى شود و به جرات مى توان گفت اعتبارات گم شده 
در مجموعه عريض و طويل شهردارى و پيدا شدن آن ها در 
جيب  برخى از مديران شهرى در واقع ضايع شدن حق و 

حقوق شهروندان است.
كمتر از يك ماه به پايان عمر چهارمين دوره و آغاز نام نويسى 
نامزدهاى پنجمين دوره شوراى شهر در كالنشهر اهواز باقى 
نمانده بود كه ناگهان خبر دستگيرى چند مدير و كارمند 
شهردارى توجه تمام شهروندان را به خود جلب كرد. لحظاتى 
بسيار حياتى و سرنوشت ساز كه خسارات  جبران ناپذيرى از 
جمله بى اعتمادى مطلق شهروندان به مجموعه شهردارى را 
در پى داشت چراكه در طول 4 سال كه 21 عضو با مستقر 
شدن در كرسى هاى شورا اعالم آمادگى براى توسعه شهر 
كرده بودند؛ اهواز و شهروندانش جز بازگشت به عقب و 
كمتر شدن خدمات عمومى كه حقوق اوليه هر شهروندى به 

شمار مى آيد چيزى در خورجين عطاران شهرى پيدا نشد.
عقب افتادن مطالبات كارگران، زندانى كارگران معترض به 
حقوق در شب عيد، بى نتيجه ماندن وعده هاى داده شده 
به دستفروشان، توقف 10 ساله متروى اهواز، پيشرفت 10 
درصدى پروژه چهارشير، عدم تجهيز ناوگان فرسوده حمل و 
نقل، باز نشدن گره هاى كور ترافيكى، عدم توجه و رسيدگى 
به بافت فرسوده شهرى تنها بخشى از كاستيهاى كالنشهر 
اهواز هستند كه عمده دليل بيان شده اين كاستى ها از سوى 
شهردار و شورانشينان كمبود و يا در بيشتر مواقع نبود اعتبار 
است. اعتباراتى كه در واپسين روزهاى عمر شوراى چهارم 

به طرز مشكوكى در جيب برخى از 
كاركنان و مديران شهرى رويت شد.

درآمد  از  درصد   80 به  نزديك 
تامين  شهروندان  توسط  شهردارى ها 
گفت   مى توان  جرات  به  و  مى شود 
اعتبارات گم شده در مجموعه عريض 
و طويل شهردارى و پيدا شدن آن ها در 
جيب برخى از مديران شهرى در واقع 
ضايع شدن حق و حقوق شهروندانى 
است كه 4 سال تمام 21 عضو منتخب 
به  شهر  شوراى  دوره  چهارمين  در 
اين  اينكه  از  غافل  بودند؛  آن  دنبال 
دعواهاى  بى دقتى،  سايه  در  حقوق 
اقليتى و اكثريتى، به حاشيه رفتن وظيفه 

نظارتى و اوج گرفتن پديده شوم سهم خواهى ها ناديده و از 
چارچوب وظايف شورا ناپديد شد.

صورت  تاييد  شهر  شوراى  وظايف  از  يكى  قانون  بنابر 
جامع درآمد و هزينه شهردارى است كه هر 6 ماه يكبار 
شهروندان  عمومى  اطالع  براى  و  تهيه  شهردارى  توسط 
منتشر شود تا شهروندان به عنوان سهامداران اصلى شهر از 
ميزان درآمد و هزينه عوارضى كه در راستاى ارائه خدمات 
مطلوب شهرى به شهردارى پرداخت مى كنند مطلع شوند 
اما وضعيت روحى و جسمى كالنشهر اهواز اين روزها به 

ضرب المثل «رنگ رخساره خبر دهد از سر درون» شباهت 
دارد چراكه با مشاهده اجمالى از سطح شهر مى توان به اين 
شهر  اصلى  سهامداران  شهروندان  تنها  نه  كه  رسيد  نقطه 
نيستند بلكه به عنوان يك شهروند عادى از حقوق اوليه خود 
كه داشتن محيطى سالم و مجهز به امكانات رفاهى است، 
محروم بوده و در ازاى فريادهاى مطالبه گرانه تنها حرف هايى 

از جنس وعده و وعيد عايدشان شد.        
بودجه شهردارى نيازمند شفافيت سازى است

حسين حيدرى عضو چهارمين دوره و منتخب پنجمين دوره 
در  داشت:  اظهار  باره  اين  در  اهواز  شهر  اسالمى  شوراى 
دوره چهارم بودجه شهردارى شفاف و در جلسات علنى 
به تصويب مى رسيد. خبرنگاران و مردم مى توانند با حضور 
در شورا از چگونگى بودجه ريزى و تنظيم بودجه شهردارى 

مطلع شوند.
كامال  شهردارى  هزينه هاى  و  درآمدها  اينكه  بيان  با  وى 
مشخص هستند، افزود: سازمان شهردارى منابع درآمدى و 
مصارفى دارد كه نحوه مصرف و هزينه آن ها مشخص و در 

بودجه نيز روشن است.
عضور چهارمين دوره شوراى شهر اهواز توضيح داد: بودجه 
شهردارى و تصويب آن بر كسى پوشيده اى نيست كه حال 

بخواهيم نسبت به آن شفافيت سازى كنيم.
انطباق نبودن ميزان بودجه تصويب شده با بودجه محقق 

شده شهردارى
محمدرضا ايزدى عضو منتخب پنجمين دوره شوراى شهر 
اهواز در اين باره اظهار داشت: بودجه سال 95 شهردارى 

اهواز يك هزار و 224 ميليارد تومان بسته شد كه از اين ميزان 
377 ميليارد و 700 ميليون تومان براى هزينه هاى جارى و 
846 ميليارد و 300 ميليون تومان براى هزينه هاى عمرانى  
اختصاص دادند اما آيا واقعا اين اعداد محقق و تخصيص 

داده شدند يا خير؟ كه بايد بگويم اصال اينگونه نبود.
وى با بيان اينكه هزينه هاى جارى 31 درصد و هزينه هاى 
عمرانى 69 درصد اعالم شد اما با آنچه كه عمل شد كامال 
شهردارى   96 سال  بودجه  كرد:  تصريح   دارد،  مغايرت 
1500 ميليارد تومان عنوان شد كه 27 درصد از آن را براى 

هزينه هاى جارى و حدود يك هزار و 100 ميليون تومان  
براى بودجه هاى عمرانى اختصاص دادند اما مشخص نيست 
كه اين ميزان نيز به چه شكلى قرار است محقق و تخصيص 

داده شود.
درآمد كم  سبب تضعيف بنيه شهردارى شده است

عضو منتخب پنجمين دوره شوراى شهر اهواز ضمن تاييد 
و تاكيد بر مطالبه برحق مردم در زمينه روشن سازى ميزان 
درآمد و هزينه هاى شهردارى عنوان كرد: طبق ماده 10 قانون 
شوراها، شهردارى موظف است كه هر6 ماه يك بار يك 
شفافيتى را در قالب ارائه گزارش عملكرد مالى داشته باشد 
كه متاسفانه اين قانون تاكنون به شكلى كه در چارچوب 

قوانين شورا تعريف شده؛  انجام نشده است.

ايزدى گفت: در حال حاضر درآمد شهردارى كم و سبب 
تضعيف بنيه اقتصادى اين دستگاه شده است كه براى رفع 
اين مشكل بايد با فساد ادارى و مالى موجود در بسيارى از 
قسمت هاى شهردارى مبارزه كرد و اين كار بايد توسط يك 

شهردار كه برنامه موثرى براى اين مقوله دارد؛ انجام شود.
وى يادآور شد: اگر بخواهيم تغيير و تحولى در شهر ايجاد 
شود بايد به دنبال درآمدزايى براى شهردارى باشيم و بدون 
شك اين خواسته زمانى محقق مى شود كه  شهردار انتخاب 
شده  به دنبال خدمت رسانى به مردم باشد  تا بتوان با اتكا 
بر اين اصل از شرايط فعلى خارج و اعتماد مردم را مجدداً 

جلب كرد.
بنابر گفته هاى عضو چهارمين دوره شوراى شهر اهواز مبنى 
شهردارى  بودجه  بودن  مشخص  بر 
آن  شدن  هزينه  تا  تصويب  زمان  از 
اينگونه  بايد  مختلف  فعاليت هاى  در 
باشد كه كالنشهر اهواز  به آن افقى 
كه اعضا قبل از شكل گيرى چهارمين 
دوره شورا در تفكرات آينده نگر خود 
اما  باشد  رسيده  بودند؛  كرده  تصور 
نطق هاى مختلف اعضا درباره ميزان و 
نوع تحقق و مصرف درآمد شهردارى، 
راه،  وسط  در  پروژه ها  ارقام  تغيير 
مصارف شخصى در برخى از برنامه ها 
( 800 هزار پرس غذا ) و دستگيرى 
برخى از مديران شهردارى نشان از آن 
اسالمى  شوراهاى  قانون 10  كه  دارد 
شهر و روستاها در زمينه شفافيت مالى  درآمدها و هزينه ها 

صورت نگرفته است.
شهروندان اهوازى نيز با توجه به اتفاقات ناگوارى كه در 
شوراهاى پيشين رخ داد انتظار دارند منتخبان شوراى پنجم 
نسبت به شفافيت در بودجه، ميزان درآمد هاى كسب شده 
و  هزينه هاى انجام شده در شهردارى براى رعايت حقوق 
شهروندى و توسعه شهر بيش از پيش اهميت دهند و با 
پرداختن به آن سهامداران اصلى شهر يعنى شهروندان را  
در رسيدن به حق و حقوقشان يارى و همرايى كنند./تسنيم

شفافيت بودجه شهردارى مطالبه حياتى
 مردم از شوراى شهر اهواز

خوزستانى ها با ورود به چند وزارتخانه ها مى توانند 
در جنگ با ريزگردها، محروميت، بيكارى، قطعى 
برق و آب، آلودگى هاى زيست محيطى و مشكالت 

كشاورزى و دامپرورى به نفع كشور پيروز شوند.
از چه زاويه اى بايد قلم فرسايى كرد، از تانك ها، 
موشك ها و سالح ها ى شيميايى كه كودكان و 
زنان بى دفاع خوزستانى را پرپر مى كرد يا از ادا 
شدن دين اين استان به كشور در طوالنى ترين 
جنگ قرن بيستم و يا از مين هايى كه هنوز هم 
زير پاى برهنه و فقيرانه كودكان منفجر مى شود؛ 
گويا آن سالها به اين روزها پيوند خورده  و جنگ 
تحميلى در خوزستان همچنان ادامه دارد. جنگ با 
بيكارى، فقر، محروميت، قطعى مكرر آب و برق، 
ريزگردها و معضالتى كه نفس اين استان را تنگ 

كرده و بريده است.
اما با اين همه درد، و زيرساخت هاى مخروبه اى 
كه از جنگ تحميلى 8 ساله باقى مانده، خوزستان 

همچنان براى ايران مادرى مى كند؛ كانون انرژى، كشاورزى و امنيت 
كشور كه در آن سالها سپر بالى ايران بوده،  پس از جنگ تحميلى نيز 

باعث توسعه تدريجى كل كشور شده است.
به گفته نماينده مردم شوش در مجلس شوراى اسالمى، خوزستان 
پس از گذشت نزديك به سه دهه از پايان جنگ تحميلى، همچنان 
از محروميت ها در رنج است و به حداقل انتظارات مردمش نرسيده است.
اگر  كه  خاكى  گرفته!؛  خاك  كه  سالهاست  را  انتظارات  حداقل  اين 
هوايش بارانى شود بر روى خوزستانى ها ِگل هم مى بارد! در اين ميان 
خوزستانى ها نيز معتقدند كه با روى كار آمدن دولت هاى سازندگى، بهار، 

تدبير و اميد هم جنگ براى آنها هنوز پايان نيافته است.
بى تدبيرى و بى مسؤوليتى بس است

آنها مى خواهند كه از دل تپنده كشور كسانى در كابينه دولت دوازدهم 
قرار بگيرند كه قلبشان براى خوزستان خوب و سنجيده بتپد و اين استان 

را از آسيب هاى جنگ برهاند!.
رئيس مجمع نمايندگان خوزستان در اين ارتباط مى گويد: متاسفانه در 
سالهاى گذشته تنها دولتها به مردم خوزستان قول و وعده بى عمل 
داده اند و انتظار مى رود دولت دوازدهم افراد دلسوز نسبت به خوزستان 

را در كابينه لحاظ كند.
نمايندگان استان خوزستان بر اين باورند كه بى تدبيرى و بى مسئوليتى 
دستگاه هايى چون سازمان حفاظت محيط زيست و وزارتخانه هاى نفت، 
نيرو و جهاد كشاورزى و نبود راهكار و برنامه اى جامع بر مشكالت اين 

استان دامن زده است.
خوزستانى ها در كابينه دولت دوازدهم

اما خوزستانى ها مى خواهند اين شكاف مديريتى را در حالى كه حدود 
يك ماه به عمر كابينه فعلى دولت باقى مانده است در كابينه دولت 

دوازدهم پر كنند. 
رئيس مجمع نمايندگان خوزستان در مجلس شوراى اسالمى در اين 
ارتباط تصريح مى كند: براى خوزستانى ها 3 وزارتخانه نيرو، كشاورزى و 

نفت از وزارتخانه هاى حياتى و ضرورى به شمار مى روند.
مجيد ناصرى نژاد معتقد است كه افراد توانمندى در خوزستان وجود دارد 

كه همسو با دولت هستند و توانايى اداره اين وزارتخانه ها را دارند و در بدنه 
دولت و در اليه هاى مختلف كار كرده اند.

اين  كه  عالقمنديم  استان  نيازهاى  به  توجه  با  مى شود:  يادآور  وى 
3وزارتخانه به خوزستانى ها واگذارشوند و متصدى اين وزارتخانه ها از 

خوزستانى ها باشد و قطعا پيگير وضعيت آنها هستيم.
وزير نفت خوزستانى باشد

خوزستانى ها همچنين معتقدند كه آلودگى و بيكارى تنها سهم آنها از نفت 
است؛ نمايندگان آنها در مجلس شوراى اسالمى نيز به اين  اعتقاد دارند 
كه وزارتخانه نفت تاكنون در ارتباط با مهار آلودگى هاى نفتى و گازى، 
مهار كانون ريزگردها، و استفاده از نيروى بومى درست عمل نكرده است.

نماينده مردم اهواز در مجلس شوراى اسالمى در اين ارتباط مى گويد: 
مجموعه نفت هنوز به خوزستان و خوزستانى ها اداى دين نكرده است. 
جواد كاظم نسب ادامه مى دهد: براى مسؤوالن وزارت نفت افزايش توليد 
و صيانت از منابع عظيم نفتى و گازى مهمتر از حفاظت از محيط زيست 

است!
وى يادآور مى شود: دود مشعل هاى نفتى كه شبانه روز در دل اهواز روشن 
هستند و اليه ابرى از دود غليظ توليد مى كنند ميزان قابل توجهى از 

آلودگى محيط خوزستان را ايجاد مى كنند.
نمايندگان مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبرى نيز در ارتباط با 
استخدام نيروى غيربومى از استان هاى ديگر در شركت نفت و آلودگى 
نفتى محيط زيست استان، بارها به اعتراض و انتقاد از وزارت نفت 

پرداختند.
كارشناسان معتقدند كه در صورتى كه وزير نفت از متخصصان خوزستانى 
باشد با دلسوزى و دانش باال و شناخت كاملى كه نسبت به ظرفيت ها، 
آسيب ها و بايدها و نبايدهاى مناطق مختلف خوزستان دارد، مى تواند قلب 

تپنده كشور را زنده و پويا نگه دارد و كاستى ها و نواقص را جبران كند.
وزير نيرو از كانون انرژى ايران باشد

از طرف ديگر قطعى آب و برق، سدسازى بى رويه و انتقال آب هاى 
جارى خوزستان وزير نيرو را نيز به يك چهره مورد انتقاد در اين استان 

تبديل كرده است.
از تذكر تا طرح سوال و تهديد به استيضاح، نمايندگان مردم خوزستان در 

مجلس شوراى اسالمى از همه اين ابزارها استفاده 
كرده اند تا بگويند كه از مديريت وزارتخانه نيرو 

رضايت ندارند.
از نظر آنها و نمايندگان مردم خوزستان در مجلس 
از  حفاظت  در  وزارتخانه  اين  رهبرى  خبرگان 
از  استفاده  آنها،  خشكى  از  جلوگيرى  تاالب ها، 
نيروهاى بومى و همچنين مقابله با سدسازى هاى 
به  خود  وظايف  به  بحران  مديريت  و  رويه  بى 

درستى عمل نكرده است.
برخى  در  نيرو  وزير  كه  معتقدند  همچنين  آنها 
خوزستان  مردم  با  سدسازى  مثل  موضوعات 
صداقت ندارد؛ با اين اوصاف و از نظر كارشناسان، 
از  متخصصى  بايد  نيرو  وزارتخانه  متصدى 
خوزستان باشد تا با صيانت از اين استان بعنوان 
كانون انرژى ايران بتواند در آينده از سدسازى هاى 
بى رويه، تغيير اقليم، ايجاد زيرساخت هاى الزم و 
تامين انرژى بخش عمده اى از كشور گام هاى 

مثبتى بردارد.
ضرورت انتخاب وزير جهاد كشاورزى از 

قطب كشاورزى ايران
اگر از كشاورزان و دامداران بپرسيد كه در اين سالها چه حالى در كار 
دارند مى توانيد از جوابشان بخشى از عملكرد وزارتخانه جهاد كشاورزى 

را متوجه بشويد.
تذكرات مستمر نمايندگان مردم در مجلس شوراى اسالمى به وزير جهاد 
كشاورزى در مورد پرداخت نشدن كشاورزان در سالهاى اخيرى بر منفى 

بودن اين بخش از عملكرد وزارت جهاد كشاورزى اشاره دارد.
رئيس مجمع نمايندگان خوزستان در مجلس شوراى اسالمى در اين 
ارتباط مى گويد: وزيرجهاد كشاورزى چهار سال در وزارت خود، خوزستان 

را رها كرده است.
از طرف ديگر بايد به اهميت حمايت و حفظ قطب كشاورزى ايران بيش 
از پيش توجه كرد، خوزستان با منابع آبى سرشار و اراضى مرغوب اگر با 
شكاف مديريتى اداره شود، كل كشور تاثير منفى آن را لمس خواهند كرد.

كارشناسان بر اين باورند كه بايد متخصصى ديگر از ديار نخل و آفتاب 
كه از آگاهى كامل و دانش باال و تجربه كافى برخوردار باشد در راس 
وزارتخانه كشاورزى قرار بگيرد، متخصصى كه در آن وزارتخانه مى تواند 
تدبير و اميد را به كشاورزى و دامدارى و صنايع وابسته به آن منتقل كند.
نگاهى به كابينه هاى مختلف بعد از جنگ تحميلى 8 ساله، يعنى 
دولت هاى پنجم تا يازدهم – دولت هاى سازندگى، اصالحات، بهار و 
تدبير و اميد نشان مى دهد توجهى جدى به حل معضالت و مشكالت 
فراروى استان زرخيز خوزستان نداشته اند و مشكالت اين استان مهم 

اقتصادى همچنان مردم اين خطه واليتمدار را رنج مى دهد.
اين در حالى است كه بخش مهمى از رفع نشدن مشكالت در استان 
خوزستان ناشى از نبود بودجه كافى و بى توجهى به اختصاص اعتبارات و 
منابع الزم به اين استان است؛ نمايندگان مجلس بارها در جلسات مختلف 
مشكالت خوزستان را با مسئوالن مطرح كردند اما از نظر آنها علت 
بى توجهى ها به حل مشكالت خوزستان براى مردم مشخص نيست./

فارس

بايدهاى خوزستان در كابينه دولت دوازدهم
عارف شريفى صرخه

هـا سـتان  شهر

له مقا سـر

خبـر

جوابگوى  خرما  خريد  قيمت 
نيست نخل داران  هزينه 

رئيس اتحاديه نخلداران شهرستان كارون گفت: هزينه هاى توليد براى 
نخلداران باال رفته است و قيمتى كه هر ساله از سوى دولت براى خريد 

خرما اعالم مى شود عمال جوابگوى اين هزينه ها نيست
جاسم حزباوى با اشاره به قيمت  خرما اظهار كرد:  هزينه هاى توليد براى 
نخلداران باال رفته است و قيمتى كه هر ساله از سوى دولت براى خريد 

خرما اعالم مى شود عمال جوابگوى اين هزينه ها نيست.
وى افزود: قيمت خرما در سالى كه گذشت كيلويى يك هزارو 600 
تومان بود، كه اگر چه نسبت به سال 94 كه يك هزارو 100 تومان 
بود قيمت مناسب ترى بود، اما باز هم جوابگوى هزينه هاى كشاورزان 

نخل كار نبود.
 رئيس اتحاديه نخلداران شهرستان كارون با بيان اينكه اينكه قيمت خريد 
هر كيلو خرما بر اساس آناليز معاونت باغبانى جهاد كشاورزى در سال 
گذشته 3هزارو 300 تومان بود گفت: با اين حال قيمت خرما در سال 95 

كيلويى يك هزارو 600 تومان اعالم شد.
 حزباوى با انتقاد از عملكرد صندوق بيمه محصوالت كشاورزى گفت: 
سال گذشته صندوق بيمه محصوالت كشاورزى هر نخل را يك هزارو 
300 تومان بيمه مى كرد، اما در سال جارى  قيمت بيمه هر نخل را 2هزارو 

870 تومان افزايش داد.
وى با بيان اينكه انتظار مى رود اين موضوع در افزايش قيمت خرما در 
نظر گرفته شود، توضيح داد: كارشناسان بيمه پس از برداشت محصول 
خرما از باغات نخل بازديد مى كنند كه اين موضوع منطقى نيست و انتظار 
نخلداران اين است كه كارشناسان بيمه در زمان برداشت و قبل از آن از 

باغات خرما بازديد كنند.
شد:   يادآور  نخل داران  مطالبات  پرداخت  در  تعويق  از  انتقاد  با  وى 
متاسفانه برخى نخل كاران هنوز مطالبات سال گذشته خود از صندوق 
بيمه محصوالت كشاورزى را دريافت نكرده اند، و اين مشكلى است، كه 
نخل كاران هر ساله با آن روبرو هستند، و انتظار حمايت بيشترى از اين 

صندوق را دارند.

نوجوان هاى  تيركش  هفت  پايان 
 در خيابان هاى آبادان

يك مقام آگاه گفت: پنج نوجوان كه با هفت تيركشى در سطح شهر آبادان 
اقدام به سرقت مى كردند توسط پليس جنايى شناسايى و دستگير شدند.

 اين مقام آگاه كه خواست نامش در خبر ذكر نشود چهارشنبه افزود:پليس 
جنايى آبادان در پى چندين سرقت مسلحانه با سالح كلت ساچمه زن 
پنج نوجوان را كه به اين كار مبادرت مى كردند شناسايى و دستگير كرد.

وى اظهاركرد:متهمان در بازجويى گفتند كه سرقت ها به دستور شخصى 

به نام باقر و با سالح وينچستر و كلت ساچمه زن انجام مى شد.
اين مقام آگاه افزود:ماموران بخش جنايى پليس آگاهى آبادان با اقدام 

غافلگيرانه موفق به دستگيرى اين سارق و زورگير مسلح شدند.
و  شناسايى  مالباختگان  با  حضورى  مواجه  در  اظهاركرد:متهمان  وى 

چهارشنبه براى تفهيم اتهام به دستگاه قضائى معرفى شدند.
اين يك مقام آگاه همچنين گفت:خانه فساد و فحشا در توسط پليس 

امنيت آبادان شناسايى و 6 زن و مرد نفر در اين رابطه دستگير شدند.
وى افزود: ماموران پليس امنيت آبادان سه زن و سه مرد را در خانه اى در 
ايستگاه 12 كوى قدس آبادان كه آن را تبديل به محل فساد كرده بودند، 

با هماهنگى قضائى دستگير كرد.
اين مقام آگاه افزود:متهمان پس از تشكيل پرونده و تفهيم اتهام روانه 

زندان شدند.
تانكر  با  آبرسانى 

به پنج روستاى اروندكنار آبادان
گفت:آبرسانى  آبادان  شهرستان  روستايى  فاضالب  و  آب  رئيس 
تانكر  با  آبادان  اروندكنار  بخش  نصار  دهستان  روستايى  پنج  به 

شود. مى  انجام 
سيد داود حسينى گفت: روزانه سه تانكر 18 هزار ليتر مربع آب شرب 
سالم و بهداشتى از تاسيسات آب شهيد درويشى اروندكنار بين روستائيان 
روستاهاى ابوصدرين، طليب، ابوشانگ، نهر كوت و عراضه توزيع مى شود.

روستايى  آبرسانى  لوله  خط  انتهاى  در  روستاها  داشت:اين  اظهار  وى 
دهستان نصار اروندكنار قرار دارند.

حسينى گفت:سال گذشته 79 روستاى شهرستان آبادان داراى مشكل افت 
فشار و قطعى آب شرب بودند كه با اقدام هاى صورت گرفته مشكل بيشتر 

اين روستا برطرف شده است.
روستاهاى  از  برخى  در  آب  غيرمجاز  انشعاب هاى  وجود  به  حسينى   
شهرستان آبادان اشاره كرد و گفت:با توجه به مصرف باالى آب در فصل 
تابستان برخى از روستائيان براى آبيارى مزارع و نخلستان هاى خود از 
آب روستايى استفاده مى كنند كه اين امر باعث افت فشار آب در روستاها 

مى شود.
وى به احداث يك واحد آب شيرين كن به ظرفيت تصفيه روزانه هفت 
هزار و 500 مترمربع آب شرب بهداشتى در تاسيسات آب شهيد درويشى 
اروندكنار اشاره كرد و بيان داشت:با بهره بردارى اين دستگاه مشكل افت 

فشار در روستاهاى نصار اروندكنار آبادان مرتفع مى شود.
شهيدكشتكار  آبرسانى  مجتمع  از  آبادان  اروندكنار  بخش  آشاميدنى  آب 

آبادان و شبكه انتقال آب به طول 50كيلومتر تامين مى شود. 
ماشين آالت  برخورد  و  شكستگى  علت  به  بارها  طوالنى  لوله  خط  اين 
كشاورزى و راهدارى آسيب ديده و متعاقب آن جريان آب براى ساعت ها 

قطع شده است.

فرياد بزن دخترم
ادامه از صفحه 1

قصه آتنا و امثال او، قصه تلخى است قصه اى كه همه از شنيدنش متاثر مى 
شوند اما مى توان جلوى آن را گرفت، نبايد بر روى اين حوادث ماله كشيد، مى 
توان با آموزش عمومى درست در رسانه هاى جمعى، مخصوصاً صدا و سيما و 
رسانه هاى مجازى به خانواده ها، از تكرار چنين فاجعه هاى ضد بشرى براى 
ديگر آتناهاى سرزمينمان جلوگيرى كنيم و محيطى نسبتاً امن و آرام خانوادگى 
و اجتماعى برايشان بسازيم، نبايد از بيان اين موضوعات براى فرزندانمان و 
آموزش و دادن آگاهى جنسى به آن ها براى چگونگى مواجهه با اين دست 
حوادث شرم كنيم زيرا ناآگاهى خطرناك تر است. بايد نه نگفتن را به دخترانمان 
بياموزيم و اعتماد به نفس به يغما رفته آن ها را باسازى كرد و به آن ها بياموزيم 

كه جنس دوم نيستند و مى توانند نه بگويند.
 آزار جنسي كودكان يكي از آسيب هاي مهمي است كه اثرات آن تا سال ها و 
چه بسا تا پايان عمر در قرباني باقي مي ماند. امروز در نظام آموزشي چگونه به 
كودكان آموزش داده مي شود تا حتي المقدور از بدن خود محافظت كنند؟ آيا 

كودكان ما مي دانند در صورتي كه در چنين موقعيت هايي قرار گرفتند چگونه 
بايد با آن مواجه شوند؟ آيا خانواده ها مى دانند كه چه برخوردى بايد با اين 
كودكان داشته باشند تا اثرات بلند مدتى براى آنان به وجود نياييد و آن ها به 
كودكانى سرخورده و گوشه گير و يا شايد شرور و خطرناك براى جامعه تبديل 

نشوند. آيا زمان آن نرسيده است كه اين تابو شكسته شود 
در ضمن بايد ريشه يابى شود كه چرا فردى مانند قاتل ستايش و آتنا به اينجا 
كشيده مى شود و چه چيزي او را به اين جنايت كشانده است؟ آيا اين قاتل نيز 

در كودكى خود مورد آزار جنسى قرار گرفته است.
با اعدام قاتل ستايش و آتنا، هرچند خاطر اولياى دم التيام مى يابد و التهاب 
اجتماعى نيز فروكش خواهد كرد، اما بدون ترديد، متأسفانه دير يا زود، شاهد 
آتناها و ستايش هاى ديگر خواهيم بود كه متعرضان به آنها از اعدام گذشتگان 

خود عبرت نگرفته اند.
اگر كنوانسيون حقوق كودك، عام و در تمامى كتب مدارس منتشر مى شد و 
قوانين حمايتى از كودكان تصويب مى شد كه حالت بازدارندگى ستم وارده به 
كودكان را مى داشت شايد اكنون آتنا زنده  بود و چنين اتفاقى نمى افتاد، مرگ 
و حادثه دلخراش آتنا نشان از ضعف قوانين و كوتاهى و نقض قوانين جارى 

كشور در حوزه  كودكان است.

بكارگيرى استادان دانشگاه ها
 در كارگروه هاى تخصصى صنعت

رئيس بنياد نخبگان خوزستان با بيان اينكه دانشگاه ها در حال تغيير رويكرد به 
سمت ماموريت گرا شدن هستند، گفت: رويكرد دانشگاه اين نيست كه بتواند در 
تمام زمينه ها كار انجام دهد، اما در چند قلم كار مى تواند بى نظير باشد، از اين نظر 
مى توان از پتانسيل دانشگاه هاى استان براى كارگروه هاى تخصصى در صنعت 

استفاده كرد و استادان را در همان كارگروه ها در سطح عملياتى به كار گرفت.
 دكتر عليرضا زراسوندى در نشست تشريح برنامه ها و اهداف كلينيك صنعت 
با هدف عارضه يابى، تقويت و توانمندسازى واحدهاى صنعتى كه امروز، 
19 تيرماه در شركت شهرك هاى صنعتى استان برگزار شد، اظهار كرد: 
ايجاد  موجب  دارد،  وجود  كشور  عالى  آموزش  بدنه  در  كه  رويكردهايى 
بايد  پس  اين  از  اما  است،  شده  دانشگاه  از  صنعت  دل نگرانى  و  دغدغه 
صنعت نگاه مهربانانه ترى به دانشگاه ها، به خصوص در خوزستان داشته 

باشد چراكه دانشگاه ها در حال تغيير رويكرد هستند.
وى با بيان اينكه دنيا، دانشگاه ها را مأموريت گرا كرده است گفت: رويكرد 
مراكز تحقيقاتى در دانشگاه ها نيز بايد تغيير كند؛ به اين صورت كه برخى 
مراكز تحقيقاتى تنها به صورت تقاضامحور براى كار با صنعت باشد و برخى 
ديگر توليد دانش فنى و تخصصى كند. اكنون دانشگاه ها و به تبع آن، استادان 
در حال تغيير رويكرد و مأموريت گرا شدن هستند. بايد توجه داشت كه در يك 
دانشگاه هر عضو هيأت علمى نمى تواند همه كارها را انجام دهد؛ يعنى برخى 
استادان، آموزش محور، برخى پژوهش محور و برخى در زمينه كار با صنعت 
فعاليت مى كنند.  رئيس بنياد نخبگان خوزستان با اشاره به اينكه رويكرد 
دانشگاه اين نيست كه بتواند در تمام زمينه ها كار انجام دهد، اما در چند قلم 
كار مى تواند بى نظير باشد، عنوان كرد: مى توان از پتانسيل دانشگاه هاى استان در 
كارگروه هاى تخصصى استفاده كرد و توانايى استادان نيز در همان كارگروه ها در 
سطح عملياتى به كار گرفته شود كه اين براى خوِد اساتيد نيز بسيار مفيد است.

 زراسوندى با بيان اينكه در بنياد نخبگان كارهاى خوبى انجام شده است، ادامه 
داد: بنياد نخبگان تسهيالت خوبى براى بخش هاى فناورى در نظر دارد؛ به طور 
مثال اكنون تسهيالت نظام وظيفه به دانش آموختگانى كه در واحدهاى فناور با 

قيد دانش بنيانى فعاليت مى كنند، ارائه مى شود.
  وى افزود: آيين نامه هايى نيز هستند كه در آن ها براى بخش صنعت، به ويژه 
صنايع كوچك - كه در راستاى رونق يافتن با محوريت دانش بنيانى مورد تأكيد 
معاونت علمى رياست جمهورى هستند - تسهيالتى وجود دارد؛ اكنون بر 
مبناى تفاهم نامه اى كه با شركت شهرك هاى صنعتى داشتيم، آيين نامه اى 
در راستاى شناسايى استعدادهاى برتر در بخش صنعت تدوين شده كه در 

مرحله تصويب است.
 رئيس بنياد نخبگان خوزستان ادامه داد: ما 2 آيين نامه در بخش هاى آب و 
صنعت داريم كه آيين نامه بخش آب تصويب نهايى شده و از طريق وزارت نيرو 
ابالغ مى شود، اما آيين نامه بخش صنعت در حال گذراندن مراحل نهايى است 

و ابالغ خواهد شد.

اولياء بى سواد دانش آموزان 
تا 2 سال آينده باسواد مى شوند

معاون سوادآموزى آموزش و پرورش خوزستان با بيان اينكه در سال 95، 10 هزار 
و 700 نفر از اولياء بى سواد جذب فعاليت هاى سازمان سوادآموزى شده اند، گفت: 
هم اكنون 23 هزار و 500 نفر از اولياء دانش آموزان استان بى سواد هستند كه در 
تالش هستيم تا اين تعداد را نيز در طول 2 سال آينده باسواد كنيم. موسى شيخى 
اظهار كرد: يكى از اولويت هاى اداره كل آموزش و پرورش كه روى آن تمركز 
ويژه اى دارد، آموزش اوليا بى سواد دانش آموزان در مدارس است كه در برنامه ساالنه 
آموزش و پرورش تمهيدات ويژه اى براى آن مقررشده است. وى با بيان اينكه در 
سال 95، 10 هزار و 700 نفر از اوليا را در دوره هاى سوادآموزى جذب كرديم، افزود: 
هم اكنون 23 هزار و 500 نفر از اوليا دانش آموزان خوزستان از نعمت سواد بى بهره 
هستند كه در تالش هستيم تا اين تعداد را نيز در طول 2 سال آينده باسواد كنيم. 

صلح و سازش دو طايفه 
توسط اعضاء شوراى حل اختالف دزفول

با تالش و همت رئيس و اعضاء شعبه 12 شوراى حل اختالف دزفول دو طايفه بعد 
درگيرى و اختالف و خسارت به يكديگر باهم صلح كردند

به گزارش روابط عمومى شوراهاى حل اختالف استان خوزستان در نزاعى كه 
بين دو طايفه در شهرستان دزفول رخ داده بود و منجر به ايجاد خسارات مالى 
به ميزان بيش از 100 ميليون تومان به يكديگر و همچنين تشكيل 8 پرونده در 
دادگاه و دادسرا اين شهرستان براى افراد درگير از اين دو طايفه شده بود با حسن 
اعتماد قضات شعب دادگاه و دادسراى دزفول به شوراى حل اختالف و ارجاع اين 
پرونده به شعبه 12 شوراى حل اختالف اين شهرستان جهت مصالحه،خوشبختانه 
با تالش ،كوشش و همت رئيس و اعضاء اين شعبه طى جلسه ى و با حضور 
بزرگان،ريش سفيدان و معتمدين، اين دو طايفه با هم صلح وسازش كردند و افراد 
درگير با اعالم رضايت به يكديگر ، اين پرونده در كنار 8 پرونده ى كه در دادگاه و 

دادسراى دزفول تشكيل شده بود، مختومه شدند.
آب شرب روستاهاى غيزانيه 
پايدار و با كيفيت مى شود

با اقداماتى كه در حال انجام است تا يك سال و نيم آينده مشكل آب شرب بخش 
غيزانيه اهواز بكلى برطرف خواهد شد. درويشعلى كريمى با اشاره به حل مشكل 
چندين ساله آب شرب روستاهاى بخش غيزانيه گفت: روستاهاى بخش غيزانيه 
شهرستان اهواز بيش از 50 سال است كه بلحاظ كيفى و كمى مشكل آب شرب 
دارند.  مديرعامل شركت آبفاروستايى استان خوزستان در ادامه به بازديدهاى ميدانى 
خود از مشكالت موجود بخش غيزانيه اهواز اشاره كرد و افزود: با توجه به اهميت 
موضوع آب شرب روستاهاى غيزانيه، بهمراه استاندار و مسوولين محلى از اين 
بخش بازديد بعمل آمد و طى آن تصميمات الزم براى رفع مشكل آب شرب 
گرفته شد. وى با بيان اينكه خط انتقال آب شرب روستاهاى غيزانيه از شيبان 
به غيزانيه كشيده شده، گفت: اين خط انتقال آب شرب 53 كيلومتر خواهد بود 
كه تامين 30 كيلومتر آن بر عهده شركت نفت است و مناقصه خريد لوله ها نيز 

بزودى برگزار مى شود. 



كنايه عارف به روحانى
محمدرضا عارف رييس شوراى عالى سياست گذارى اصالح طلبان با كنايه به 
رييس جمهور روحانى ، گفت : بعضى ها پيروز مى شوند يادشان مى رود چه 
كسانى برايشان زحمت كشيدند و من اين گله را دارم. عارف در ادامه سخنانش 
گفته  اصالح طلبان»،  سياست گذارى  عالى  شوراى  هم انديشى  «نشست  در 
است:  در انتخابات ارديبهشت هيچ شكى نيست كه پيروزى روحانى مديون 
اصالح طلبان است. خواهش ما در آستانه تشكيل دولت دوازدهم همراهى و 
هماهنگى با فراكسيون اميد است . عارف البته در ادامه سخنانش مى گويد كه به 
دنبال سهم خواهى از دولت نيستند.عارف در بخش ديگرى از سخنانش گفت: 
اگر ما را دنبال نخود سياه نفرستند قصد ما كمك كردن و ادامه راه است.  وى 
در عين حال گفت: انتظارمان از روحانى اين است با شوراى عالى اصالح طلبان 

مشورت كند. /انتخاب

طعنه محمد هاشمى به قاليباف
 محمدهاشمى درخصوص پست شهردارى تهران گفت: بعد از انقالب در 
تهران چندين شهردار آمده است. از اين تعداد 2 نفر به سمت رياست جمهورى 
رفته اند. يكى آقاى احمدى نژاد بود كه رييس جمهور شد و يكى هم آقاى قاليباف 
بود كه چند دوره كانديدا شد اما راى نياورد. هدف كسي كه به شهرداري مي آيد 
بايد خدمت به مردم و اصال امور شهري باشد؛ بدون در نظر گرفتن اينكه در 
آينده چه كاري مي خواهد انجام دهد. ممكن است شهردار بماند، وزير شود يا 
كاري نداشته باشد. اينكه فردي شهرداري را پلكان ترقي براي خود قرار دهد 
تا بتواند راي مردم تهران را جلب كند و رييس جمهور شود، ادامه همين وضع 
اسفناك تهران را در پي خواهد داشت. وقتي چند دالل را دور خودت جمع كني 
و به آنها خدمات بدهي كه در زمان انتخابات كمك كنند؛ اجحاف به مردم شود 
و در كوچه 4 متري برج بسازي، وضع بهتر از اين نخواهد شد. اينها روش هاي 
غلطي است و حتما در دوران روي كار آمدن اصالح طلبان در شوراي شهر 
بايد اين نوع رفتارها متوقف شوند. اصالح امور شهري بايد از اهداف مهم 
شهردار باشد؛ نه به دست آوردن جايگاه رياست جمهوري. بعد شروع كند و از 
افراد امتياز بگيرد. اينها خالف شرع، خالف قانون و هم دور از شأن مدير در 
جمهوري اسالمي است كه به اين صوررت عمل كند. با خدمت به مردم مغاير 

است./اعتماد
كنايه مصباح به دولت: ديديم چگونه همه تحريم ها 

برداشته شد
مصباح يزدى، رئيس مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى (ره) در ديدار با 
جمعى از روحانيون با تأكيد بر اهميت آخرت به عنوان زندگى حقيقى انسان و 
بى ارزش بودن دنيا نسبت به آخرت اظهار داشت: آيا اگر كسى به اين مسئله 
ايمان داشته باشد، مى تواند بگويد كه نبايد غصه آخرت مردم را خورد و آنچه 
مهم است اين است كه تحريم ها برداشته شود؟! البته ديديم كه چگونه همه 

تحريم ها هم برداشته شد !/انتخاب

زنى از بيت امام(ره) وزير كابينه روحانى مى شود؟ 
سخن  كابينه  در  وزير  عنوان  به  زن  چند  حضور  احتمال  از  افراد  از  برخى 
مى گويند. يكى از كسانى كه از او به عنوان شانس تصدى گرى پست وزارت 
علوم ياد مى شود همسر مرحوم سيد احمد خمينى است. سيده فاطمه طباطبايى، 
همسر مرحوم سيد احمد خمينى و مادر سيدحسن خمينى، است. فاطمه تنها 
دختر آيت اهللا سيدمحمدباقر سلطانى طباطبايى، از استادان حوزه علميه قم است. 
جد مادرى او آيت اهللا سيدصدرالدين صدر و پدر امام موسى صدر است. فاطمه، 
يكى از خواهرزاده هاى امام موسى صدر به شمار مى رود. فاطمه طباطبايى مقطع 
كارشناسى را بعد از انقالب در رشته فلسفه غرب دانشگاه تهران به اتمام رساند 

و پس از آن كارشناسى ارشد و دكتراى خود را در رشته عرفان اسالمى گذرانده 
است. او هم اكنون رئيس شوراى زنان فرهيخته در دانشگاه آزاد اسالمى است./

شرق

بعيد نيست بزرگان انقالب
 به يك رضاخان ديگر تبديل شوند

حجت االسالم سيد احمد علم الهدى در مراسم بزرگداشت قيام گوهرشاد با 
بيان اينكه  تمام شهرت رضا خان به علت حضور در مراسمات مذهبى به 
ويژه عزادارى ها بوده است، تصريح  كرد: اين فرد پس از به قدرت رسيدن با 
دنياى استكبار ارتباط برقرار كرده و به سوى از بين بردن حجاب حركت كرد 
و اين جريان سياسى در واقع درس عبرتى براى مردم است. نماينده ولى فقيه 
در خراسان رضوى ادامه داد: طبق سخنان حضرت على (ع) نبايد مالك حق و 
باطل را در افراد قرار داد و اصال بعيد نيست كه در صورت انحراف افرادى كه 
از ديرباز سنگ زيرين آسياب انقالب بوده اند نيز تبديل به يك رضا خان ديگر 

شوند./انتخاب

كنايه انصارى به رئيسى: حرف هايتان
 به درد زمان تبليغات مى خورد

معاون حقوقى رئيس جمهور گفت: پرونده انتخابات بسته شد و االن زمان 
انتخابات  محترم  كانديداهاى  حتى  ايران  مردم  همه  همراهى  و  همكارى 
مجيد  است.  منتخب  رئيس جمهور  با  هواداران شان  و  رياست جمهورى 
رياست  انتخابات  نامزد  رئيسى  سيدابراهيم  اظهارات  درباره  انصارى 
جمهورى دوازدهم مبنى بر اينكه «طرف مقابل رقيب هراسى كرد وگرنه 
من رأى بيشترى مى آوردم» به خبرآنالين گفت: اين بحث ها مربوط به 
زمان  االن  و  شد  بسته  انتخابات  پرونده  است،  انتخابات  و  رقابت  دوران 
انتخابات  محترم  كانديداهاى  حتى  ايران  مردم  همه  همراهى  و  همكارى 
با  وى  است.  منتخب  جمهور  رئيس  با  هواداران شان  و  جمهورى  رياست 
اشاره به ضرورت كمك به رئيس جمهور منتخب مردم افزود: امروز كشور 
دارد.  توليد  و  اشتغال  يعنى  سال  شعار  تحقق  براى  جدى  حركت  به  نياز 
آقاى روحانى رئيس جمهور 24 ميليون نفر نيست بلكه رئيس جمهور 80 
جمهورى  رياست  انتخابات  محترم  كانديداهاى  است،  ايرانى  نفر  ميليون 
بفرستند،  را  شان  هاى  برنامه  توانند  مى  دارند،  هايى  برنامه  گفتند  مى  كه 

طرفداران شان نيز به دولت كمك كنند./خبرآنالين

رئيسى چهره حداكثرى نبود
اميرحسين، عضو جبهه پايدارى در پاسخ به سوال «شما يك چهره حداكثرى 
را به ميدان آورديد و شكست خورد.» گفت: خير، اصال اين نبود. جناب 
آقاى رئيسى از زاويه مقبوليت عمومى در زمانى كه وارد ماجرا شد، چهره 
حداكثرى نبود. 43 درصد مردم در نظرسنجى ها مى گفتند ما آقاى رئيسى 
را نمى شناسيم بنابراين كجا يك چهره حداكثرى بود. يادمان باشد انتخابات 
رياست جمهورى سال 92، آقايان واليتى، قاليباف و حدادعادل را معرفى 
كردند استدالل هم اين بود كه همه مردم آنها را مى شناسند، در مقابل آقاى 
جليلى به علت اينكه ناشناخته است يا مقبوليت ندارد نبايد نامزد انتخابات 
رياست جمهورى شود. در واقع دعواى بين معرفى صالح مقبول و اصلح 
بود. اين دوره تغيير و چرخشى كه در جريان اصولگرايى اتفاق افتاد پيوستن 
به گفتمان اصلح و ايجاد اجماع حول اصلح بود. صالح از اصلح مميزات 
كمترى دارد بنابراين هر گروه از مومنان نگاهى دارند و از ديد خود به او 
نگاه مى كنند بنابراين به نتيجه نمى رسند اما كسى كه مى تواند اتفاق نظر 

روى نام خود ايجاد كند اصلح است چون عيب كمترى دارد./نامه نيوز

توقيف يك محموله خرماى مشكوك عربستانى در بوشهر
خرماى  محموله  يك  توقيف  به  اشاره  با  ايران  گمرك  در  مسئول  مقام  يك 
عربستان گفت: اين محموله شامل يك هزار و 237 كارتن بوده كه هر يك 
محتوى 12 بسته نيم كيلويى است كه به زودى معدوم مى شود. منصور بازيار 
مدير كل گمرك گناوه در خصوص جزئيات توقيف اين خرماها گفت: اين 
محموله شامل يك هزار و 237 كارتن بوده كه هر يك محتوى 12 بسته نيم 
كيلويى است. بازيار افزود: با تالش و هوشيارى ماموران حراست گمرك گناوه 
، ماموران گمرك در بندر ريگ به يك لنج بارى مشكوك و پس از كنترل اسناد 
مانيفست اين لنج مشخص گرديد محموله خرما از مبدا يك كشور ثالث به اين 
بندر حمل گرديده اما محصول كشور عربستان است. بازيار گفت: با توجه به 
حساسيت موضوع و احتمال آلودگى بهداشتى خرماى كشف شده ، نمونه آن 
براى آزمايش الزم به مركز بهداشت اين شهرستان ارسال گرديده است ./گمرك 

جمهورى اسالمى ايران

ترامپ: با پوتين «خيلى خوب» كنار مى آيم
دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريكا در مورد ديدارش با پوتين گفت: مردم 
مى گويند اوه آن دو نبايد با هم بسازند. خوب، آنهايى كه اين حرف را مى زنند 
چه كسانى هستند؟ فكر مى كنم ما «خيلى خيلى خوب» كنار مى آييم. ما يك 
قدرت اتمى خيلى قوى هستيم، آنها هم همين طور. اين باعث نمى شود كه رابطه 
نداشته باشيم. پوتين ترجيح مى داد هيالرى كلينتون به جاى من رئيس جمهور 
شود. چرا؟ چون اگر هيالرى كلينتون برنده مى شد ارتش ما تكه تكه و انرژى ما 
خيلى گران تر مى شد. اين چيزى است كه پوتين در مورد من نمى پسندد. براى 

همين است كه مى گويم او چرا مرا بخواهد؟/ عصر ايران

شهردارى انتخاب كنيد كه دنبال
 ماجراجويى سياسى نباشد

موسوى الرى نائب رئيس شورايعالى سياستگذارى اصالح طلبان در نشست 
اصالح طلبان  شوراى  با  طلبان  اصالح  سياستگذارى  شورايعالى  هم انديشى 
شورايعالى  جلسه  در  داشت:  اظهار  استان ها  شوراهاى  منتخبان  و  استان ها 
سياستگذارى اصالح طلبان مقرر شد اين شورا كارش را ادامه دهد اما نواقص 
را اصالح كند.در حال حاضر روى نقطه ارزيابى قرار داريم، بايد بگويم كه 
انتخابات تمام شده و نبايد بحث كنيم چه بود و چه شد و چرا فالن آقا انتخاب 
شد؟ احترام امام زاده به متولى اش است، خود اعضا بايد كارى كنند كه اين اتقاق 
بيفتد. مشاجرات درونى كه نمونه اش را در شوراى اول ديديم نبايد اتفاق بيفتد، 
اختالف سليقه عادى است. شوراى جديد يا بايد باهمين وضعيتى كه شهردارى 
براى تهران ايجاد كرده است كار را ادامه دهد و يا اصالحاتى انجام دهد كه البته 
در خيلى مواردى هم نمى تواند شرايط را تغيير دهد. شورا در اولين كار خود 
بايد شهردارى را انتخاب كند كه دنبال ماجراجويى سياسى نباشد و مردم به آن ها 
آفرين بگويند. اكثريت مردم، باالى 60/. جريان اصالحات را قبول كرده، البته 
افرادى داريم كه يك پيام كوچك شان در جهت دهى مردم تاثير دارد. مردم در 
جهت گيرى هاى خود با اصالحات مانوس هستند. روش اعتدالى جريان نيست 
بلكه يك روش است كه يا در جريان اصالحات قرار مى گيريد و يا در حريان 

اصولگرا فعاليت مى كند./ ايسنا

پاسخ آيت اهللا مكارم شيرازى
 درباره حريم خصوصى داخل خودرو

پاسخ آيت اهللا مكارم شيرازى درباره حريم خصوصى داخل خودرو به شرح ذيل 
است:آنچه كه قبًال عرض كرده ام [كه فضاى داخل خودرو خصوصى است]، 

مربوط به سرقت از خودرو ها بوده يعنى اگر در خودرو قفل باشد و كسى شيشة 
آن را بشكند و چيزى از درون آن سرقت كند حكم سرقت از «حرز» (حريم 
خصوصى) دارد. اگر كسى در خودرو بنشيند و در آن را ببندد و در داخل آن 
بى حجاب يا نيمه عريان باشد و خودرو نيز داراى شيشه هاى شفاف باشد و مثًال 
مشغول استعمال مواد مخدر و يا شرب خمر شود، آن  هم در مألعام، به يقين 
حريم خصوصى محسوب نمى شود، درست مانند كسى است كه يك خانه اى 
شيشه اى در سر چهارراه بسازد و در آن مشغول انواع كارهاى خالف شود و 
بگويد اينجا حريم خصوصى است و كسى مزاحم من نشود. اهل عرف آن را 

حريم خصوصى نمى شمارند و او را از مجازات معاف نمى كنند./ايرنا

ايرانى ديپورت شده، مدير بسيج دانشجويى
 ستاد جليلى بوده است

يك روزنامه امريكايى ادعا كرد: محسن دهنوى همراه خانواده اش با عنوان 
پژوهشگر ايرانى روز سه شنبه 20 تير از فرودگاه بوستون آمريكا ديپورت شد و 
با هواپيماى قطرى به ايران بازگردانده شد پيش از اين خبرگزارى هاى داخلى 
گفته بودند دهنوى به منظور كار و پژوهش در بيمارستان كودكان آمريكا همراه 
همسر و سه فرزند خود به آمريكا سفر كرده بود اما ماموران اداره مرزبانى و 
گمرك اياالت متحده مانع ورود آنها به خاك آمريكا شدند. اين رخداد قبل از 
هر چيز فرمان دونالد ترامپ براى محدوديت سفر شهروندان شش كشور عمدتا 
مسلمان از جمله ايران به آمريكا را به ذهن متبادر مى كرد و برخى فعاالن از همين 
زاويه به ديپورت محسن دهنوى اعتراض كردند. از جمله تريتا پارسى بنيان گذار 
شوراى ملى ايران آمريكا (ناياك). با اين حال خبرگزارى آسوشيتدپرس همان 
روز سه شنبه اظهارات يكى از سخنگويان مرزبانى و گمرك آمريكا را بازتاب داد 
كه تاكيد مى كرد اساسا ديپورت محسن دهنوى و خانواده او ارتباطى با فرمان 
مهاجرتى آقاى ترامپ نداشته و پس از بررسى مدارك وى در فرودگاه چنين 
تصميمى اتخاذ شده است. محسن دهنوى در جريان انتخابات رياست جمهورى 
سال 1392 ايران مسئول بخش دانشجويى ستاد سعيد جليلى بود و برخى 
رسانه ها از جمله «تقاطع» نوشته اند كه او سال 1386 مسئول بسيج دانشجويى 

دانشگاه صنعتى شريف بوده است./ 55آنالين

حميد بقايى دست به اعتصاب غذا زد
جوانفكر مشاور احمدى نژاد در كانال تلگرام خود ادعا كرد كه حميد بقايى 
معاون اجرايى دولت دهم ، در اعتراض به بازداشت خود، دست به اعتصاب 

غذا زده است/ايران

7 وزير فعلى نبايد در دولت بعد باشند
عضو هيئت رئيسه فراكسيون اميد مجلس گفت: تحقيقى در خصوص عملكرد 
وزرا توسط فراكسيون اميد انجام شده كه بر اساس نتايج آن، از 18 وزير كنونى 
6 وزير از 5 نمره 3.7 گرفتند كه از نظر ما يعنى كامال موفق بودند. محمد على 
وكيلى افزود: در اين تحقيق نمره 5 وزير 2.5 تا 3.7 شده كه ترجيح ما اين است 
در دولت بعد نباشند، اما 7 وزير زير متوسط بودند و نبايد در دولت بعد باشند و 
در صورت معرفى قطعاً ما به عنوان وكالى ملت به آنها رأى نمى دهيم./ رويداد

مخالفت الريجانى با اليحه تفكيك وزارت مسكن از راه
الريجانى در  اجالس  سازمان نظام مهندسى ساختمان گفت: من با اليحه تفكيك 
وزارت مسكن از راه و شهرسازى موافق نيستم زيرا مشكالت كنونى كشور 
اين نيست ضمن اينكه سال ها براى ادغام اين وزارتخانه ها برنامه ريزى شده 
است. اگر دستگاه هايى سازمان نظام مهندسى را دولتى مى پندارند در قانون خود 

تجديد نظر كنند./ باشگاه خبرنگاران 
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سى سيا

قرارداد «توتال» از نگاهى ديگر
 نحوه موضع گيرى جريان هاى سياسى 
و برخى از نشريات درباره موضوعات 
نگاه  با  آنكه  از  بيش  معموال  اساسى 
كارشناسى شده همراه شود، پتانسيل 
و  چالشى  بحث  به  كه  دارد  را  آن 
يك سويه مبدل و مسئله اى بسيار مهم 
از مرتبه اصلى آن به زيركشيده و به 

جدلى جناحى فروكاسته شود. تفاوتى نمى كند چنين جدلى پيرامون ورود بانوان به مجامع ورزشى 
باشد و يا برجام، هر كدام از دو طرف بحث اين توانايى نانهفته را در خود دارد كه بحث ملى 
و محلى را به نازل ترين مرتبه بكشانند. بعد از امضاى قرار شركت ملى نفت ايران و شركت 
توتال شمارى از رسانه هاى اصولگرا بخش ديگرى از دل نگرانى هاى خود را درباره به يغما رفتن 
دستاوردهاى كشور، نفى خودباورى و حتى قراردادى در جهت بر باد دادن صنايع كشور شمردند، 
آنچه در اين ميان مورد دقت واقع نشد پرداختن به گفته هاى ديگر و گزارش هاى كارشناسى در 
حوزه صنايع كشور در سال هاى گذشته بود.دغدغه توسعه صنايع نفتى كشور يكى از بخش هاى 
بسيار مهم برنامه پنجم و ششم توسعه بوده و هست. براساس برنامه پنجم توسعه كه توسط 
دولت اصولگراى دهم به مجلس شوراى اسالمى ارايه و تصويب شد، براساس نظرات كارشناسى 
شده در حوزه نفت و گاز چنانچه قرار باشد ميزان توليد نفت و گاز ايران با توجه به وجود ميادين 
مشترك به بهره بردارى رسيده و مهمتر آنكه صنايع باالدستى نفت از قبيل اكتشاف و حفارى 
از ركود خارج و شمارى از چاه هاى فرسوده بازسازى شوند، به مبلغ 125 ميليارد دالر اشاره شده بود 
(دوستان مى توانند با مراجعه به سايت شانا وابسته به وزارت نفت از چند و چون آن گفته ها از زبان 

مسئوالن وقت فعاالن حوزه انرژى اطالع حاصل كنند).
چنين ارزيابى در همان زمان بر اين اساس صورت گرفت كه درآمدهاى كشور حاصل از فروش نفت، 
صادرات غير نفتى و ماليات جوابگوى توسعه صنايع باالدستى نفت و گاز نيست و كشور نياز به جذب 
سرمايه گذارى خارجى دارد. ارزيابى مشابهى در هنگام نگارش برنامه ششم توسعه نيز از سوى مجلس 
شوراى اسالمى و دولت يازدهم انجام شد و اين رقم از سوى برخى از كارشناسان و مديران صنعت نفت 
به رقمى نزديك به 200 ميليارد دالر برآورد شد. آنچه در هر دو ارزيابى برنامه هاى توسعه قابل توجه 
است، نياز كشور به جذب سرمايه گذار خارجى در حوزه نفت و گاز است. به عبارتى ساده شده، مسئوالن 
اجرايى كشور و دولت مردانى در دولت دهم و يازدهم به اين نتيجه رسيدند كه ميزان سرمايه اى كه براى 
توسعه ميادين نفت و گاز الزم است در داخل كشور نيست و تنها راه توسعه را جذب سرمايه خارجى و 

فراهم كردن مقدمات مشاركت با شركت هاى بين المللى تعريف كردند.
قرارداد توتال و يا مشاركت شركت هاى ديگر را مى توان در همين مورد فهم كرد، جذب سرمايه گذارى 
خارجى در صنايع نفت كشور با توجه به تحريم هاى بين المللى، فرسوده شدن تجهيزات صنايع نفت، 
بر زمين ماندن پروژه هاى ناتمام و. . . نياز مبرم كشور است. بحث جذب سرمايه هاى خارجى ارتباطى 
با دولت دهم، يازدهم و دولت هاى آينده در كشور ندارد، هر كدام از دولت هايى كه اهرم هاى اجرايى 
در كشور را به دست بگيرد پس از مدتى با اين واقعيت روبرو مى شود كه منابع كافى براى تامين مالى 
پروژه هاى تعريف شده در بخش نفت و گاز در داخل كشور وجود ندارد و الزم است با توجه به قوانين 

كشور به جذب سرمايه خارجى اقدام كنند. 
با چشم بستن بر روى واقعيت هاى جارى كشور و وارد شدن به بحث هاى كارشناسى با نشان دادن 
رگ غيرت نه تنها سودمند نخواهد بود، بلكه باعث سقوط مرتبه گفتگو از كالمى تخصصى به جدلى 
خيابانى خواهد شد. نمى توان به بهانه عدم موفقيت دولت قبل و يا دوستان ديگر در حوزه جذب سرمايه 
خارجى در سال هاى گذشته به دولت يازدهم و وزارت نفت ايراد گرفت و غلط هاى غيرمنصانه اى را 
امالى نوشته شده گرفت، توسعه صنايع مادر، تعريف پروژه هاى جديد و زيربنايى، توسعه ميادين 
نفت و گاز و به روز كردن تجهيزات پااليشگاه هاى كشور، به روز رسانى ايستگاه هاى تصفيه آب 
با شعار “ما مى توانيم” و “خودمان ابزارهايش” را داشتيم حل نخواهد شد. الزم است اندكى از 
جو سخنان پرهياهو خارج و به بخشى از آمارهاى ارايه شده توسط وزارتخانه هايى كه با صنايع 
كشور مرتبط هستند رجوع شود، آنوقت اقدام وزارت نفت در جذب سرمايه گذار خارجى بهتر و با 

سوءتفاهم هاى كمترى رخ خواهد داد.

شـت ا د د يا رضا صادقيان

 هر دو فراكسيون منتسب به جريان (اصالح طلب و اصولگرا) منشا رفتارهاى دوگانه در مجلس 
دهم را فراكسيون مستقلين مى دانند كه گاهى به فراكسيون اصولگرايى نزديك مى شوند و 

گاهى با فراكسيون اميد هم صدايى مى كنند.
يك سال كژدار و مريز فراكسيونى در مجلس دهم طى شد و حاال اين صداى ساز جدايى است 
كه از درون صف بندى هاى سياسى ساختمان هرمى شكل بهارستان به گوش مى رسد. هر 
سه فراكسيون مى گويند مى خواهند مرزبندى با ديگران داشته باشند تا همه چيز بر يك مبناى 
روشن پيش برود و در اين ميان گويا فراكسيون واليى دل پردردى دارد كه به فاصله چند هفته 
از انتخابات هيات رئيسه مجلس بيانيه جدايى طلبانه خود را منتشر مى كند. اين فراكسيون كه 
از ابتداى مجلس در قالب فراكسيون واليت و در كنار فراكسيون مستقلين جاى گرفته بود با 
گاليه از رفتار غير شفاف فراكسيون مستقلين اعالم استقالل كرد و مدعى شد مى خواهد تنها 
پاسخگوى رفتار و تصميمات خود باشد. البته تنها فراكسيون واليى نبود كه از رفتارهاى دوگانه 
گاليه داشت بلكه فراكسيون اميد نيز بعد از ماجراى انتخابات هيات رئيسه مجلس و بدعهدى كه 
در صحن علنى صورت گرفت عزمش را جزم كرد تا تغييرى در رويكردش ايجاد كند و مهمترين 

تغيير، ايجاد ساز و كارى براى خالص سازى فراكسيون بود. نكته قابل توجه اينجاست 
كه هر دو فراكسيون منتسب به دو جريان(اصالح طلب و اصولگرا) در مجلس، منشا 
رفتارهاى دوگانه را فراكسيون مستقلين مى دانند، فراكسيونى كه گاهى به فراكسيون 

اصولگرايى نزديك مى شود و گاهى با فراكسيون اميد هم صدايى مى كنند.
نمى شود ديگران تصميم بگيرند هزينه اش را ما بدهيم

پاى بيانيه استقالل فراكسيون واليى امضاى حميدرضا حاجى بابايى رئيس اين 
فراكسيون حك شده بود. اودرباره علت جداشدن اين فراكسيون از مستقلين به 
خبرآنالين مى گويد: فراكسيون واليت از دو فراكسيون واليى و مستقلين واليى 
شكل گرفته بود كه در برخى موارد مواضعى همراه نداشتند اما  تصور افكار عمومى 
اين بود كه اين فراكسيون يك فراكسيون منسجم اصولگرا است و بر همين اساس 
هر بار كه تصميمى برخالف نظر اصولگرايان در مجلس تصويب مى شد اين سوال 
مطرح مى شد كه چطور با وجود فراكسيون اكثريت اين موضوع راى نياورد يا خالف 

آن راى آورد.
 او گفت: وقتى يك فراكسيونى تشكيل مى شود اعضاى آن افرادى با يك ديدگاه مشخص 
هستند براى مثال امروز ديدگاه فراكسيون اميد، راى و ديدگاهى مشخص است اين درحالى است 
كه ما فراكسيون واليت با 170 عضو ديدگاه هاى متفاوتى دارد و هر بار مواضع متفاوتى در صحن 
اتخاذ مى كند و اين موضوعى است كه توجيه پذير نيست. حاجى بابايى گفت: جامعه از ما توقع 
داشت بر اساس يك فراكسيون 170 نفرى عمل كنيم در حالى كه ما يك جمعيت 120 نفرى 
هستيم لذا با اين استقالل توقعات را هم در حد يك فراكسيون 120 نفره ايجاد خواهيم كرد او 
بيان كرد: اينكه در يك فراكسيون بخواهند ديگران تصميم بگيرند و هزينه اش به گردن ما بيفتد 
درست نيست بر اين اساس ما جدا شديم تا پاسخگوى اعمال خود باشيم نه ديگران و اين همان 

نظرى است كه اين روزها در ميان اعضاى فراكسيون اميد هم مشاهده مى شود.
انكار بعد از تائيد؛ نظر حاجى بابايى نظر همه نبود

با وجود آنكه بيانيه به طور رسمى و با امضاى حميدرضا حاجى بابايى رئيس فراكسيون واليى 
منتشر شد اما برخى از اعضاى فراكسيون واليت اين جدايى را انكار مى كنند و معتقدند كه 
كماكان فراكسيون واليت بدن هيچ خللى در حال فعاليت است. از جمله افرادى كه حقيقت را 
ناديده مى گيرد اسد اهللا عباسى نماينده اصولگراى مجلس دهم است كه به خبرآنالين مى گويد: 
تعدادى از نمايندگان پيشنهاد جدايى دوفراكسيون  را مطرح كردند اما اين موضوع مورد وفاق قرار 
نگرفت و فراكسيون واليت همچنان به قوت خود باقى است و همه در اين فركسيون حضور 
دارند. وقتى به او يادآور مى شويم كه حاجى بابايى رئيس فراكسيون واليى به طور رسمى صحت 
اين استقالل را تائيد كرده است مى گويد: نظر آقاى حاجى بابايى نظر همه اعضاى فراكسيون 
نبود و در اين رابطه توافقى صورت نگرفت. او در پاسخ به اين سوال كه آيا اجماعى در فراكسيون 
اصولگرايان براى جدا شدن واليى ها از مستقلين وجود نداشت تاكيد كرد: هيچ اجماعى در اين 

رابطه وجود نداشت وتنها يك طرح موضوع بود كه برخى از اين مسئله سوء استفاده كردند به هر 
صورت فراكسيون واليى منسجم تر از گذشته به فعاليت خود ادامه خواهد داد

او در پاسخ به اين سوال كه عدم شفافيت برخى رفتارها فراكسيون ها را به سمت جدا شدن سوق 
داده است گفت: به هر حال اعضا مى توانند نظر خود را مطرح كنند و شايد برخى هم بودند كه 
بيشتر عضو فراكسيون اميد بودند و اعتقادى به فراكسيون واليت نداشتند يعنى هم در جلسات 
فراكسيون اميد شركت مى كردند و هم در جلسات فراكسيون واليت كه از اين بابت گاليه هايى 
ايجاد شد و برخى از اعضاى فراكسيون واليت نارضايتى هايى داشتند و مى خواستند كه يك 

استراتژى واحد وجود داشته باشد كه مانع از وجود تقابل شود.
رفتارهاى چرخشى و سرگيجه هاى فراكسيونى

«در طول يك سال گذشته به اين نتيجه رسيديم كه صف بندى سياسى را روشن تر كنيم» اين 
را محمدعلى پورمختار از نمايندگان عضو فراكسيون واليى مى گويد. او با بيان اينكه تصور افكار 
عمومى نسبت فراكسيون واليت منطبق با عملكرد اين فراكسيون نبود به خبرآنالين گفت: توقع 
مردم اين بود كه فراكسيون واليت هماهنگ با مردم و هماهنگ با شعارهاى شان راى دهند كه 

اين موضوع رخ نداد. او تشريح كرد: فراكسيون واليت متشكل از دو فراكسيون بود كه بخشى 
از اين فراكسيون غير فراكسيونى عمل مى كرد و گاهى به سمت فراكسيون ديگر مى چرخيد.

او با تائيد اين موضوع كه منظورش فراكسيون مستقلين است گفت: چرخش هاى برخى اعضا 
به نام همه فراكسيون تمام مى شد لذا اين تصميم براى اين گرفته شد كه فارغ از عدد و رقم 
مشخص كنيم فراكسيون واليى همين است و هر تعدادى دارد اماخط و مشى شان روشن است 
و متقابال براى مردم هم روشن شود كه ما اين تعداد هستيم و توقع نداشته باشند راى اكثريت را 
داشته باشيم. او ادامه داد: نمى شود افرادى بيايند اسم فراكسيون واليت روى خود بگذاراند و بعد با 
فراكسيون اميد همراهى كنند؛ اين نه مورد قبول ما هست و نه مورد قبول فراكسيون اميد و اتفاقا 
فراكسيون اميد هم تصميم گرفته است چنين روشى را پيش بگيرد يعنى اعضاى فراكسيون را 

مشخص كند تا مواضع افراد شفاف شود.
پور مختار با بيان اينكه بايد رفتارها و منش ها روشن باشد گفت: فراكسيون اميد راه و منش اش 
روشن است فراكسيونى است كه اعضاى آن را اصالح طلبان تشكيل داده اند و فراكسيون واليى 
هم اصولگرايان هستند، ديگر بينابين كه نداريم  نمى شود نه اين طرف را قبول داشته باشند 
نه آن طرف را؛ بالخره موضع روشن از الزامات كار سياسى است به همين دليل به نظرم اين 
روش مناسبى است و دوستانمان در فراكسيون مستقلين حتما در اين خصوص بايد يك تصميم 
جدى و يك شيوه مشخص در پيش بگيرند. او تاكيد كرد:اين رفتارهاى دوگانه و چندگانه آسيب 
رسان است و باعث مى شود فضا روشن و شفاف نباشد و اين نا شفافى موجب مى شود هم در 
تشخيص افراد اشتباه صورت بگيرد و هم كسانى كه از بيرون نگاه مى كنند رويكرد روشنى نبينند؛ 
اينكه هر روز به يك طرف مى چرخند ايجاد سردر گمى مى كند يك روز به نفع اين طرف راى 
مى دهند و روز ديگر به نفع طرف ديگر؛ يك روز راى به طرح اين فراكسيون مى دهند روز ديگر 

با طرف ديگر براى طرح ديگرى همصدا مى شوند و بعضا هم تصميمات مخالف و متعارض با 
هم اتخاذ مى كنند لذا بهتر است نمايندگان نگاه به منافع شخصى نداشته باشند.

از ابتدا جدا بوديم
حاال كه بيانيه فراكسيون واليى نگاه منتقدانه نسبت به مستقلين را افزايش داد اين فراكسيون 

سكوت را جايز ندانست و سخنگوى آن گفت ما از ابتدا جدا بوديم.
مهرداد بائوج الهوتى سخنگوى فراكسيون مستقلين در گفت و گويى اظهار داشت: ما در مجلس 
سه فراكسيون داريم. اصولگرايان، مستقلين و اميد. اكثريت هم متعلق به فراكسيون ما است. 
ما بيش از 102 نفر فرم پر كرده ايم و تصميم گرفتيم براى اعضاى مان كارت شناسايى صادر 
كنيم تا همه چيز شفاف باشد. چون در جريان انتخابات هيات رييسه تعداد زيادى مى آمدند و در 
جلسات ما مى نشستند. ما براى اين 102 نفر كارت شناسايى صادر مى كنيم تا مشخص باشد چه 
كسانى عضو اين فراكسيون هستند. او گفت: فراكسيون اصولگرايان واليى و آقاى حاجى بابايى 
همان اوايل به ما گفتند بياييد با هم يكى باشيم. اما ما ديديم فضاى فكرى ما با آنها جور 
درنمى آيد. ما حامى دولت هستيم و مى خواهيم كمك كنيم دولت موفق شود اما آنها مخالف 
دولت هستند و مى خواهند چوب الى چرخ دولت بگذارند. پس ما نمى توانيم كنار هم 
باشيم. در نهايت آقاى الريجانى پيشنهاد دادند شوراى عالى فراكسيون ها داشته باشيم. 
بحث هاى زيادى هم مطرح شد. اول مى خواستيم هر سه فراكسيون باشند اما نشد و 
در نهايت با دو فراكسيون واليى و مستقلين به رياست آقاى الريجانى تشكيل شد. 
ما اين را كار خوبى مى دانستيم. تا اينكه اخيرا آقايان بيانيه دادند و گفتند جدا مى شويم. 
در حالى كه پيشنهاد خودشان بود و خودشان مى گفتند چرا ما در كنار هم نباشيم! اما 
حاال كه جدا شدند ما هم تصميم گرفتيم بيانيه بدهيم كه ما از ابتدا جدا بوديم و ديگر 
در جلسات شوراى عالى شركت نخواهيم كرد. به هر حال ما تفاوت هاى زيادى با هم 
داريم. همين االن در بحث كابينه جديد نگاه فراكسيون مستقلين اين است كه كابينه 
زودتر تشكيل شود و وزراى قوى روى كار بيايند. ممكن است انتقاد هم داشته باشيم 

اما در مجموع حامى دولت هستيم. اما آنها نگاه عكس دارند.
 ريزش 50 درصدى فراكسيون مستقلين

اوج انتقادات به رفتار دوگانه فراكسيون مستقلين از انتخابات هيات رئيسه مجلس در 
سال دوم قوت گرفت به گونه اى كه هم فراكسيون اميد و هم فراكسيون واليى تصميم گرفتند 
در مسير خالص سازى و ايجاد مرزبندى با فراكسيون سوم گام بردارند اما اين انتقادات و گاليه 
ها تنها متوجه دو فراكسيون ديگر نبود بلكه صداى اختالف و نقد از درون فراكسيون مستقلين 
به گوش رسيد به طورى كه برخى اعضا ترك اين فراكسيون را بر ماندن ترجيح دادند از جمله 
رسول خضرى نماينده سردشت كه دردلش باز مى شود و در اين رابطه به خبرآنالين مى گويد: 
«روز اول فراكسيون مستقلين با اين هدف تشكيل شد كه يك راه ميانه در پيش بگيرد كه نه از 
اين طرف بام بيفتد و نه از آن طرف. با اين نيت تعداد زيادى به اين فراكسيون رو آوردند اما كم 
كم اين رويه تغيير كرد و ديديم اين سازو كار حاكم نشد و در جريان انتخابات هيات رئيسه بى 
اخالقى مطلق مشاهده شد در حالى كه مهمترين شاخصه يك فراكسيون رعايت اخالق است.»

او با بيان اينكه من قطعا اصولگرايى كه روشن و شفاف بر مواضع خود پايبند است را بيشتر 
دوست دارم تا اصالح طلبى كه هر دقيقه در يك سنگر بازى كند گفت: يك ماهى مى شود كه 
تصميم گرفتيم فراكسيونى اخالق مدار تشكيل دهيم البته ممكن است اعالم موجوديت نكنيم و 

زيرپوستى باشد و فارغ از تعداد آنچه برايمان اهميت دارد اخالق است.
خضرى با بيان اينكه بعد از انتخابات هيات رئيسه مجلس فراكسيون مستقلين ريزش زيادى در 
حد 50 درصدى داشت گفت: اين فراكسيون بداخالقى زيادى داشت و من خودم را نمى بخشم 

كه چرا تا به اين حد به اين فراكسيون متعهد بودم .  
مواضع اعضاى سه فراكسيون طى چند هفته اخير حكايت از آن دارد كه مرزبندى هاى 
فراكسيونى در سال دوم عمر مجلس دهم گويا قرار است به سمت شفاف شدن برود، امرى كه 
شايد بيش از همه به قاعده مندتر شدن رفتار تشكيالتى در درون پارلمان كمك برساند و شوك 

هاى يكباره به تصميمات درون پارلمانى وارد نكند.

 آغاز مرزبندى هاى سياسىسرگيجه هاى فراكسيونى در مجلس
هم صدايى اصولگرايان و اصالح طلبان مجلس در انتقاد از رفتارهاى دوگانه مستقلين پارلمانفائزه عباسى
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كارون

عضو كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى گفت:جهت رعايت 
حال مردم خوزستان، تعرفه هاى آب و برق در اين استان در فصل 

تابستان اصالح شود.
در  اسالمى  شوراى  مجلس  علنى  نشست  در  حسينى  سيدفاطمه 
خصوص گزارش كميسيون انرژى درباره بحران اخير قطعى آب، برق 
و مخابرات استان خوزستان گفت: در 8 سال جنگ تحميلى مردم 
خوزستان شهيدان زيادى را تقديم انقالب كردند و مردم آن ديار با جان 
و مال خود غيورانه از وطن دفاع كردند و امروز ما به عنوان قانونگذار 
براى ارج نهادن به مردم اين خاك سرخ بايد نگاهى ويژه به اين منطقه 

داشته باشيم.

خوزستان با وجود دارا بودن سرمايه هايى مانند 
نفت و گاز يك استان محروم محسوب مى شود

نماينده مردم تهران،رى شميرانات ،اسالمشهر و پرديس در مجلس 
شوراى اسالمى ادامه داد:درحالى كه ميزان بارندگى در خوزستان كمتر 
از يك سوم متوسط جهانى است از طرفى اين استان با وجود دارا بودن 
سرمايه هايى مانند نفت و گاز يك استان محروم محسوب مى شود كه 

البته جاى تأسف دارد.
وى ادامه داد:مردم استان خوزستان از ابتدايى ترين امكانات شهروندى 
مانند آب و برق هم به طور مناسب در طول سال برخوردار نيستند، 
با توجه به تأكيدات مقام معظم رهبرى درخصوص لزوم توجه ويژه 
حاكميت به بحران اخير استان خوزستان، بايد اقدامات دولت در زمينه 
رفع بحران در استان خوزستان تقويت شود و اين اقدامات با تداوم و 
جديت پيگيرى شود تا نتيجه به نحوى باشد كه انتظار مى رود و اين 

نتايج بايد در ارتقاى كيفيت زندگى مردم خوزستان مشهود باشد.
تاالب هاى استان خوزستان احياء شود

حسينى افزود: افت ولتاژ برق و نوسانات مستمر در شبكه برق خوزستان 
موجب خسارت وسايل الكترونيكى مردم اين منطقه شده است و 
پيشنهاد مى شود حداقل تعرفه هاى آب و برق در فصل تابستان در 

اين مناطق اصالح شود.
بايد  داد:  ادامه  اسالمى  شوراى  مجلس  اقتصادى  كميسيون  عضو 
تاالب هاى استان خوزستان احياء شود و نكته ديگر اينكه در بودجه 
از  يك  هر  مبلغ  از  درصد   3 كه  شد  مطرح  پيشنهادى   96 سال 
قراردادهاى داخلى و خارجى نفت و گاز در مناطق نفت خيز براى رفع 
اثرات مخرب زيست محيطى در آن منطقه صرف شود؛ اما به دليل بار 
مالى شوراى نگهبان اين مصوبه را رد كرد اما دولت مى تواند اين مهم 

را پيگيرى كند.

تأكيد بر لزوم احياى تاالب ها و رفع مسائل 
مربوط به قطع آب و برق استان خوزستان

نماينده مردم اهواز و باوى در مجلس شوراى اسالمى بر لزوم احياى 
تاالب هاى خوزستان و رفع مشكالت در زمينه قطعى آب و برق اين 

استان تأكيد كرد.
على سارى در خصوص گزارش كميسيون انرژى درباره بحران اخير 
قطعى آب، برق و مخابرات استان خوزستان گفت:در حال حاضر كانون 
اصلى توليد ريزگردها در داخل ايران است؛بنابراين بايد اقدامات جدى 
شوراى  مجلس  در  اهواز  مردم  نماينده  گيرد.  صورت  راستا  اين  در 
اسالمى ادامه داد:وجود گرد و غبار و ريزگرد در ايران در چند سال اخير 

به دليل خشك شدن تاالب ها در ايران و عراق است.
تاالب هاى هور العظيم و شادگان احياء شوند/ تعطيلى مدارس و ادارات 
و قطعى آب و برق مردم استان خوزستان را با مشكالت عديده اى 

روبرو كرده است
و  عراق  كشور  تاالب هاى  از  هكتار  دوميليون  حدود  افزود:  سارى 
آن  راه حل  و  است  شده  خشك  خوزستان  تاالب هاى  از  40درصد 

اقدامات كارشناسى براساس هر منطقه و احياى تاالب ها است.
وى ادامه داد: اوج خشك شدن تاالب ها مربوط به سال هاى 87 و 89 

است كه بخش قابل توجهى از 2,5 ميليون هكتار تاالب عراق خشك 
شد و تاالب بين النهرين در حال خشك شدن است.

اين نماينده مردم در مجلس دهم افزود: تعطيلى مدارس و ادارات و 
قطعى آب و برق مردم استان خوزستان را با مشكالت عديده اى روبرو 
كرده است؛بنابراين بايد اقدامات جدى در اين راستا صورت گيرد و 
تاالب هاى هور العظيم و شادگان احياء شوند ؛البته اقدامات دولت در اين 
راستا قابل تقدير است؛اما اميدوارم اين اقدامات تداوم يابد و مصوبات در 

اين رابطه به طور كامل اجرايى شود. 
نهال كارى در خوزستان فراموش شده است

نماينده مردم آبادان در مجلس با بيان اينكه نهال كارى در خوزستان 
براى جلوگيرى از بحران ريزگردها فراموش شده گفت:رودخانه هاى 
خشك شده استان نمى تواند راهكارى براى مبارزه با اين بحران باشد.

جليل مختار در جريان بررسى گزارش كميسيون انرژى در خصوص 
بحران اخير قطعى آب، برق و مخابرات در استان خوزستان گفت: دولت 

3 برنامه اجرايى براى جلوگيرى از بحران ريزگردها در برنامه داشت.
نماينده مردم آبادان در مجلس شوراى اسالمى در ادامه به مالچ پاشى 
اشاره كرد و گفت: طى قرارداد با قرارگاه خاتم االنبياء (ص) قرار شد اين 
پروژه انجام شود و هر سال 20 هكتار زمين براى 10 سال مالچ پاشى 

شود؛اما وزارت نفت زير بار تعهدات خود نرفت.
5 حوزه رودخانه استان مى توانند
 باعث حل بحران ريزگردها شوند

وى در ادامه با بيان اينكه درختكارى نيز فراموش شده افزود: اگر 
پيمانكار براى نهالكارى و درختكارى براى جلوگيرى از ريزگردها اقدام 
كند،عدم اعتبار موجود باعث از بين رفتن پروژه مى شود. عضوكميسيون 
اجتماعى مجلس شوراى اسالمى در پايان با بيان اينكه 5 حوزه رودخانه 
ريزگردها  بحران  حل  باعث  مى تواند  كه  دارد  وجود  استان  در  نيز 
شود،خاطر نشان كرد:چند حوزه رودخانه اى دچار خشكى قطعى و چند 
حوزه ديگر نيمه خشك هستند كه نمى توانند براى اين مورد استفاده 

شوند تا راهكارى براى خروج آنها از خشكسالى انديشيده شود. 

شاه بيت كنترل مشكالت خوزستان
 مديريت منابع آب و عدم انتقال است

عضو مجمع نمايندگان استان خوزستان با انتقاد از اينكه محيط زيست 
هيچ استانى به اندازه خوزستان دستكارى نشده است، گفت: شاه بيت 

كنترل مشكالت خوزستان مديريت منابع آب و عدم انتقال است.
 همايون يوسفى در خصوص گزارش كميسيون انرژى درباره بحران 
اخير قطعى آب، برق و مخابرات استان خوزستان گفت: خوزستان با 
توليد 80 درصد نفت و گاز، 20 درصد توليد ناخالص ملى و قطب 
اول كشاورزى و همچنين يك سوم منابع آب و قطب اول پتروشيمى 

كشور است.

خوزستان سد اول 
دفاعى اقتصادى كشور است

نماينده مردم اهواز و باوى در مجلس شوراى اسالمى افزود: به طور 
قطع مشكالت خوزستان تاثير زيادى بر توسعه كشور خواهد داشت 

؛زيرا خوزستان سد اول دفاعى اقتصادى كشور است.
وى با بيان اينكه خوزستان آيينه تمام نماى ايران در تمامى طول 
تاريخ است، گفت: طبق نقشه هاى جهانى پديده تغيير اقليم و حاصل 
آن گردوغبار و گرمايش باال و خشكسالى از جنوبى غربى به ايران و 
خوزستان و ورود به فالت ايران است و چنانچه چاره انديشى نشود در 

آينده اى نه چندان دور فالت ايران را خواهد گرفت.

بر سر بدن نيمه جان كارون 
نگاه كاسب كارانه وجود دارد

اين نماينده مردم در مجلس دهم با انتقاد از اينكه محيط زيست هيچ 

استانى به اندازه خوزستان دستكارى نشده است،تصريح كرد: متاسفانه 
هنوز اين اقدامات در حوزه هاى مختلف وزارت نفت، كشاورزى، نيرو و 

راه و شهرسازى مالحظات محيط زيستى ادامه دارد.
نماينده مردم اهواز در مجلس دهم با بيان اينكه مشكالت قطعى آب 
و برق و گاز خوزستان ريشه در گرد و غبار و كمبود منابع آب است، 
افزود:شاه بيت كنترل مشكالت اين استان مديريت منابع آب و عدم 

انتقال است.
عضو مجمع نمايندگان استان خوزستان با يادآورى اينكه آورده كارون 
و رودخانه هاى خوزستان حدود 40 درصد كاهش يافته است، ادامه 
داد: متاسفانه امروزه بر سر بدن نيمه جان كارون نگاه كاسب كارانه 

وجود دارد. 

لزوم ارائه راهكارهاى علمى و عملى مناسب 
براى مديريت ريزگردهاى خوزستان

ارائه  لزوم  بر  مجلس  حقوقى  قضايى  كميسيون  رئيسه  عضوهيات 
راهكارهاى علمى و عملى مناسب براى مديريت ريزگردهاى خوزستان 
تاكيدكرد و گفت:ديپلماسى كشور نبايد ديپلماسى تك بعدى سياسى 

باشد.
يحيى كمالى پور در خصوص گزارش كميسيون انرژى درباره بحران 
اخير قطعى آب،برق و مخابرات استان خوزستان گفت: در دنياى متمدن 
امروزى كه تكنولوژى و فناورى هاى دنيا اين امكان را براى ما فراهم 
كرده تا بتوان در اركان تصميم گيرى در حوزه مسائل زيربنايى و 
زيرساختى اقدام هاى الزم را انجام دهيم، ايران نيز جزء كشورهايى 
است كه در چند دهه گذشته با بحران هاى متعددى روبه رو بوده و با 
همت و تالش از اين بحران ها عبور كرده ايم. نماينده مردم جيرفت و 
عنبرآباد در مجلس شوراى اسالمى يادآور شد: اين چه بدعت ناروايى 
است كه ياد گرفتيم اجازه دهيم بحران ها ايجاد و سپس در سايه 
بحران آن را مديريت كنيم تا از بحران ها عبور كنيم؛اينكه در استان 
خوزستان با پديده ريزگردها تمامى مسائل زيرساختى و زيربنايى دچار 
مشكل شده و مردم اين استان از نظر روحى و روانى با مشكل روبه رو 

مى شوند؛ هيچ توجيهى ندارد.
وى افزود: آيا نمى توان تمامى اقدامات را قبل از بحران انجام داد 
كه شاهد اين مشكالت در خوزستان و كشور نباشيم؛ اگر اقدامات 
صورت گرفته در خوزستان براى مديريت ريزگردها پايدار نباشد نمى 

توان دغدغه ها و مشكالت اين استان را رفع كرد.

انتقاد از احداث سدهاى غيركارشناسى و انتقال 
آب از باالدست رودخانه ها

سدهاى  احداث  از  انتقاد  با  دهم  مجلس  در  مردم  نماينده  اين 
غيركارشناسى يادآورشد:ريزگردها در تمامى نقاط كشور شيوع پيدا 
كرده و آب از مناطق باالدست به مناطق ديگر انتقال و شرايطى ايجاد 

كرده كه ما در كشور با آن روبرو هستيم.
انجام  ريزگردها  درحوزه  بايد  كارشناسانه  افزود:كار  پور  كمالى 
شود؛امروزه مديريت ناكارآمد،عدم مديريت منابع آب،ايجاد سدهاى 
رعايت  عدم  و  ها  رودخانه  باالدست  از  آب  غيركارشناسى،انتقال 
استانداردهاى الزم در بحث كارخانجات دست به دست هم داده و با 
شيوع ريزگردها درخوزستان و به تبع آن در سيستان، كرمان، خراسان 
جنوبى و ده ها استان ديگر شاهد كانون هاى ريزگرد خواهيم بود 

بنابراين بايد راهكار علمى، عملى براى مديريت آن ها ارائه شود.
 عضو هيات رئيسه كميسيون قضايى حقوقى مجلس با بيان اينكه 
ديپلماسى كشور نبايد ديپلماسى تك بعدى سياسى باشد، تصريح كرد: 
در حوزه هاى مختلف مى توان ديپلماسى انجام داد البته راهكارهاى 
عليه  و  استفاده  امكان  اين  از  بتوان  تا  دارد  وجود  علمى  و  حقوقى 
كشورهايى كه منشا و عامل ريزگردها هستند؛طرح دعوى،آن ها را 
ملزم به رعايت الزامات و مالحظات محيط زيستى و مكلف به پرداخت 

خسارت كرد.

رئيس انجمن نابينان استان خوزستان گفت: در حال حاضر 9 هزار 
نفر در سطح استان نابينا و كم بينا هستند متاسفانه كمترين توجه به 

اين افراد در شهر اهواز است.
حمزه زهيرى در گفتگو با خبرنگار نشريه بامداد زاگرس اظهار كرد: 
يكى از داليل عمده اشتغال نابينايان عدم پيگيرى درست مسئوالن، 
بحث فرهنگى، وزارت خانه ها  و ناديده گرفتن توانايى روشندالن 
است. وى ادامه داد: به دليل بند و تبصره اى كه امسال به آزمون 
هاى سراسرى و دستگاه هاى ادارى و خصوصى اضافه شده است 
نابينايان حق ثبت نام در اين آزمون ها را ندارند و فقط افراد سالم مى 
توانند در آزمون هاى سراسرى دانشگاه ها و ارگان ها شركت كنند.

رئيس انجمن نابينان استان خوزستان خاطر نشان كرد: با وجود آنكه 
خوزستان، استانى صنعتى است و موسسات، شركت ها و سازمان هاى 
فراوانى  در آن مستقر هستند ولى هيچكدام از اين شركت ها و يا 

موسسات حاضر به استخدام  افراد نابينا و كم بينا نيستند.

وى با بيان اينكه  تعداد افراد تحصيلكرده نابينا در خوزستان به حدود 
300 نفر ميرسد عنوان كرد: انجمن نابينايان طرح  اشتغال دارد كه 
اما  آموزش هايى داده مى شود  اين طرح به روشندالن  براساس 
متاسفانه هيچ مسئول و ارگانى به اين امر توجه نمى كند و همكارى 

الزم را با انجمن ندارند.
زهيرى افزود:  در استان قزوين تمام كاركنان يك شركت لوازم 
بهداشتى، افراد معلول هستند،  اگر در اهواز هم چنين امكانى مهيا 
شود، ديگر هيچ نابيناى تحصيلكرده اى بيكار و افسرده نمى شود 
چرا بايد روشندلى كه فوق ليسانس دارد به دليل نبود شغل به ظرف 

شستن در يك مكان روى بياورد.
رئيس انجمن نابينايان استان خوزستان گفت: در حال حاضر 9 هزار 
نفر در سطح استان نابينا و كم بينا هستند متاسفانه كمترين توجه به 

اين افراد در شهر اهواز است.
او افزود : خواهش من از مسئولين اين است كه شركت هاى 
خصوصى در زمينه اشتغال روشندالن پا پيش گذاشته و توانايى آنها 
را ببينند و به روشندالن فرصتى داده شود، اين انجمن هم آمادگى 
خود را جهت برگزارى جلسه اى با هدف نشان دادن توانايى نابينايان 

اعالم مى كند.

اظهارات نمايندگان درباره بحران قطعى آب و برق خوزستان؛

تعرفه هاى آب وبرق خوزستان اصالح شود
 بر سر بدن نيمه جان كارون نگاه كاسب كارانه وجود دارد

شـت ا د د يا

شـت ا د د يا

رش ا گـز

نخلستان هاى خوزستان سال هاست به جز آب شور، سهمى از كارون 
نبردند و كارشناسان معتقدند بيش از دو ميليون نخل استان خوزستان قربانى 
آب شور شده اند. ميليون ها نخل ديگر استان خوزستان نيز نفس هاى آخر 
را مى كشند و در صورت عدم تامين آب الزم براى آن بيم آن مى رود تا 
كمتر از 10 سال ديگر خرما در سرزمين نخلستان ها به رويايى دست نيافتنى 
بدل شود.  نخلستان هاى خوزستانسال هاست به جز آب شور، سهمى از 
كارون نبردند و كارشناسان معتقدند بيش از دو ميليون نخل استان خوزستان 
قربانى آب شور شده اند. ميليون ها نخل ديگر استان خوزستان نيز نفس 
هاى آخر را مى كشند و در صورت عدم تامين آب الزم براى آن بيم آن مى 
رود تا كمتر از 10 سال ديگر خرما در سرزمين نخلستان ها به رويايى دست 
نيافتنى بدل شود. يكى از نخل داران  آبادان مى گويد: قبال نخلستان ها را از 
اروندرود آبيارى مى كرديم، اما بعد از كم شدن آب كارون و نيز نفوذ دريا تا 
داخل رودخانه اروند و متعاقب آن شور شدن اروند كنار از سال ها پيش براى 

تامين آب نخلستانها با مشكل مواجه شده ايم.
نخيالت مانند نفت و پتروشيمى سرمايه هستند

غالمرضا شريعتى استاندار خوزستان چند روز گذشته  در كارگروه حفاظت 
كيفى رودخانه كارون عنوان كرد: تنش آبى در حوزه مارون و زهره داريم 
و بعد اعالم مى كنيم كه نخيالت شادگان اهميت اصلى است ولى كسى 
نمى آيد از انهار باالدستى جلوگيرى كنند تا آب به اولويت اول برسد و بايد 
من ورود پيدا كنم و فرماندار و دستگاه ها را تهديد كنم تا آب به اين نخيالت 
برسد. واحدهاى ستادى و معاونت هاى استاندارى كه كارشان نظارت است 
هميشه بايد خودشان ورود پيدا كنند و كارهاى اجرايى را انجام دهند و اينطور 
كه هر دستگاهى كارها را به ديگرى واگذار كند كه كارى انجام نمى شود.

استاندار خوزستان بيان كرد: وقتى مصوبه اى تصويب شده، همه موظف 
به اجراى آن هستيم و اينكه شيالت بگويد من كارى با توليد ندارم اصال 
درست نيست. اين مطلب به هيچ وجه پذيرفتنى نيست و همه بايد مكلف 
به اجراى تصميمات شورا باشند و هيچ كسى حق تخطى ندارد. شيالت 
بايد در عملكرد و رفتارش تجديدنظر كند. اينكه مى گويد برون سپارى 
شده جواب نشد. چون ما براى پيمانكار تعيين تكليف و سياست را ابالغ 
مى كنيم و اگر اين كارها را انجام ندهد خلع يدش مى كنيم و فرقى هم 

ندارد چه كسى باشد.

شريعتى عنوان كرد: اين نخيالت هم مثل نفت و پتروشيمى سرمايه هستند 
و هر سال توليد ثروت مى كنند و بايد از آن صيانت كنيم؛ چه كسى صداى 
آن كشاورز بدبخت را مى شوند بنابراين بايد رسيدگى الزم را داشته باشيم. 
به وزارت كشور درخواست داديم كه براى انجام كارهاى الزم به منظور 
احياى نخيالت شادگان از محل10 و 12 كميته بحران، پنج ميليارد تومان 
مصوب و به سازمان آب و برق خوزستان ابالغ شود. همه موظف هستند در 

اين زمينه با سازمان آب و برق همكارى الزم را داشته باشند.
 از مرگ نخيالت خوزستان احساس درد مى كنم

روز گذشته نيز وزير نيرو گفت: هر بار كه به اين منطقه سفر مى كردم يا 
گزارش هايى را راجع به مرگ نخل هاى سرپا ايستاده مى خواندم در درون 
خود احساس درد بسيار عميقى داشتم كه چرا بايد در سرزمينى كه براى 
حفظ ايران اين همه خون هاى پاك تقديم كرد، با چنين صحنه هايى روبرو 
شويم كه نخل ها به دليل شورى آب دچار چنين سرنوشتى شوند. حميد 
چيت چيان عنوان كرد: از عمق جان دنبال راهكارى براى اصالح كار 
و احياى نخيالت بودم؛ با اتكا به طرح هاى ارائه شده از سوى مشاوران 
صاحب نام نه تنها در سطح ملى بلكه جهانى طرح اقدام به تعريف پروژه 

كرديم.
نخيالت بر اثر شورى آب نابود شده اند

عامر كعبى نماينده مردم آبادان بيان كرد: يكى از چالش هاى ما بحث 
آب و تقسيم آن است. به علت برداشت هاى بى رويه از رودخانه كارون 
و انتقال هاى متعددى به منظور تأمين آب شرب كشور از آن، شاهد بروز 
مشكالتى هستيم. در انتهاى آبادان نخيالت بسيارى بر اثر شورى آب از 
بعد از جنگ نابود شدند. ميليون ها درخت نخلى كه هزاران فرصت شغلى 
براى مردم جنگ زده داشت و تنها براى آبادى منطقه خود به خرمشهر و 
آبادان برگشتند. از سويى ديگر به گفته كارشناسان ريزگردها باعث شده تا 
گردوخاك بر خرماى نخلستان هايى كه هنوز برداشت نشده اند، بنشيند و 
محصوالت درجه يك نخلستان ها را به درجه 2 تبديل كند كه اين موضوع 
موجب كاهش 15 درصدى قيمت محصوالت خواهد شد.در كوتاه مدت 
اين پديده آثار خسارت بار خود را بر كيفيت توليدات باغى و محصوالت 
نخيالت خواهد گذاشت و در بلندمدت نيز از نظر كّمى بر باغات و نخيالت 

اثرگذار خواهد بود.

كه  دارد  خوانده  خواهر  چند  و  بيست   تهران  شهر  كه  شده  اعالم 
همگى از شهرهاى درست و حسابى جهان هستند ، بقيه شهرهاى 
كشور هم خواهر خوانده دارند. شيراز، اصفهان ، تبريز و شايد شهر 
هاى ديگر.آدم دلش براى شهرش ميسوزد كه چرا اين شهر با اين 
او  با  مناسب  وقت  در  كه  ندارد  خواهرى  مشكالت  و  مسائل  همه 
خواندگى  خواهر  هاى  شرط  از  يكى  كه  دانيم  مى  كند   دل  دردو 
شهرها وجود اشتراك هاست كه ما نمى دانيم شهر ما با كدام شهر 

عالم اشتراك دارد.
نا اميد نمى شويم به جستجو بر ميخيزيم تا براى شهرمان خواهر 

خوانده اى پيدا كنيم 
حكيمى گفته : آنكه برادر ندارد پشت ندارد .حتمًا خواهر هم چنين 
ميشود.اين  خود  خواهر  پناه  و  پشت  الزم  مواقع  در  و  دارد  حكمى 
موضوع مارا بيشتر بر اراده خود استوار ميكند كه جستجوها را ادامه 

دهيم تا خواهر خوانده اى براى شهر و استان خود پيدا كنيم.
زدم  فرياد  كه  بودم  رويا  همان  يا  خواب  نيمه  يا  خواب  عالم  توى 
قاطى  گرما  شدت  از  اينكه  بگمان  محترمه  همسر   ( يافتم  (يافتم 
كرده ام ببالين آمد و گفت چه چيزى را يافتى؟ كيف خالى از پولت 
را .كارت بانكى يارانه ات را ، دفتر چه خالى بانكى ات را يا شناسنامه 
ات كه خودت گم كرده اى و مى گويى گم شده آنهم به قصد گرفتن 

( المثنى) .پاسخ دادم هيچكدام  هيچكدام . شهرى و سرزمينى كه 
مناسب خواهر خواندگى براى شهرمان است را يافتم .عيال با حيرت 
نگاهم كرد و پرسيد كدام است ؟ اين شهر و اين منطقه مناسب شهر 
ما .بى هيچ وقفه گفتم با توجه به گرما و مشكالت ناشى از آن ، شهر 
كه نه بلكه سرزمينى را پيدا كردم كه كامًال مناسب خواهر خواندگى 

شهر و استان ما مى باشد.
داغستان  گفتم  افتخار  با  است.چقدر  نامش  (داغستان)  گفتم  و 
خواهرى  براى  را  مناسبى  مكان  چه  كه  خوشحال  خودم  پيش  و 
فقط  است  مسئولين  با  مسائلش  بقيه  كه  كردم  پيدا  شهرمان 
است  نظر  اهل  اى  حوزه  هر  در  كه  .عيال  ماست  با  پيشنهادش 
گفت حاال برو جستجويى درباره حال و هواى اين مكان يا اين 

. سرزمين بكن و جستجو كردم 
( داغستان ) سرزمينى است در كناره درياى خزر ( به به عجب آب و 
هوايى) با كوههاى سر به فلك كشيده و البد چشمه سارها و مزارع 
سرسبز  شهرى كه كشاورزى با رمه هاى فراوان با مردمانى شاد و 
سرحال ، مردمانى سخت كوش. مانده ام حيران كه چرا نام چنين 

سرزمينى را داغستان نام نهاده اند .
پيش خود گفتم عيبى ندارد ما به خاطر نام داغستان اين شهر را به 

خواهر خواندگى قبول داريم البته اگر آنها قبول بكنند.  

تاريخ را ورق بايد زد...
گروه «آ» گرفتار شد. «ر» به زندگى پشت حصارهاى زندان محكوم 
گرديد. «ك» همان كه اهل خير بود و هر ماه سند در دست به حضور 
مى رسيد در انتظار مرگ، لحظات سختى را خواهد گذراند. «ا» مهره 

درشت مركزنشين از دولت منفصل و به زندان متصل شد.
«م» از محتسب گريزان و «ح» از مهلكه جست.اين ماجرا اما تنها 
عاقبِت يك پرونده نيست.بخشى از تلخ نمايِش خوزستون ُكشون است.

اين «پرونده» نيز اما با هزاران صفحه در دستگاه عدالت به نقطه پايان 
رسيد.

رشته سخن البته تنها اين نيست.
حرف همان است كه گفته شد:«خوزستون ُكشون».

اين نمايش بازيگرانى دارد و الجرم تماشاگرانى.
«آريا» گرچه يك تاريخ ُپر شكوه است اما در صحنه خوزستان يك 
پرده تراژيك از نمايشى است كه در چندين پرده و مضراب ديده و 

شنيده شده است.
پرچم اما همچنان باالست حتى اگر يك پرده،بى پرده شود!

چه باك از اين گفت! كه گرچه تيغ عدالت بر دست آلوده «اميرخان» 
نشست! بسيارند اما اميرخان گويان كه در تالطم امواج «مصلحت» 
پشت ميزها پنهانند و البته در خواب مى بينند كابوسى كه البته يك روز 

به حقيقت مى پيوندد.
كابوس امضاهاى به فرموده،چمدان هاى آلوده و غلط راه هاى پيموده.

حرف جويده شده اما اين هم نيست!
مصلحت الزاماً ذبح عدالت نيست.

سرنوشت محتوم خوزستان،پايان از پيش نوشته شده اين نمايش نيست.
حرف ما باز هم البته اين نيست.

هزاردستانى در پى اين شهرآشوب نيست.البته ترديدناكم.
از توهم بيزارم اما اين نمايش به خامه قلم كيست؟
آيا «رضاخوشنويسى» در كارگه اين پيكار است؟

آب در خوابگه مورچگان آيا روان است؟
صداى «آى دزد» را مى شنويد؟

واقعيت اما اين است كه «آريا» به ُيمن تدبير و شجاعت دستگاه عدالت 
از پرده برون افتاد.بى پرده شد.زير تيغ رفت!

الجرم اما يِخ گروه دوستان نيز ذّره ذّره آب مى شود.
عدالِت آب ديده از آب گذشته است.

مطايبه گر نيست مطالبه گر است.

حاال ديگران كه بى حساب باال مى كشند بايد نيك بدانند كه با حساب 
پايين كشيده مى شوند.

عبرت هاى گروه آريا كم نيست؛گوش شنوايى نيست.حرف ما اما اين 
هم نيست!

ملت!استيفاى  حقوق  گروهش،بازپسگيرى  آريا!تنبيه  شدن  دار  بر 
عدالت!نه!از تحقق اين همه خرسنديم اما حرف ما اين نيست!

خوف از پرده ديگر داريم!
آخر پرده خانه از فراغت كه مى افتد،آبستن پرده ديگرى است!

زير ميز بايد زد.بازى را،نمايش خانه را،پرده را،تسلسل حوادث تلخ را...
حرف اين است.

اذهان سناريونويساِن پرده نشين را بايد آشفت.
تراكم و تمركز افكارشان را از هم گسست.

خوزستان بايد براى آقازاده ها غريب شود.خوزستان بايد براى دزدان نا 
امن شود.خوزستان بايد...خوزستان شود.

حتى اگر هزينه اى سنگين تر از محاكمه فرزندان خود را فرارو ببيند.حتى 
اگر خود در جّراحِى تلخ عدالت به مسلخ رود.

خوزستان بايد...خوزستان شود و راهى جز اين ندارد كه اگر فرزندانش 
او را مى خورند.خوزستان نيز از فرزندانش كام گيراند كه اين رسم الهى 

است و جز اين نيست!
فرزندانى كه با چنگال هاى سياه و ناپاكيزه مافيايى، رخسار مام وطن را 

مى خراشند حتى شايسته ترحم نيستند.
بى گمان،كمترين مصلحت سنجى در برخورد با خاطيان!هر چند دستى 
به سهو در ديِگ آلوده فساد برده باشند پذيرفتنى نيست؛آخر نجابت دست 

هاى خالى از طعام كودكان اين ديار را نديدند.
آيا از تاول پاهاى پيرزنان اين خطه نشنيدند و دست هاى پينه بسته 

مردانمان را.
آيا تشنگى در كنار رود كارون و بيكارى در حاشيه صنايع عظيم نفت و 

گاز را فراموش كردند.آيا...
انسان  ددان  چنين  حال  شامل  كه  مباد  ديگر  خوزستان  مهربانى 
نمايى شود كه نه مى بينند و نه مى شنوند و نه به خاطر مبارك 

مى آورند.
حاال ديگر زمان آن فرا رسيده كه خوزستان فرزندان خود را بخورد.

ماجراي آريا را ورق زديم چرا كه خوزستان فردا جز در سايه خوزستان 
واكسينه شده و از آلودگى آراسته شده امروز پديدار نخواهد شد.

ترديد نكنيد انتخابى ديگر فراروى ما نيست جز زدودن فساد!

شهرما خواهر ندارد

 خوزستون ُكشون

سيدرحيم آقازاده 

محمد مالى

رئيس انجمن نابينان استان خوزستان:

بى توجهى به اشتغال نابي نايان در خوزستان

كابوس مرگ در انتظار نخلستان هاى سرزمين نخل

سيدرحيم آقازاده 

انجام كليه پايان نامه هاى كارشناسى ارشد، مديريت و حسابدارى 
از تهيه پروپوزال تا چاپ ، ويرايش و صحافى ، ثبت مقاالت و شركت در 

همايش هاى داخلى و خارجى با نازل ترين قيمت
 hadibehroozi59@gmail.comپست الكترونيكى    

شماره تماس:  09166915344
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جتماعى ا

چه بر سر آتنا آمده  بود؟ 
حاال كه چندروزى از كشف جسد او مى گذرد، جزييات 

حادثه بيش تر روشن شده  است.
بساط  كنار  ديگر  روزهاى  از  خيلى  مانند  آتنا  خرداد   28
پدرش بود. در نزديكى او و پدرش مغازه رنگرزى اى قرار 
داشت كه محِل رفت وآمِد هميشگى آتنا و پدرش براى رفتن 
مثل  آتنا  نيز  روز  آن  بود.  آب  خوردِن  يا  و  دستشويى  به 
هميشه به سمت آن مغازه رفت تا آب بخورد و بعد از آن 

ناپديد شد.
ابتدا كسى ظنش به آن مغازه نمى رفت. پدر آتنا و دوستانش 
پايين  و   باال   را  پارس آباد  پزشكان  خياباِن  تمام  همان روز 
كردند. نيروهاى قضايى بارها 60 ساعت فيلم از آن خيابان را 
زير و رو كردند اما تصويرى كه نشان دهد آتنا كجا رفته در 
فيلم ها نبود. در آن فيلم ها تنها ديده مى شد كه آتنا از نزديكى 
پدرش به آن سمِت خيابان مى رود اما دوربيِن بعدى، ديگر 

آتنا را نشان نمى داد. 
روزها گذشت و پليس مجبور شد از سگ هاى زنده ياب 
كمك بگيرد اما باز هم آتنا پيدا نشد. تا اينكه ماموران با 
دو  فاصل  حد  بايد  آتنا  كه  زدند  حدس  فيلم ها  بازبينى 
دوربينى كه در خيابان مشغول ضبط بودند ربوده شده باشد. 
آن حِد فاصل جايى نبود جز مغازه رنگرزى كه آتنا هميشه 
به آن رفت وآمد داشت.  صاحب مغازه پس از چند روز 
دستگير شد. دو هفته قتل آتنا را انكار كرد و از آن جا كه در 
منزل او چيزى براى اثبات وجود نداشت ماموران مطمئن 

نبودند كه او اين قتل را انجام داده باشد.
از  دورتر  جايى  كه  مرد  آن  پاركينگ  به  عده اى  اينكه  تا 
خانه اش بود شك كردند و با جست وجوى آن مكان جسِد 
آتناى 7 ساله درون سطلى پر از سيمان و داخل يك ساك 

كشف شد.
مردِ مغازه دار كه گويا پيش از اين به اعمالى مانند كودك آزارى 
نيز معروف بوده به قتل آتنا بر اثر خفگى اعتراف كرد و گفت 
وقتى او و النگوهاى طاليش را ديده «وسوسه» شده  است. 

مردم چه كردند؟
مردم پارس آباد از همان روزِ اول تالش كردند تا آتنا پيدا 

شود. گم شدِن اين دختر 7 ساله آن قدر سروصدا كرد كه 
همه دنبالش بودند؛ از مردم شهر گرفته تا هنرمنداِن كشور. 

 اما واكنش ها و تالش ها براى برگرداندِن آتنا به همين جا 
ختم نشد. 19 تير وقتى معلوم شده كه آتنا به دست مردِ 
رنگرز كشته شده، خون مردم به جوش آمد به محل حادثه 
آمدند، مغازه قاتل را آتش زدند و خواستارِ اشد مجازات 

شدند. 
بسيارى پروفايل هايشان را به تصوير آتنا تغيير دادند، خيلى ها 
نزد خانواده او رفته و تسليت گفتند و شهر پر شد از بنرهايى 

براى آتنا.
به  اتفاق  اين  درباره  پارس آباد  بيمارستاِن  پرستار  مهدى 
فرارو مى  گويد: ”همه خيلى ناراحتند. ولى هنوز مشخص 
نشده كه آن مرد چرا آتنا را ُكشته؟ بعضى ها مى گويند چون 
معتاد بوده، بعضى هاى ديگر مى گويند مردِ رنگرز با پدر آتنا 
خصومت شخصى داشته و حتى برخى مى گويند آن مرد 

مشكل روانى داشته است“. 
احمد از ساكنين و مغاره داراِن پارس آباد هم مى گويد: ”ما 
حق آتنا را مى گيريم. غيرت ما اجازه نمى دهد كه چنين 
اتفاقى بيفتد. به نظر من، اين كه مردم خشمشان را نشان دادند 
درس خوبى براى امثال آن مرد رنگرز است و شايد كمتر 
از اين اتفاق ها بيفتد. مردم شعار مى دهند كه اعدام اعدام... 

سنگسار سنگسار...“.
هرچند واكنش ها به مرِگ آتنا ممكن است در ابتدا مثبت به 
نظر برسد، اما آيا اين واكنش ها كمكى به كاهش اين دست 
از جرائم خواهد كرد؟ اين واكنش ها ناشى از آگاهى است و 

يا احساساتى زودگذر؟
آرمان شهركى –تحليل گر مسائل اجتماعى و پژوهش گر- به 

بررسى حادثه قتل آتنا از ديدى اجتماعى پرداخت. 
او در ابتدا به واكنش هاى گسترده فضاى مجازى و كاربران 
اينكه  گفت:  فرارو  به  شهركى  پرداخت.  آتنا  قتل  به  آن 
شبكه هاى اجتماعى خواهند توانست بر مسائل اجتماعى 
تاثير بگذارند يا نه موضوعى قابل بحث است، اما از ديد 

كارشناسان اين شبكه ها چنين كاركردى ندارند.
پژوهش گر  اين  گفته  به  آتنا  قتل  و  گم شدن  خبر  پخش 
واكنشى مقطعى است و ما هنوز به آن درجه از آگاهى و 

يا فرهنگ نرسيده ايم.

شهركى مى گويد گستره دنياى مجازى زياد شده اما اين 
شبكه از سطحى كه پوشِش خبر، واكنش و ابراز احساسات 

است باالتر نمى رود. 
او معتقد است در سوِى ديگر ماجرا كه واكنش مردم شهر 

پارس آباد به حادثه است نيز بايد دقت كرد.
 شهركى اين باره توضيح داد: واكنش مردم به اين حادثه 
داراى وجوهِ منفى زيادى است كما اينكه آن را مثبت تلقى 
كنيم. چراكه وقتى مردم در جايى جمع و به طور افراطى 
خواستار اعدام مى شوند ناشى از احساساِت زودگذر و در 

واقع نوعى بازتوليد خشونت است.
وى تاكيد كرد: مردم ما نمى دانند كه نسبت به جنايت و 
جنايت كار چه واكنشى بايد نشان دهند. دليِل آن نيز ناآگاهى 

آن هاست.
شهركى ادامه داد: خشونت و قتل هايى مشابه قتل آتنا، سال ها 
ست كه در جامعه ايران امتداد دارد و مسلما چنين چيزى 
نياز به كار عميق دارد. از نظر من روان شناسان، جامعه شناسان 
و فيلسوف ها بايد پرونده هايى اينچنينى را مورد بررسى قرار 
دهند. استنباط من اين است كه بررسى اين پرونده ها بسيار 

گره گشا خواهد بود.
اين تحليل گر درباره داليل اين اتفاق توضيح داد: درباره اين 
حادثه استدالل من به اخالقيات و مذهب برمى گردد. من 
جامعه اى را مى بينم كه پايه آن مذهب است و مذهب دائم 
در آن بازتوليد مى شود، اما در كوچه و خيابان شاهد نزول 

اخالقيات هستيم.
شهركى در ادامه گفت: مردِ رنگرز در بازجويى ها گفته كه 
با ديدِن آن دختربچه «وسوسه» شده است. اقتصاد در اين جا 
مطرح نيست بلكه جنسيت، نزول اخالق و مذهب مطرح 

است. 
به گفته شهركى وسوسه مفهومى اخالقى و مذهبى است. 
سطح  نزول  مغان  پارس آبادِ  مانند  جامعه اى  در  بنابراين 

اخالقيات بستر بروز آسيب هاست.
بيمارى هاى  اين پژوهش گر همچنين مى گويد من وجودِ 
جنسى، روحى و روانى را در جامعه ايران تاييد مى كنم و 
تمايل دارم بررسى اين دست از حوادث از دريچه اخالق و 

مذهب نيز صورت بگيرد. 
وى در نتيجه گيرى معتقد است كه در حادثه آتنا ما با دو 
وجه روبروييم؛ يكى نزول اخالقيات كه كليد واژه آن را بايد 
«وسوسه» بگيريم و ديگر واكنش هايى نادرست كه بايد آن  را 

با درخواسِت «اعدام در مالءعام» بررسى كنيم. 
به گفته آرمان شهركى چرا بايد ميزان خشونت پذير در ايران 
تا حدى باال برود كه عمومِ مردم خواستار اعدام در مالءعام 
بشوند، آن هم در شرايطى كه خودِ قانون گذاران ايرانى نيز در 
حال بحث و بررسى حذف اعدام در برخى جرائم هستند؟

شهركى در انتها گفت: از نظر من راهكارِ كاهش اين دست 
از جرائم و خشونت، آگاهى و توسعه يافتگى است. براى 
من به شخصه همچون براى بسيارى از آدميان،  شنيع تر 
و دردناك تر از قتل و تجاوز به يك كودك وجود ندارد و 
جامعه اى كه چنين بسترى فراهم مى آورد به هر روى متهم 
است. اميدوارم كه قاتل را سريع اعدام نكنند و به روان 
شناسان، فالسفه و جامعه شناسان خوب و طراز اولى كه 
در دانشگاه ها و كلينيك هاى كشور هستند فرصت مصاحبه 
با اين فرد و بررسى زندگى خانوادگى اش را بدهند. تا با 
روشى اصولى شاهد كاهش اين دست از خشونت ها باشيم.

پارس آباد، مرد رنگرز و مرگ آتنا

با قاتل آتنا چه بايد كرد؟ 
28 خرداد براى آتناى 7 ساله مثل روزهاى قبل شروع شده بود. او همراِه پدر دستفروشش بود تا به او كمك كند و يا شايد همان نزديكى

 با هم سن وسال هايش بازى كند. آن روز اما اتفاق ديگرى افتاد؛ تنها در عرض چندثانيه اى كه پدر چشمش را از آتنا برداشت او گم شد. 20 روز هيچ خبرى از او نبود
 تا اينكه جسد آتنا در پاركينگ مرِد رنگرزى كه در همان خيابان ساكن بود، پيدا شد.

كدام زنان وزير مى شوند؟
اكنون كه زمان زيادى تا تحويل  گرفتن دولت دوازدهم باقى نمانده، جريان 
اصالح طلب و همچنين فعاالن مدنى اصرار دارند تا حسن روحانى به عقبه رأى 
خود بى توجهى نكند؛ پشتوانه اى كه بخش بزرگى از آن را زنان و جوانان تشكيل 
مى دادند. رايزنى ها در همين راستا آغاز شده و گمانه ها از حضور بيش از يك زن - به  
عنوان وزير - در كابينه دوازدهم خبر مى دهند. در ميان گزينه هايى كه به چشم 
مى خورند، اسامى زنان نام آشنايى وجود دارد؛ از شهيندخت موالوردى گرفته تا زهرا 

شجاعى و...
«احتمال حضور زنان در كابينه دوازدهم قوت گرفته است. بعد از آن كه حسينعلى 
اميرى، معاونت امور مجلس رياست جمهورى از احتمال حضور زنان در كابينه دوم 
روحانى سخن گفت، برخى گمانه ها از حضور پرتعداد زنان در كابينه حكايت  مى كند. 
اميرى درباره حضور زنان در كابينه جديد به ايرنا گفته است: «اين يك مطالبه 
عمومى است و رئيس جمهور به توانمندى بانوان اعتقاد دارند و معتقدند نيمى از 
جامعه، بانوان هستند. بنابراين سه عضو كابينه از بانوان هستند كه به  عنوان معاون 

رئيس جمهور در دولت يازدهم حضور دارند.»
اميرى با اشاره به اين كه در همين دولت يازدهم ما معاون استاندار و همچنين 
تعدادى فرماندار خانم نيز داريم، گفت: «طبيعتا از توانمندى بانوان در سطوح مختلف 

مديريتى هم در دولت دوازدهم استفاده مى شود.»
كه  است  مهمى  مطالبات  از  يكى  دوازدهم  كابينه  در  زنان  حضور  بر  تأكيد 
اصالح طلبان بعد از پيروزى روحانى بر آن تأكيد كرده اند. محمدرضا عارف هم 
در ديدار دو نفره خود با روحانى حضور زنان و جوانان البته به معناى جوان گرايى در 
كابينه را از جمله مطالباتى ذكر كرده كه بايد محقق شود. روحانى در دولت يازدهم 
از حضور زنان در سه معاونت بهره جست؛ معصومه ابتكار به  عنوان رياست سازمان 
محيط  زيست، شهيندخت موالوردى در سمت معاونت امور زنان و زهرا احمدى پور، 
رئيس سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى. روحانى در عين  حال در اواخر دولت 
يازدهم هم اشرف بروجردى را به سمت رياست كتابخانه ملى و سازمان اسناد 
رسمى منصوب كرد. با اين حال منتقدان روحانى همچنان تأكيد داشتند كه روحانى 

از ظرفيت زنان در وزارتخانه استفاده نكرد.
اكنون كه زمان زيادى تا تحويل  گرفتن دولت دوازدهم باقى نمانده، جريان 
اصالح طلب و همچنين فعاالن مدنى اصرار دارند تا حسن روحانى به عقبه رأى 
خود بى توجهى نكند؛ پشتوانه اى كه بخش بزرگى از آن را زنان و جوانان تشكيل 
مى دادند. رايزنى ها در همين راستا آغاز شده و گمانه ها از حضور بيش از يك زن 
- به  عنوان وزير - در كابينه دوازدهم خبر مى دهند. در ميان گزينه هايى كه به 
چشم مى خورند، اسامى زنان نام آشنايى وجود دارد؛ از شهيندخت موالوردى گرفته 
تا زهرا شجاعى و... اما نكته مغفول  مانده اين است كه زنان توانمندى كه گرايش 
اصالح طلبى يا اعتدالى دارند، تنها همين چهره ها هستند؛ چهره هايى كه هر گاه 
بحث پست هاى مديريتى در سطح باال مطرح مى شود، به نام همين چند زن 
اشاره مى شود. گويى جريان اصالحات با همه توجه و تأكيدى كه بر حضور زنان 
در عرصه هاى مديريتى داشته، فقط توانسته همين تعداد معدود زن مدير را پرورش 
دهد. اگر چه اين گزاره درست نيست؛ چرا كه زنان توانمندى در عرصه هاى مختلف 
حضور دارند كه گاه به دليل نگاه بسته اى كه در ميان حلقه هاى زن اصالح طلب 

وجود دارد، نتوانسته اند به چهره تبديل شوند.
گزينه هاى احتمالى

اما در ميان چهره هاى نام آشناى زن، يكى از گزينه ها كه خبر آن قطعى به نظر 
مى رسد، انتخاب شهيندخت موالوردى براى وزارت آموزش  و پرورش است. 
موالوردى از همان ابتدا هم جزء گزينه هايى بود كه نامش براى اين وزارتخانه 
مطرح شده بود. عملكرد مثبت او در معاونت زنان همچنين يكى از برگ هاى برنده 
روحانى در معرفى او براى وزارتخانه آموزش  و پرورش است؛ به  ويژه آن كه جدايى 
دانش آشتيانى از دولت دوازدهم قطعى شده است. با اين  حال موالوردى در حياط 
هيات دولت درباره اين گمانه گفته است: «هنوز صحبتى نشده و چون صحبتى 

نشده، نمى توانم بگويم هستم يا نيستم.»
معاون امور زنان رياست جمهورى همچنين درباره نتايج رايزنى ها براى حضور زنان 
در كابينه گفت: «رايزنى ها در اين زمينه ادامه دارد. كال تركيب كابينه قطعى نشده 
اما رايزنى ها ادامه دارد و به مرحله نهايى  شدن رسيده، ولى تصميم گيرنده نهايى 

رئيس جمهور خواهد بود.»
الهه كواليى از ديگر گزينه هايى است كه اين  بار در ال به الى سخنان نمايندگان 
عضو فراكسيون زنان مجلس دهم به او اشاره مى شود. كواليى تجربه حضور در 
كميسيون امنيت ملى مجلس ششم را در كارنامه دارد. استاد دانشگاه است و از زنان 

فعال اصالح طلب.
همچنين شنيده شد كه از سوى برخى اعضاى حزب اعتدال و توسعه تالش هايى 
صورت مى گيرد تا پروين دادانديش، همسر محمود واعظى (از اعضاى حزب اعتدال 
و توسعه) را براى وزارتخانه علوم معرفى كند. سابقه مشاوره وزير مستعفى فرهنگ 
و ارشاد (على جنتى) نيز حضور در مجموعه مديريتى دانشگاه آزاد از جمله سوابق 

او به شمار مى رود.
از ديگر گزينه هايى كه براى اين وزارتخانه زمزمه آن شنيده شده، سيده فاطمه 
طباطبايى، همسر مرحوم سيد احمد خمينى و مادر سيدحسن خمينى است. فاطمه 
تنها دختر آيت اهللا سيدمحمدباقر سلطانى طباطبايى، از استادان حوزه علميه قم است. 
جد مادرى او آيت اهللا سيدصدرالدين صدر و پدر امام موسى صدر است. فاطمه، 
يكى از خواهرزاده هاى امام موسى صدر به شمار مى رود. فاطمه طباطبايى مقطع 
كارشناسى را بعد از انقالب در رشته فلسفه غرب دانشگاه تهران به اتمام رساند و 
پس از آن كارشناسى ارشد و دكتراى خود را در رشته عرفان اسالمى گذرانده است. 

او هم اكنون رئيس شوراى زنان فرهيخته در دانشگاه آزاد اسالمى است.
شجاعى از جمله اولين زنانى بود كه توانست به دولت ورود پيدا كند. او معاونت امور 
زنان را در دولت سيدمحمد خاتمى بر عهده داشت. گر چه شجاعى تا به حال با 
پيشنهاد حضور در دولت مخالفت كرده است ولى يكى از گزينه هاى زنان در دولت 
دوازدهم است. چهره هاى اصالح طلبى مثل على صوفى و جهانبخش خانجانى از 
فشار جريان ناكام انتخابات براى حضور در كابينه سخن گفته بودند. به  عنوان نمونه 
محمدرضا ميرتاج الدينى، از اعضاى كابينه دوم احمدى نژاد، گفته بود: «كابينه دوم 
روحانى در تعارض با 16 ميليون رأى اصولگراها نباشد.» اين شايعه ها تا جايى قوت 
گرفت كه حتى محمدرضا باهنر هرگونه احتمال حضورش در كابينه دوم حسن 

روحانى را تكذيب كرده بود!
احتمال ارائه فهرست وزرا در روز تحليف

معاون پارلمانى رئيس جمهور از احتمال ارائه فهرست وزيران و برنامه دولت به  طور 
همزمان در روز برگزارى مراسم تحليف خبر داد. حسينعلى اميرى گفت: ما تا آغاز به 
كار دولت جديد چند مراسم داريم. يكى تنفيذ حكم رئيس جمهور كه از سوى مقام 
معظم رهبرى انجام خواهد شد و برگزار  كننده اين مراسم دفتر مقام معظم رهبرى 
است، دوم، مراسم تحليف رئيس جمهور است كه طبق قانون اساسى، در مجلس 
شوراى اسالمى و با حضور رئيس قوه  قضائيه انجام خواهد شد كه ميزبان آن 
مجلس شوراى اسالمى است و هماهنگى هاى الزم را در اين زمينه انجام داده ايم. 

او افزود: مجلس روز 14 مرداد را براى تحليف اعالم كرده است. پس از آن 
رئيس جمهور بر اساس قانون و آيين نامه داخلى مجلس بايد اعضاى كابينه را 
به مجلس شوراى اسالمى معرفى كند و مجلس در 15 روز صالحيت وزيران 
پيشنهادى را بررسى كند اما با توجه به اين كه آقاى روحانى تأكيد دارد دولت 
دوازدهم زودتر شكل گيرد و كارش را شروع كند و براى آقاى رئيس جمهور زمان 
بسيار مهم است و در سال 1392 هم در روز تحليف وزيران را به مجلس شوراى 
اسالمى معرفى كردند، در اين دوره هم آقاى دكتر روحانى تالش دارند در روز 
برگزارى مراسم تحليف، فهرست وزرا و برنامه دولت را به مجلس بدهند تا مجلس 
هر چه زودتر نسبت به بررسى وزراى پيشنهادى اقدام كند و دولت جديد در اسرع 

وقت شكل بگيرد.

نـان ز

دكتر كالنترهرمزى: افراد جراحى زيبايى را به شكل 
معجزه اى مى بينند كه جراح انجام مى دهد

پالستيك  جراحان  انجمن  مديره  هيات  عضو 
مى گويد: در مجموع جراحى هاى زيبايى، ايران به 

نسبت جمعيت، رتبه اول را در دنيا دارد.
خبرى در برخى خبرگزارى ها و رسانه  ها به نقل 
از رييس انجمن جراحان پالستيك منتشر شد كه 
در آن اشاره شده بود به طور متوسط روزانه 300 
جراحى زيبايى بينى در تهران انجام مى شود. اين 
خبر البته در جاى ديگرى اشاره كرده بود اين آمار 
ماهانه 20 هزار جراحى زيبايى است كه با روزى 
300 جراحى، همخوانى نداشت. براى اطالع از اين 
كه چه آمارى از جراحى زيبايى بينى در كشورمان 

وجود دارد و اين كه چه تغييراتى در سال هاى گذشته در 
روند جراحى هاى زيبايى انجام شده، با دكتر عبدالجليل 
كالنترهرمزى، عضو هيات مديره انجمن جراحان پالستيك 
گفت وگو كرديم. او كه پيش از اين هم نسبت به پرهيز از 
عمل هاى غيرضرورى زيبايى هشدار داده بود، باز هم تاكيد 
كرد كه بهتر است تا حد ممكن، از دخالت در فرم طبيعى 

چهره و بدن اجتناب شود. 
گفت وگوى با اين استاد دانشگاه و فوق تخصص جراحى 

پالستيك را در ادامه بخوانيد؛
آمار دقيقى از جراحى زيبايى بينى به طور كلى در ايران داريم؟

آمار دقيقى نداريم چون در اين زمينه تنها وزارت بهداشت 
است كه مى تواند آمار داشته باشد. هرچند بعضى عمل ها 
ثبت نمى شود، با اين حال وزارت بهداشت برنامه اى را دارد 
كه تمام اعمال جراحى  كشور كه در بيمارستان هاى دولتى 
انجام مى شود را به صورت الكترونيك ثبت مى كند، يعنى 
وزارت بهداشت در هر لحظه مى تواند اين آمار را داشته 
باشد كه چه ميزان عمل انجام شده است و درواقع بهتر 

است آنها اين آمار را اعالم كنند.
بعد از گذشت اين همه سال از تب جراحى بينى، هنوز آمار 

متقاضيان اين عمل زيبايى فروكش نكرده؟
تب جراحى بينى مختصرى كمتر شده اما درخواست براى 

ساير عمل هاى زيبايى باال رفته.
چه عمل هايى؟

جراحى هاى فك و صورت، تزريق ها، جراحى هاى ليفت 
و اليپوساكشن. افراد ممكن است از كارهايى مانند ليفت 

و تزريق ژل ها در كوتاه مدت سود ببرند ولى در درازمدت 
برايشان دردسرهاى زيادى وجود خواهد داشت. همچنين 
گاهى تقاضاهايى مى شنويم مثال اين كه مى خواهند چشم ها 
را گربه اى كنند، لب ها را به شكل هنرپيشه هاى حاشيه خليج 
سنين  در  و  زودهنگام  صورت  كشش  دربياورند،  فارس 
پايين انجام دهند، چال هاى روى گونه ايجاد كنند. اين موارد 

از تقاضاهاى شايع اما غيراصولى است.
چرا براى اين عمل هاى زيبايى و به گفته شما غيرضرورى 

اصرار وجود دارد؟
اغلب، افراد جراحى زيبايى را به شكل معجزه مى بينند، 
فكر مى كنند يك جراح زيبايى هر كارى بخواهد مى تواند 
انجام دهد، در حالى كه اينطور نيست. يك جراح پالستيك، 
دوره تناسب زيبايى را هم آموزش مى بيند و مى آموزد كه 
نسوج  لزوم،  صورت  در  و  استانداردها  اساس  بر  چطور 
سخت و نرم را جابجا كند. اين با تصور مردم كه فكر 
مى كنند هر شكلى مى شود به هر چهره اى داد مغاير است. 
ممكن است در بعضى موارد اين اتفاق هم ممكن باشد اما 
بايد به جنبه هاى علمى و سالمت آن توجه كرد. ما هنوز 
نتوانسته ايم اين ذهنيت را پاك كنيم كه جراحى زيبايى براى 
هر نقطه از بدن و به هر شكلى كه خواستند، امكان پذير 
و صحيح نيست. بايد اين فرهنگ را در مردم ايجاد كرد 
كه هيچكس نمى تواند شبيه شخص ديگرى شود و اصال 
لزومى براى اين كار وجود ندارد. خداوند هر كدام از ما را 
به شكلى آفريده كه در جزييات با همديگر تفاوت داريم و 
اصال زيبايى در همين تفاوت هاست. مخصوصا عمل هاى 
بى عارضه  و  آسان  اصال  صورت  اسكلتى  و  استخوانى 

نيست،  حتما بايد لزومى داشته باشد كه اين عمل ها 
انجام شود و در قالب استانداردها بگنجد. بايد حتما 
ارزش اين كار را داشته باشد نه اين كه بخواهند 
شبيه هنرپيشه ها شوند يا تنوع ايجاد كنند، اين داليل 
اصال منطقى نيست كه بخواهند خودشان را به عمل  

جراحى بسپارند.
اين عمل ها در مردان هم افزايش پيدا كرده؟

نسبت مردان به زنان در گذشته يك به 10 بوده و االن 
هم تقريبا همان است و تفاوت معنادارى پيدا نكرده.

ايران همچنان بيشترين آمار جراحى زيبايى را دارد؟
بله ايران همچنان بيشترين عمل هاى جراحى زيبايى 
را در دنيا دارد كه شامل موارد مختلف است. در 
ايران، جراحى بينى بيشترين ميزان عمل هاى زيبايى 
را دارد اما ممكن است در كشورهاى ديگر جراحى هاى 

ديگر در صدر باشند.
با اين ميزان جراحى زيبايى، براى كاهش عواقب آن بايد 

چه كار كرد؟
جراحى هاى  عواقب  در  مردم  سهم  مى گويم  هميشه  من 
زيبايى كمتر از پزشكان نيست چون موضوع به اين مهمى 
مراجعه  متخصصانى  به  گاهى  و  مى گيرند  دست كم  را 
مى كنند كه به سوابق علمى آنها آشنايى ندارند. متاسفانه 
كميته تخصصى براى نظارت بر تبليغ هاى تلويزيونى هم 
وجود ندارد و بسيار مى بينيم كه در صداوسيما كسى كه 
متخصص است به عنوان فوق تخصص معرفى مى شود 
يا شخصى كه يك دوره شش ماهه گذرانده يا حتى در 
دانشنامه او اسمى از زيبايى و پالستيك برده نشده، به عنوان 
جراح پالستيك معرفى مى شود. اين موارد به جراحى هاى 
غيرتخصصى دامن مى زند. بنابراين مردم خودشان بايد آگاه 
باشند و تحقيقات الزم را انجام دهند كه به چه افرادى 
هر  كه  مى كنند  فراموش  گاهى  مردم  مى كنند.  مراجعه 
جراحى چه زيبايى و چه غيرزيبايى يك دخالت در سالمت 
و كار تهاجمى است بنابراين به اين راحتى نبايد سالمتشان 
را به دستانى بدهند كه تيغ بر دست دارند و از تخصص آنها 
اطالعى ندارند. به مردم توصيه مى كنم براى انجام هر عمل 
زيبايى به خودشان زمان بدهند، اجازه بدهند كه گذشت 
زمان به آنها نشان دهد واقعا مصمم هستند اين عمل را 
انجام دهند يا نه و به محض اين كه چنين فكرى به ذهنشان 

خطور كرد براى انجام جراحى اقدام نكنند.

جراحى بينى از مد افتاد؛ چشم گربه اى  ها رسيد

به گفته متخصصان حوزه اجتماعى در مشاركت 
دو نوع رهيافت مطرح است؛ يكى دستيابى به 
باالى  منزلت  كسب  يا  اقتصادى  فايده هاى 
اجتماعى كه امر اقتصادى بر همه چيز مقدم 
است. و ديگرى مشاركت در فعاليت اجتماعى 
طريق  از  و  است  هدف  نفسه  فى  سياسى  و 
آن توانايى ها و خالقيت هاى انسان به عنوان 
موجودى عقالنى و ارتباط جو فعليت مى يابد. در 
اين نظريه مشاركت در فعاليت هاى سازمان هاى 
اجتماعى وظيفه شهروند فعال است و صرفاً به 
شخصى  منافع  و  مالى  نيازهاى  تامين  خاطر 
صورت نمى گيرد. در جامعه پيشرفته امروزى، 

مديريت شهرى كاركرد خود را از يك سازمان خدماتى به يك سازمان اجتماعى 
ارتقاء داده و در تالش است تا از جنس فعاليت هاى كالبدى صرف به سمت حل 
دغدغه هاى اجتماعى و خدمات رسان در اين حوزه تبديل شود چرا كه وقتى نگاه 
به سمت توسعه پايدار شهرى باشد مى بايست عالوه بر عملكرد سخت افزارى و 

كالبدى به سمت پيشبرد برنامه هاى كالن اجتماعى رفت.
در اين حوزه مشاركت اجتماعى به عنوان يك اصل انكار ناپذير در اجراى امور 
خودنمايى كرده و در اليه ظريف تر آن مشاركت هاى داوطلبانه در حوزه شهرى و 
خصوصا با ظرفيت نيروى جوانى هر برنامه اى را به سمت موفقيت و پيروزى سوق 
خواهد داد. در كشورهاى پيشرفته دنيا همچون فرانسه، اتريش، بلژيك و انگليس 
براى اداره بهتر شهر از ظرفيت نهاد هاى اجتماعى و سازمان هاى عالقه مند به 
اقدامات داوطلبانه استفاده مى گردد و توانسته اند با استفاده از اين ظرفيت كه بهره 
گيرى از يك مشاركت اجتماعى فعاالنه است بسيارى از مشكالت شهرى را 
حل نمايند. امروزه در سطح جهانى، رويكرد ( (مشاركت محورى) ) در برنامه هاى 

مديريت شهرى تقويت شده است.
اهميت يافتن نقش عموم مردم و به صورت اخص جوانان خالق و دغدغه مند 
در اداره امور زندگى اجتماعى خود، درس گرفتن از تجارب و روندهاى توسعه 
شهرى در دهه هاى گذشته، لزوم انطباق طرح ها و الگوهاى برنامه ريزى با نيازها 
و خواسته هاى مردم، عدم توانايى مالى دولت ها در نوسازى و بهسازى امور، 
پيچيدگى فزاينده زندگى شهرى و تنوع فرهنگى شهروندان، در تقويت رويكرد 
مشاركت محورى موثر بوده اند. مديريت شهرى به عنوان يك سازمان نيمه دولتى 
و غير انتفاعى كه وابستگى هاى زيادى به امكانات جامعه خود دارد، مى بايستى 
ساختار مديريتى و سازمان ادارى خود را به سوى يك سيستم مشاركتى و بهره 
گيرى از انرژى سرشار اين قشر از جامعه ببرد تا بتواند به بهترين وجه از شرايط و 

امكانات جامعه استفاده نموده و به اهداف سازمانى خود نيز نائل آيد.
 اگر نگاهى به الگوهاى موفق مديريت شهرى داشته باشيم توجه به حوزه جوانان 
به عنوان يك دغدغه فرابخشى و محورى ديده شده و مديران كارآمد تالش 
مى كنند تا هر چه بيشتر اين مجموعه را ترغيب به فعاليت در سطح شهرها نمايند. 
پنجمين دوره انتخابات شوراهاى شهر و روستاى كشور برگزار شد و مردم با 
تصميم خود نمايندگانى را براى اداره شهرها و روستاها براى دوره اى 4 ساله 
انتخاب كردند. يكى از اقشار مهم اجتماعى كه معموال در سياست گذارى ها و 
برنامه ريزى ها ناديده گرفته مى شود، جوانان هستند. اين در حالى است كه قشر 
جوانان نيروى بالنده و پرانگيزه اى براى فعاليت و توسعه هستند. جوانان بخش 
قابل توجهى از جمعيت شهرى را تشكيل مى دهند. آنها تحت تاثير تصميمات 
و اقدامات مديران شهرى قرار مى گيرند، اما نكته مهم اين است كه در آينده 
نقش آفرينان مهمى در اجتماع محلى خود خواهند بود. از همين رو، يكى از بهترين 
سرمايه گذارى ها براى آينده بهتر، سرمايه گذارى براى افزايش دانش، مهارت ها و 

مسئوليت اجتماعى جوانان است.

مشهور  صاحب نظران  از  كه  «دريكسل»  نظر  از 
عرصه برنامه ريزى شهرى با بهره گيرى از جوانان 
است، سودمندى هاى مشاركت جوانان قابل توجه 
است و پذيرش آن در توسعه جامعه نيازمند شناخت 
ماهيت مشاركت است و آگاهى از منافع بالقوه اش 
سودمندى هاى  او  است.  مهم  افراد  تمامى  براى 
مشاركت جوانان را برحسب 3 گروه جوانان، اعضاى 
جامعه و برنامه ريزان و سياست گذاران به اين شرح 

مى داند:
سودمندى هاى مشاركت براى جوانان، در فعاليت 
جديد و نشاط آور شركت مى كنند. با نگاهى نو به 
جامعه محلى و محيط زيست مى نگرند و آن را درك 
مى كنند. دموكراسى و تحمل عقايد مختلف را تجربه مى كنند. شبكه اى از دوستان 
جديد شامل افراد نمونه و با درايت در جامعه به وجود مى آورند. به ايجاد تغييرات 
مثبت در محيط محلى و ساير جنبه هاى جامعه كمك مى كنند. حس سرپرستى و 
مسئوليت شهروندى در آنها افزايش مى يابد. اعتماد به نفس، هويت و احساس غرور 
آنها تقويت مى شود. حضور جوانان در عرصه هاى مشاركت شهرى موجب مى شود 
ساير اعضاى جامعه با شيوه هاى مثبت و سازنده، به طور متقابل با جوانان همكارى 

كنند و كمك مى كند سوءتفاهم و عدم اعتماد موجود بين نسل ها از بين برود.
آنها از نحوه نگرش جوانان به دنيا، جامعه خود و به خودشان آگاه مى شوند و 
راه هاى بهبود كيفيت زندگى جوانان را مى شناسند. چنين حضورى سبب مى شود 
احساس تعلق به محل زندگى آنها تقويت  شود و موجب قدردانى از ايده ها و 
كمك هاى جوانان خواهد شد. خانواده هايى كه فرزندان جوان دارند با آگاهى از 
اهميت مشاركت آنها در عرصه هاى اجتماعى و عمومى تالش مى كنند انرژى و 

زمان مناسبى براى آينده جامعه صرف كنند.
  از سوى ديگر، برنامه ريزان و سياست گذاران شهرى نيز مى توانند از سودمندى هاى 
مشاركت جوانان بهره مند شوند. حضور جوان كمك مى كند به طور كامل تر از نيازها 
و موضوعات جوامعى كه سياست گذاران و مديران شهرى قصد خدمت به آن 
را دارند، آگاه شوند و در نتيجه برنامه ريزى ها و تصميمات توسعه اى را به طور 
مناسبت ترى اتخاذ كنند.  همچنين بايد اضافه كرد حضور جوانان در عرصه هاى 
عمومى و ادارى شهرى كمك مى كند اعضاى جامعه در زمينه پيچيدگى هاى ذاتى 
و موازنه هاى موجود در سياست و تصميم گيرى هاى مربوط آموزش ببينند اما به 
نظر مى رسد در جامعه ما نگاه به جوانان و توانمندى ها و سودمندى هاى اين گروه 

از جمعيت نمود زيادى ندارد.
بخش عمده اى از سياستمداران مايل هستند از نيروى جوانان به شكل ابزارى 
و در خدمت مقاصد و اهداف خود استفاده كنند و كمتر مجال و ميدانى براى 
مشاركت جوانان در تعيين اهداف عمومى، سياست گذارى و اجرا قائل هستند. با 
وجود قابليت هاى جوانان، نگاه جامعه به آنها آسيب شناختى است و بيشتر دنبال 
برجسته كردن مشكالت و مسائلى است كه جوانان گرفتار آن مى شوند مانند 
بيكارى، اعتياد و بيمارى هاى روان پريشانه مانند افسردگى يا رفتارهايى كه ممكن 

است اقشار سالمند و محافظه كار جامعه چندان با آنها موافق نباشند.
 يكى از حوزه هاى تجربه اندوزى، مديريت محلى و شوراهاى شهرى و روستايى 
است. براى اينكه امكان مشاركت و حضور جوانان به شكل بهتر و مناسب ترى در 
اين حوزه فراهم شود، الزم است هر چه سريع تر شوراهاى محله اى در شهرهاى 
كشور شكل بگيرد تا اين عرصه در اختيار جوانان قرار گيرد و آنها با كسب 
تجربه هاى عملى در سطحى كوچك تر خود را براى فعاليت و اقدام در سطوح 
بزرگ تر شهرى، منطقه اى، ملى و حتى بين المللى آماده كنند. بايد به اين نكته 
مهم توجه كرد كه اگر جامعه فرصت تجربه اندوزى و اشتباه را به جوانان خود ندهد 

نمى تواند در آينده صاحب مردان و زنان باتجربه و خردمند باشد.

شـت ا د د يا

مديريت شهرى موفق در گرو مشاركت جوانان
سيدچمران موسوى
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د قتصا ا

متوليان صنعتى معتقدند تمركز زنجيره ارزش پوشاك در يك محل، ضمن 
توسعه بازار برندها، كاهش هزينه ها در اين صنعت را به دنبال دارد. كشورهاى 
ايتاليا، چين، كره جنوبى و تركيه نيز تاكنون براى سرمايه گذارى در اين شهرك 
اعالم آمادگى كرده اند.استارت راه اندازى شهرك  تخصصى پوشاك زده شد و 
به اين طريق مجموع شهرك هاى تخصصى موجود در كشور به عدد 46 رسيد. 
راه اندازى شهرك صنعتى تخصصى پوشاك در تهران ارديبهشت سال گذشته 
در دستور كار قرار گرفت و براساس آن مقرر شد تا 193 هكتار زمين (قابل 
توسعه تا 300 هكتار) در اختيار واحدهاى توليدى پوشاك قرار گيرد، طرحى كه 

حاال به مرحله نهايى شدن نزديك شده است.
به گفته برخى از مسووالن صنعت پوشاك به دليل اينكه توسعه بنگاه هاى فعال 
در صنعت پوشاك در كوتاه مدت مقدور نيست، ايجاد شهرك توليد پوشاك در 
نزديكى فرودگاه بين المللى امام خمينى(ره) اين امكان را براى بنگاه هاى اين 
صنعت به وجود مى آورد تا با اتصال به زنجيره صنعت پوشاك سريع تر طعم 
توسعه را بچشند؛ چراكه گردهم آمدن واحدهاى توليدى امكان دسترسى آنها 

به مواد اوليه را تسريع و از سوى ديگر شرايط را براى رشد اين صنعت فراهم مى كند.
در اين پروژه طراحى، احداث و بهره بردارى از شهرك با در نظر گرفتن تمامى 
شده  پيش بينى  بار  اولين  براى  محل  يك  در  پوشاك  ارزش  زنجيره  حلقه هاى 
مواد  تامين  و  صنعتى  فروشگاه هاى  انبارها،  ساخت  اوليه  مواد  بخش  از  است. 
اوليه به صورت گروهى و خريد مشترك پيش بينى شده است. در بخش طراحى 
در  و  شده  گرفته  نظر  در  هنرستان  و  آموزش  مركز  و  مد  مدرسه  ساخت  مد  و 
بخش توليد نيز ساخت كارخانه هاى بزرگ توليد پوشاك و كارگاه هاى توليدى 
با تخصص هاى خاص مدنظر است. همچنين در حوزه بازاريابى، توزيع و فروش 
راه اندازى گمرك، نمايشگاه دائمى و سالن هاى همايش در دستور كار قرار گرفته 
است.رئيس انجمن صنايع پوشاك ايران معتقد است با راه اندازى شهرك صنعتى 
پوشاك شرايط براى تحقق ايجاد اشتغال براى 50 هزار نفر فراهم خواهد شد. هم 
افزايى بخش دولتى، خصوصى و تشكل ها؛ قرار گرفتن تمامى حلقه هاى زنجيره 
شهرك  احداث  نياز  تامين  براى  تعاونى  تشكيل  محل؛  يك  در  پوشاك  ارزش 
صنعتى پوشاك كشور؛ توسعه دانش فنى توليد پوشاك در كشور؛ توليد و ايجاد 
اشتغال، كمك به توسعه صادرات غيرنفتى؛ گسترش و ترويج فرهنگ استفاده 
از پوشاك اسالمى ايرانى؛ توسعه مديريت دانش بر پايه تحقيق و توسعه (شامل 
مدارس  ايجاد  است.  پوشاك  تخصصى  شهرك  مزاياى  جمله  از  مد)  و  طراحى 
طراحى مد يكى ديگر از موارد پيش بينى شده براى اين شهرك است كه به گفته 
غالمرضا سليمانى معاون صنايع كوچك سازمان صنايع كوچك و شهرك هاى 

صنعتى ايران اين بخش از سوى مدرسان داخلى و خارجى تدريس خواهد شد.
مراسم  در  نيز  ايران  صنعتى  شهرك هاى  و  كوچك  صنايع  سازمان  مديرعامل 
تامين  تعاونى  تشكيل  براى  مشترك  همكارى هاى  جانبه  پنج  تفاهم نامه  امضاى 
نياز توليدكنندگان و احداث شهرك صنعتى پوشاك كشور در خصوص اينكه طرح 
راه اندازى اين شهرك در چه مرحله اى قرار دارد، گفت: طراحى فاز نخست اين شهرك 
به اتمام رسيده و طراحى فاز دوم نيز در مراحل نهايى قرار دارد و بيش از 300 بنگاه 
توليدى پوشاك (شامل 35 كارخانه بزرگ، 128 كارگاه كوچك خدماتى، توليدى و 
صنعتى، 137 كارخانه متوسط) به همراه خدمات جنبى شامل هتل، آموزشگاه ها و 
آموزشكده هاى مهارتى و طراحى با همراهى برندهاى معتبر طراح از ايتاليا و ساير 

كشورهاى صاحبنام در آن مستقر مى شوند.

على يزدانى تصريح كرد: زيرساخت هاى اين شهرك از سوى دولت تامين و ساخت 
فضاهاى تجارى و توليدى از سوى بخش خصوصى انجام خواهد شد و وسعت هر 
واحد توليدى و خدماتى در اين شهرك سه تا پنج هزار مترمربع پيش بينى شده كه 
در مجموع فضايى با زيربناى يك ميليون متر مربع با اعتبار 30 هزار ميليارد ريالى تا 
زمان بهره بردارى ساخته خواهد شد. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت اظهار كرد: 
سرمايه گذارى ساخت واحدها پنج ساله خواهد بود و سرمايه ثابت خريد تجهيزات و 
ساخت مستحدثات طى پنج سال تسويه خواهد شد. وى درباره زمان آغاز و اجراى 
طرح گفت: طى روزهاى آينده عمليات اجرايى آغاز و همزمان واگذارى قطعات به 

اشخاص و توسط انجمن پوشاك كشور انجام مى شود.
تاكنون  ايران،  صنعتى  شهرك هاى  و  كوچك  صنايع  سازمان  مديرعامل  گفته  به 
سرمايه گذاران خارجى از كشورهاى ايتاليا، چين، كره جنوبى و تركيه براى حضور و 
مشاركت در اين شهرك اعالم آمادگى كرده اند. اين مقام مسوول اظهار كرد: مطابق 
سياست هايى كه امسال در مصوبه هاى ستاد اقتصاد مقاومتى به آن توجه شده، پنج 
هزار بنگاه توليدى در طرح نوسازى قرار گرفته اند كه با استفاده از حداكثر توان ساخت 
داخل نوسازى مى شوند و رفع فرسودگى ماشين آالت و تجهيزات صنعت پوشاك 

كشور از همين محل قابل انجام است.
پوشاك اشتغال زاترين صنعت

را  پوشاك  نشست  اين  در  اجتماعى،  رفاه  و  كار  تعاون،  وزير  تعاون  امور  معاون 
اشتغال زاترين صنعت در كشور دانست و گفت: هزينه سرانه ايجاد اشتغال در پوشاك 
مدرن 20 تا30 ميليون تومان است، درحالى كه اين رقم در پوشاك سنتى كمتر است. 
سيدحميد كالنترى در اين مراسم با بيان اينكه در اجراى اين طرح بخش هاى دولتى، 
خصوصى و تعاونى با يكديگر همكارى مى كنند، به كاركردهاى متفاوت شهرك 
پوشاك اشاره كرد و گفت: برگزارى نمايشگاه ها، آموزش هاى مهارت صادرات، همه 
در خدمت تعاونى ها و تعاونى ها در خدمت شركاى اين طرح خواهند بود. كالنترى، 
تعاونى تامين نياز پوشاك در قالب شهرك صنعتى غيردولتى را اتفاق جديدى عنوان 
كرد و افزود: توليدى موفق است كه در جهت منافع ملى، اشتغالزا و هماهنگ با 
بهره ورى، رقابت پذيرى و عدالت محور باشد. وى با اشاره به اينكه صنعت پوشاك با 
شكل گيرى تعاونى ها توسعه بازار و كاهش هزينه ها را به دنبال دارد، تاكيد كرد: كار 

جمعى به نفع توليد ملى و تحقق اقتصاد مقاومتى است.
صدور ضمانت صادرات براى تامين مواد اوليه

مهدى حسين نژاد، مديرعامل صندوق ضمانت سرمايه گذارى بخش تعاون 
گفت: كارهاى اصلى كه مى توانيم در اين پروژه انجام دهيم، صدور ضمانت 
صادرات براى تامين مواد اوليه است. وى افزود: همچنين صندوق مى تواند 
ارتباط  صندوق  كند.  تامين  را  شده  ياد  شركت هاى  براى  نياز  مورد  وثيقه 
تنگاتنگى با بانك هاى كشور دارد و در اين زمينه كمك بزرگى به اجراى پروژه 
است. در راستاى اجراى سياست هاى اقتصاد مقاومتى و تحقق شعار امسال 
«اقتصاد مقاومتى؛ توليد و اشتغال» تفاهم نامه پنج جانبه همكارى هاى مشترك 
براى تشكيل تعاونى تامين نياز توليدكنندگان و ساخت شهرك صنعتى پوشاك 

كشور امضا شد.
همراهى دولت در احياى صنعت پوشاك

همچنين در اين مراسم سومبات هاكوپيان، رئيس انجمن صنعت پوشاك 
كشور افزود: براى نخستين بار در تاريخ پس از انقالب اسالمى و با انجام اين 
توافق نامه پنج جانبه به صنعت پوشاك كشور توجه جدى شده است و شاهد 
همراهى بسيار خوب دولت در احياى اين صنعت كهن هستيم. به گفته وى، گام 
بلندى كه امروز برداشته شده است دو صنعت ديگر وابسته به پوشاك يعنى نساجى و 
صنعت مد را به حركت در خواهد آورد و در صورت محقق شدن اين پروژه، با عنايت 
به حضور هنرمندان بسيار در اين عرصه و برخوردارى از تجارب فراوان كه حتى در 
سخت ترين شرايط در سال هاى گذشته نيز صادرات داشته ايم، شاهد شكوفايى صنعت 

پوشاك خواهيم بود.
در ادامه اين نشست محمد حسين مقيسه، مديرعامل صندوق ضمانت سرمايه گذارى 
صنايع كوچك با اشاره به حمايت از واحدهاى صنعتى كه در بخش پوشاك فعاليت 
مى كنند، اظهار كرد: يكى از مشكالت واحدهاى توليدى تامين منابع مالى و تهيه 
ضمانت نامه هاى مورد نياز در اين خصوص هست؛ بنابراين اين صندوق با اتخاذ تدابير 
مناسب سياست هاى حمايتى در جهت صدور ضمانت نامه براى طرح هاى توسعه اى، 
ايجادى، سرمايه در گردش، همچنين تامين مواد اوليه را در دستور كار قرار داده است.  
وى افزود: اين صندوق با حمايت از واحدهاى صنعتى كه با مشكل وثيقه روبه رو 

هستند، سعى در ايجاد رونق در فضاى كسب وكار و بهبود وضعيت توليد دارد.
تفاهم نامه هاى همكارى

حال در راستاى پيشبرد هر چه سريع تر طرح، سازمان صنايع كوچك و شهرك هاى 
صنعتى ايران اقدام به عقد توافق نامه اى پنج جانبه در راستاى همكارى و هم افزايى 
در تشكيل تعاونى تامين نياز توليدكنندگان صنعت پوشاك كشور و احداث و راه اندازى 
شهرك صنعتى تخصصى پوشاك كشور با «وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى، بانك 
توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمايه گذارى بخش تعاون و انجمن صنايع پوشاك 
ايران» كرد. از سوى ديگر، اين سازمان تفاهم نامه همكارى سه جانبه با هدف حمايت از 
فعاالن شهرك ها و نواحى صنعتى و مناطق ويژه اقتصادى در راستاى حمايت از توليد 
ملى و تقويت زنجيره هاى توليدى داخل كشور با محوريت توليدات صادراتى، كمك 
به توسعه بخش تعاون و تعاونى ها و بنگاه هاى كوچك و متوسط فعال در شهرك ها 
و نواحى صنعتى و مناطق ويژه اقتصادى به ويژه بخش هاى صادراتى، توانمندسازى 
فعاالن و شركت هاى تعاونى و كوچك و متوسط فعال در شهرك ها و نواحى صنعتى 
و مناطق ويژه اقتصادى از طريق خدمات صندوق ها از جمله صدور انواع ضمانت نامه 
و استفاده بهينه از امكانات و ظرفيت هاى موجود با «صندوق ضمانت سرمايه گذارى 

بخش تعاون و صندوق ضمانت سرمايه گذارى صنايع كوچك»  امضا كرد.

بررسى ها نشان مى دهد در آغاز اين دهه، كل سود شركت هاى 
بورسى حدود 15 هزار ميليارد تومان (معادل 14 ميليارد دالر) 
بود. اما آزاد شدن ناگهانى تورم انباشته و نرخ دالر سركوب شده 
رشد  بورسى  شركت هاى  ريالى  سودآورى  تا  شد  باعث 
چشمگيرى پيدا كند. طى سال هاى اخير با كنترل تورم و 
نرخ دالر و همچنين افت شديد قيمت جهانى كاالها، روند 
درآمدى بنگاه هاى بورسى كاهش يافت و اكنون به رقم 40 
هزار ميليارد تومان (معادل 11 ميليارد دالر) محدود شده است. 
در اين شرايط، تغيير مسير نرخ تورم، احتمال افزايش نرخ دالر 
در كنار قرار گرفتن اقتصاد در مسير رشد از جمله محرك هايى 
هستند كه مى توانند موجب چرخش مسير درآمدهاى ريالى در 
بورس تهران شوند. بازار سهام در هفته معامالتى كه گذشت 
شاهد برخورد به كف حمايتى و بازگشت قيمت ها بود كه تلفيق 
اين مساله با رشد 50 درصدى ارزش و حجم معامالت خرد 
باعث اميدوارى فعاالن بازار در جهت تغيير روند شد. به اين 
ترتيب، با رشد يك درصدى در مقياس هفتگى، نه تنها ركورد 
كاهش هفت هفته متوالى متوقف شد، بلكه شاخص كل از 
محدوده حمايتى مهم 78 هزار واحدى فاصله گرفت و نسبت 
ميانگين قيمت بر درآمد بازار هم كه براى مدت كوتاهى به 
زير سطح 7 واحد رفته بود به باالى اين مرز روانى بازگشت؛ 
نشانه هايى كه مى توانند به معناى افزايش انتظارات و خروج 
نسبى سرمايه گذاران از الك احتياط تلقى شوند. با اين حال، 
پابرجا بودن مشكالتى نظير باال بودن سود موسوم به بدون 
ريسك در شبكه بانكى و نيز نبود محرك هاى قوى براى 
تا  مى شود  موجب  كوتاه مدت  در  شركت ها  سودآورى  رشد 
امكان عمق گرفتن حركات اين چنينى و تبديل آن به يك 
روند صعودى قدرتمند محدود باشد؛ هر چند كه همين واكنش 
به سطوح حمايتى و عدم افت بيشتر قيمت ها هم براى فعاالن 

بورس تهران خبر خوشى تلقى مى شود.

نشانه هاى مثبت از چرخش
 مسير درآمدى شركت  ها

بورس تهران در دهه 90 شمسى دوره اى بسيار پرفراز و نشيب 
را به لحاظ نوسان سودآورى شركت ها پشت سر گذاشته است. 
در واقع، دهه جارى در بازار سهام با پيش بينى حدود 15 هزار 
ميليارد تومانى سود شركت ها آغاز شد كه رقمى حدود 14 
ميليارد دالر در آن زمان ارزش داشت. در اثر افت ريال، سود 
شركت ها در مدت دو سال به بيش از دو برابر رسيد و در اواسط 
سال 92 مرز 40 هزار ميليارد تومان را پشت سر گذاشت كه 
در آن زمان ارزشى معادل 12 ميليارد دالر داشت. پس از آن، 
با تخليه كامل اثر تضعيف ارزش پول ملى در سود اسمى 
شركت ها، اين متغير، مرز 60 هزار ميليارد تومان (17 ميليارد 
دالر) را در سال بعدى پشت سر گذاشت؛ هر چند بخشى از 
اين افزايش به ورود شركت هاى جديد و بزرگ مربوط بود. از 
آن پس، افت كم وبيش ممتد سودآورى شركت ها به يك مانع 
عمده در مسير رونق بورس تهران تبديل شده است تا جايى 
كه در اثر اين كاهش فرسايشى، اكنون اين رقم به كمى بيشتر 

از 40 هزار ميليارد تومان (11ميليارد دالر) رسيده است.
بر اين اساس مى توان گفت سود ريالى و دالرى شركت هاى 
بورسى به ترتيب به حدود 4 و 6 سال قبل عقبگرد كرده كه 
نشان دهنده شرايط دشوار كسب بازدهى شركت ها است. با 
اين حال، داليل زيادى وجود دارد كه الاقل به لحاظ ريالى 
بتوان اميدوار به رسيدن به يك نقطه عطف در سال جارى در 

سودآورى بنگاه ها و تغيير روند اين متغير مهم بود. ميان داليل 
مزبور مى توان به تغيير جهت تورم، بهبود آمار رشد اقتصادى و 
انباشت نقدينگى در كشور و پتانسيل اصالح نرخ ارز اشاره كرد؛ 
مواردى كه همگى مى توانند بر سودآورى شركت هاى بورسى 
اثر مثبت بگذارند. از آنجا كه سودآورى مهم ترين عامل در تعيين 
قيمت سهام است انتظار مى رود با عبور از اين دوران گذار، يك 
تغيير جهت بنيادى در بورس تهران رقم بخورد كه زمينه ساز 

عبور شاخص از سقف دى ماه 92 و ورود به يك دوران جديد 
از رشد ريالى ارزش سهام در افق ميان مدت شود.

روز حشر بانك ها
آمار 12 ماهه متغيرهاى پولى كشور براى سال گذشته باالخره 
با تاخير زياد در اين هفته از سوى بانك مركزى منتشر شد. 
مطالعه فحواى گزارش، نكات مهمى را در بر دارد كه براى 
فعاالن بازار سرمايه نيز حائز اهميت است. در وهله اول، رشد 23 

درصدى نقدينگى و عبور آن از مرز 1250 تريليون تومان، نه 
تنها جهش بيش از 100 درصدى را در سه سال نشان مى دهد 
بلكه از عبور رقم نقدينگى از توليد ناخالص داخلى در سال 
جارى براى نخستين بار در طول تاريخ معاصر اقتصاد ايران 
خبر مى دهد؛ روندى كه از يك جهت مى تواند به معناى 
انباشت پتانسيل هاى تورمى باشد. از سوى ديگر، مسير 
تضعيف وضعيت مالى بانك ها به ويژه در بخش غير دولتى 
قابل تامل است؛ جايى كه بانك هاى اين بخش در سال 
گذشته شاهد از دست رفتن نيمى از سرمايه خود در اثر 
زيان هاى عملياتى وارده و نيز افزايش سه برابرى بدهى به 
بانك مركزى ناشى از بر هم خوردن وضعيت توازن نقدينگى 
بوده اند. در نقطه مقابل، بانك هاى دولتى و تخصصى به لطف 
سخاوت سهامدارشان (دولت) شاهد افزايش سرمايه در سال 
95 بوده اند. توجه به شرايط بانك هاى غير دولتى از اين جهت 
حائز اهميت است كه اين گروه در حال حاضر بخش قابل 
توجهى از دارايى هاى شبكه بانكى را به خود اختصاص داده اند 
و تضعيف قابل مالحظه همزمان وضعيت نقدينگى و كفايت 
سرمايه اى اين گروه هشدار انگيز است. به نظر مى رسد برخى از اين 
بانك ها كه بخش مهمى از آنها نيز بورسى هستند نيازمند افزايش 
سرمايه و بعضى ديگر نيازمند چاره انديشى بانك مركزى به دليل 
عدم امكان ادامه فعاليت به لحاظ ساختار مالى هستند؛ اقداماتى كه 
انتظار مى رود به عنوان نخستين اولويت اقتصادى در دولت دوازدهم 

در دستور قرار گيرد.

هفته مهم مجامع
در روزهاى اخير تب برگزارى مجامع ساالنه شركت ها باال 
گرفته است. در مهم ترين اتفاقات، در مجامع پتروشيمى بر 
حل مشكل دريافت ارز صادراتى از چين پس از يك دوره 
وقفه تاكيد شد. همچنين، در مجمع پتروشيمى جم، بر عدم 
تامين خوراك الزم گازى براى فعاليت با ظرفيت كامل به دليل 
در مدار قرار گرفتن واحدهاى جديد اشاره شد كه ضرورت 
يادآور  را  خوراك  تامين  منظور  به  باالدستى  بخش  توسعه 
مى شود. در تحولى ديگر، به ويژه در همين گروه شيميايى و 
پتروشيمى، مشكالت مربوط به دور زدن تحريم ها تازه بعد از چند 
سال آثار خود را در بندهاى حسابرسى نمايان كرده است؛ جايى كه 
هزينه هاى مستقيم و غير مستقيم زيادى به دليل حضور واسطه هاى 
صادراتى بر شركت ها تحميل شده است. در تحولى ديگر، اشاره 
مكرر مديران برخى شركت ها به ويژه در گروه توليد كنندگان روغن 
موتور مبنى بر پتانسيل آسيب ديدن سنگين سودآورى شركت ها 
از محل تك نرخى شدن ارز قابل ذكر است. هفته آينده در عمل 
آخرين فرصت برگزارى مجامع ساالنه شركت هاى بورسى خواهد 
بود كه سال مالى منتهى به پايان سال 95 داشته اند. به طور سنتى، 
اين دوره خبرسازترين دوره سال به لحاظ برگزارى مجامع است زيرا 
بخش مهمى از شركت هاى بزرگ، به داليلى از جمله زمانبر 
بودن فرآيند تهيه و حسابرسى صورت هاى مالى، برگزارى اين 
گردهمايى ساالنه را تا اين زمان به تعويق مى اندازند. در سال 
جارى اهميت اين فرآيند حتى از قبل بيشتر است، زيرا عمال 
اكثر خودروسازان و تمام پااليشگاه ها و بانك ها برگزارى مجامع 
خود را براى هفته آينده برنامه ريزى كرده اند. به اين ترتيب، 
بسيارى از فعاالن حرفه اى بورس تهران در هفت روز آينده 
راهى بخشى از مهم ترين  مجامع سال خواهند شد تا با دريافت 
اطالعات دست اول از آخرين تحوالت شركت ها، سمت و 

سوى برخى بزرگ ترين  صنايع بازار سرمايه شفاف تر شود.

اعالن جنگ ايران به پوشاك تركيه
راه اندازى شهرك تخصصى پوشاك در جنوب پايتخت كليد خورد. مطابق اين پروژه، 300 بنگاه توليدى  اعم از كارخانه هاى بزرگ، متوسط و كارگاه هاى كوچك خدماتى در زنجيره ارزش پوشاك در 

فضايى به وسعت 193 هكتار مستقر مى شوند.  اين شهرك قرار است در چهار بخش «مواد اوليه»، «طراحى و مد»، «توليد» و «بازاريابى، توزيع و فروش» به بهره بردارى برسد.
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شـت ا د د يا

حل مشكالت حاد اقتصادى كشور بى شك نيازمند تغيير نگرش اساسى به مفهوم «قدرت و امنيت ملى» است.
مى خورد.  چشم  به  سياسى  جريان هاى  بين  در  مفهوم  اين  به  اصلى  رويكرد  دو  حاضر  حال  در   
رويكردى كه «قدرت و امنيت ملى» را صرفا ساخته يك بازيگر به نام «دولت» نمى داند و آن را 
خصوص  به  و  مى كند  معنا  اجتماعى  و  فرهنگى  و  سياسى  اقتصادى،  عوامل  پيچيده  تعامل  حاصل 
براى «اقتصاد» و «توسعه اقتصادى» وزن و سنگينى بااليى قائل است. نگرشى ديگر كه اگر چه 
چارچوب فوق را نفى نمى كند اما چندان اصالتى هم براى آن قائل نيست و فى المثل اقتصاد و توسعه 

اقتصادى را زيربخشى از گفتمان «قدرت و امنيت ملى» ترجمه مى كند.
 به نظـــر مى رسد صف بندى سياسى در كشور نيز عمدتا در حول اين دو رويكرد شكل گرفته و 
قابل تحليل است. براساس نگرش هاى جديد و تجارب كشورهاى موفق توسعه يافته و قدرت هاى 
نوظهور، حوزه رقابت كشورها از سياست و بعد نظامى به «اقتصاد» گذر كرده است و معيار قدرت در 

اين دوران ميزان سهم از بازار و اقتصاد جهانى است. 
در واقع در نگرش جديد بايد به قدرت از زاويه اقتصادى نگريست («توان ژئواكونوميك ايران»- 1393) 
چنانكه «هانتينگتون» جمله مشهور «كالو زويتس» را كه «جنگ ادامه سياست به زبان ديگر است» به 
«اقتصاد تداوم جنگ به زبان ديگر است» ترجمه مى كند. نگاهى به مسير توسعه در كشور تركيه و كره 

جنوبى به عنوان دو كشور مورد توجه ما ايرانيان نيز بيانگر اتخاذ چنين تحول گفتمانى است. 
چنانكه دولت تركيه طى سه دهه اخير در دو مرحله در دهه 1980 (توسط تورگوت اوزال) و ديگرى 
از سال 2002 (حزب عدالت و توسعه) به «استراتژى توسعه صادرات» روى آورد و «اقتصاد» را مولفه 
اصلى قدرت و امنيت ملى و شاخص روابط خود در درون و بيرون مرزها تعريف كرد (فهيمه قربانى 
– 1393). همچنين است كره جنوبى كه تحول در اين كشور با «صنعتى سازى صادرات محور» و 
ضرورت حضور و رقابت در بازارهاى جهانى در سال هاى 87- 1972 آغاز گرديد (در سايه خشونت 
– 1395). در كشورمان گرچه در تدوين مهم ترين سند قانونى كشور يعنى سند «چشم انداز 1404» 
به صراحت «ايران را كشورى توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادى، علمى و فناورى در سطح منطقه» 
معرفى مى كند اما متاسفانه شاهد حركت همه جانبه به اين مقصود و هدف ملى نيستيم. اين در حالى 
است كه حركت در اين مسير گريزناپذير است. چرا كه حل مشكالت حاد اقتصادى كشور در گرو 
حضور موثر در بازارهاى منطقه يى است كه كفه ايران در مقايسه با مهم ترين رقيب منطقه يى اش 
يعنى تركيه ضعيف تر است (تركيه با اختصاص 4/7 درصد در كاالهاى وارداتى به 22 كشور آسياى 
ميانه و خليج فارس و ساير كشورهاى منطقه در رتبه ششم و كشورمان با تامين 1/7 درصد از واردات 

كااليى اين كشورها در رتبه چهاردهم است- توان ژئواكونوميك ايران – 1393).
 همچنين خروج از بحران تقاضا به عنوان مهم ترين معضل بنگاه هاى اقتصادى كشور نيز با توجه 
به عدم امكان تحول اساسى در هزينه هاى مصرفى (دولت و مردم) و تشكيل سرمايه ثابت تنها از 
طريق افزايش صادرات غيرنفتى امكان پذير است. اما اين امر و نفوذ به بازارهاى خارجى و رقابت 
در بازارهاى جهانى عالوه بر اصالح شاخص هاى اقتصاد كالن و مسائلى همچون نرخ ارز و فضاى 
كسب وكار و... نيازمند كاهش تنش هاى سياسى و سياست خارجى كم تنش بر بستر توسعه مناسبات 
و همكارى هاى منطقه يى و بين المللى و در واقع تفوق «ژئواكونومى» در گفتمان توسعه يى كشور 
بر  كه  غبار»  و  گرد  با  مقابله  بين المللى  «همايش  در  رييس جمهورى  گذشته  هفته  سخنان  است. 

همكارى كشورهاى منطقه تاكيد كرد را بايد در جهت تقويت اين نگرش معنا كرد.
 آنجا كه عنوان كردند «هيچ سياستى در منطقه خاورميانه جز سياست برد- برد موفق نخواهد بود 
و اگر كسى تصور كند تنها مى تواند منافع خود را با ضايع كردن منافع ديگران تامين كند در اشتباه 
است». راه حل نيز چنانكه اشاره كردند آن است كه «قوى ترين كشور در منطقه نبايد به عنوان هدف 
اول دنبال شود، بلكه بايد در پى قوى تر شدن منطقه خود باشيم». اين مسير بى شك توان قدرت و 
امنيت ملى را هر چه بيشتر تقويـت كرده و ايران را همچون دوره هايى از تاريخ و تمدن اين سرزمين 

پرچمدار صلح و دوستى و پيشرفت و توسعه قرار خواهد داد.

 ضرورت تغيير نگرش به «قدرت ملى»
حسين حقگو

نقطه چرخش سود بورسى هاخروج سرمايه گذاران از الك احتياطى
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خبـر خبـر
صعود كوهنوردان نفتى به زردكوه بختيارى

گاز  و  نفت  برداري  بهره  شركت  كاركنان  كوهنوردي  گروه 
مسجدسليمان موفق به صعود به قله ي زردكوه بختياري شد .

گروه كوهنوردي كاركنان اين شركت در يك رويداد ورزشي كه 
در راستاي تقويم ورزشي مصوب صورت گرفت توانستند قله ي 
كوه  رشته  در  زردكوه  ي  قله  بلندترين  كلونچين  متري   4221

زاگرس را فتح نمايند .
كوهنوردان نفتي در يك كوهپيمايي سخت و نفس گير حدود 9 
ساعته كه از ساعت 5 صبح و از مسير كول خدنگ آغاز گرديد 
توانستند در ساعت 14 و پس از عبور از مسيرهاي پوشيده از برف 
و يخچال هاي بزرگ و طبيعي زاگرس ، قله ي كلونچين مرتفع 

ترين قله ي زردكوه را فتح و تسخير اراده ي خود نمايند . 
اسامي تيم صعود كننده به زردكوه عبارت است از : علي شيرواني – 
رضا نوذري – مهرداد آقا بيگي – شاهرخ قياسي – حميد عسكري 
– يوسف باقري – روح اله بهمني – هرمز عباسي – مريد اسدي – 
ابراهيم محمدي – عبدالخالق خدري – قاسم صالحي – صفر عالي 
پور – نعمت رضايي – سيامك منجزي – احسان حافظي – صحن 
علي زمان پور – فرج اله قنبري – محمد باقر عليجاني – رشيد اماني 

-حميد عسكرى - غالم صالح خواه - غالمرضا برجويى .

جدايى 20 بازيكن از تيم استقالل  خوزستان
قهرمان ليگ پانزدهم با تركيبى دگرگون شده براى فصل جديد 

ليگ برتر فوتبال ايران آماده مى شود.
مشكالت مالى و مسائل حاشيه اى كه تيم استقالل خوزستان از 
از  زيادى  تعداد  جدايى  شد،  آن روبرو  با  گذشته  فصل  اواسط 
تيمى  منتظر  بايد  كه  جايى  تا  داشت،  دنبال  به  را  آبى پوشان 
كامال متفاوت از استقالل خوزستان نسبت به سال قبل باشيم.
گذشته  فصل  در  خوزستان  استقالل  نفرات  ليست  به  نگاهى 
نشان مى دهد كه 20 بازيكن از اين تيم جدا شده اند، بازيكنانى 
آبى پوشان  تأثيرگذار  و  ثابت  نفرات  جزو  آن ها  از  تعدادى  كه 
اين  خالى  جاى  كردن  پر  براى  استقالل  فنى  كادر  و  بوده اند 

بازيكنان كار دشوارى خواهد داشت.
دانيال  ساالروند،  فرشاد  بيت سعيد،  حسن  طيبى،  محمد 
ماهينى، پيمان شيرزادى، على اصغر عاشورى، مهدى مؤمنى، 
زهيوى،  رحيم  جانفزا،  فرشاد  زبيدى،  مهدى  جعفرى،  فرزاد 
شريفى،  محمد  افشين،  آرش  ماهى،  مصطفى  نانگ،  آلويس 
مصطفى  بازيارى،  حسين  حشمتى،  پيمان  هاشمى،  باقر 
استقالل  از  كه  هستند  بازيكنانى  دغاغله  على  و  قنبرى زاده 

خوزستان جدا شده اند.
پيگير  همچنان  خوزستان  استقالل  باشگاه  مسئوالن  گرچه 
پرونده مربوط به فسخ يك طرفه قراردادهاى 4 بازيكن (دانيال 
ماهينى، مهدى زبيدى، محمد شريفى و فرزاد جعفرى) هستند، 
اما در مجموع استقالل مدل 96 تفاوت هاى اساسى با تيم سال 
گذشته داشته و با تركيبى دگرگون شده وارد ليگ هفدهم خواهد 

شد.

اعتراض سپاهانى ها 
به معرفى آقاى گل خوزستان

مسئوالن تيم فوتبال سپاهان ايذه نسبت به معرفى آقاى گل ليگ 
برتر فوتبال خوزستان معترض شده اند.

مسئوالن باشگاه سپاهان ايذه نسبت به معرفى آقاى گل ليگ 
برتر فوتبال خوزستان در فصل ورزشى 95-96 اعتراض كرده و 

خواستار بازبينى آمار گل هاى اين دوره از مسابقات شده اند.
براساس اعالم مسئوالن تيم سپاهان ايذه، سيد عيسى موسوى  
مهاجم گلزن اين تيم با 20 گل زده بهترين گلزن فصل اخير 
ليگ برتر فوتبال خوزستان بوده، اما تعداد گل هاى اين بازيكن 
از سوى هيئت فوتبال 18 گل اعالم شده و بدين ترتيب بازيكن 
ديگرى به عنوان آقاى گل هفدهمين دوره ليگ برتر خوزستان 

دست يافته است.
مسئوالن تيم سپاهان از هيئت فوتبال استان درخواست كرده اند 
تا گزارشات مربوط به مسابقات فصل اخير ليگ برتر خوزستان 
بازبينى و تعداد گل هاى به ثمر رسيده توسط سيد عيسى موسوى 

بازشمارى شود.

فرقى نمى كند با استقالل بازى كنيم 
يا پرسپوليس

مديرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان تأكيد كرد كه رقباى تيمش 
هيچ فرقى ندارند و آنها فقط بايد در بازى هايشان پيروز شوند.

نفت  صنعت  تيم  هفت ه اى  دو  اردوى  درباره  عيسى زاده  على 
خوبى  اردوى  شكر  را  خدا  داشت:  اظهار  تركيه،  در  آبادان 
و  خوب  تمرينات  بچه ها  و  بوديم  تركيه  در  روز   14 داشتيم. 
پرفشارى را پشت سر گذشتند. از روز پنجشنبه هم اردويمان 

را در تهران برپا مى كنيم.
مديرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان افزود: پس از بازگشت 
از تركيه با كادر فنى و بازيكنان صحبت كردم و همه  از اردو 
راضى بودند. آنها مى گفتند امكانات خوبى در تركيه داشتند و 
بازى هاى مفيدى انجام دادند. خوشحالم كه توانستيم با يك 

تداركات خوب، تيم را آماده مسابقات ليگ برتر كنيم.
ليگ  رقابت هاى  قرعه كشى  برگزارى  به  اشاره  با  عيسى زاده 
سخت،  نسبتًا  قرعه اى  با  تيمش  شدن  مواجه  و  هفدهم 
هم  قرعه كشى  جذابيت  و  است  قرعه كشى  كرد:  خاطرنشان 
خيرى  حتمًا  اما  شد،  سخت  ما  قرعه  چيزهاست.  همين  به 
صنعت  اما  داريم،  بازى  استقالل  با  اول  هفته  است.  آن  در 
به  بزرگى  تيم  استقالل  است.  آماده  و  خوب  خيلى  هم  نفت 
حساب مى آيد و از بازيكنان و كادر فنى بزرگى بهره مى برد. 
دارد  را  خودش  خاص  سختى هاى  هميشه  اول  بازى هاى 
نتيجه  تيم مان  اميدوارم  اما  نمى افتند،  جا  معموًال  تيم ها  و 
كنيم  بازى  استقالل  با  كه  ندارد  ما  براى  فرقى  هيچ  بگيرد. 

يا پرسپوليس؛ فقط بايد ببريم.

جايگزينى مناسب براى بازيكنان بزرگسال وجود ندارد
زينب گيوه بر اين باور است بازيكنانى كه به تيم 
ملى بزرگسال اضافه شده اند هم سن و سال بازيكنان 
گذشته هستند و جايگزينى مناسبى براى بازيكنان 
بزرگسال وجود ندارد. ملى پوش واليبال بانوان درباره 
شرايط تيم   ملى واليبال بانوان پيش از مسابقات 
قهرمانى آسيا كه مردادماه در فيليپين برگزار مى شود، 
سپرى  را  سختى  و  فشرده  تمرينات  كرد:  بيان  
مى كنيم و در گروه بسيار سختى قرار گرفته ايم. 

اميدوار هستم كه با شكست چين تايپه بتوانيم در بين هشت تيم برتر قرار بگيريم 
او در ادامه افزود: شكست چين تايپه دور از دسترس نيست. فقط اين كه اين تيم از 
تجربه و سرعت بااليى برخوردار است و اين كار را براى ما سخت مى كند. گيوه در 
ادامه  با اشاره به اردوى مشترك تيم   ملى با ويتنام، بيان  كرد: تورنمنتى كه قرار است 
در ويتنام برگزار شود، به شناخت بيش تر مربيان نسبت به بازيكنان كمك خواهد كرد 
و مى تواند تاثيرگذار باشد. اين ملى پوش واليبال بانوان در ادامه  درباره جوانگرايى در تيم  
 ملى، بيان  كرد: جوانگرايى نيازِ يك تيم است، اما بايد بازيكنان جوان و خوب نيز حضور 
داشته باشند كه جايگزين شوند، اما در حال  حاضر بازيكنانى كه  اضافه شده اند تقريبا 
همسن و سال بازيكنان فعلى هستند و از تيم   ملى اميد نيز به جز تهمينه درگزنى كه 
آينده بسيار خوبى دارد، بازيكنان زيادى  اضافه نشده است. وى در ادامه افزود: متاسفانه 
جايگزينى مناسب براى بازيكنان بزرگسال وجود ندارد و بايد بر روى تيم هاى پايه 
بسيار زمان گذاشت و سرمايه گذارى كرد تا نتيجه  مناسب به دست آيد. زينب گيوه 
درباره نبود فرنوش شيخى در تيم نيز بيان  كرد: شيخى از بازيكنان خوب تيم ملى است  
كه متاسفانه با توجه به شرايط اش نتوانست در اردو حضور داشته باشند. ابراهيمى نيز از 

كادرفنى سال گذشته، امسال در كنار تيم نيست.

استقالل خوب يارگيرى كرده
 اما كار منصوريان سخت است

مربى تيم استقالل گفت: استقالل از خيلى جهات 
امسال  خوب يارگيرى كرده و من فكر مى كنم، 
عليرضا منصوريان كار سخت و دشوارى خواهد 

داشت.
محمد نوازى در خصوص حضور اميرقلعه نويى در 
تمرين تيم اميد استقالل اظهار داشت: ما آن روز 
تمرين داشتيم و تيم فوتبال ذوب آهن هم با گل 

ابريشم يك بازى دوستانه داشت. وى افزود: در پايان تمرين بازيكنان را جمع كردم و 
از آنها خواستم كه نزد قلعه نويى رفته و به پيشكسوت خود احترام بگذارند. به هر حال 
آقاى قلعه نويى سرمربى من بوده و صحبت هاى او براى جوان ها مى توانست راهگشا 
باشد. مربى تيم استقالل تأكيد كرد:  قلعه نويى در اين ديدار هم بازيكنان را تشويق كرد 
و هم به آنها تذكر داد و خوشبختانه صحبت هاى او روى بازيكنان ما اثر هم داشت. 
بازيكنان جوان هستند و نيازمند راهنمايى. وى در خصوص اينكه نحوه همكارى اش 
با تيم بزرگساالن استقالل چگونه است، گفت: زمان هايى كه تيم اميد تمرين نداشته 
باشد با بزرگساالن همكارى مى كنم و در كنار ساير اعضاى تيم خواهم بود. نوازى در 
خصوص اينكه شرايط استقالل را چطور مى بيند، گفت: استقالل از خيلى جهات خوب 
يارگيرى كرده و من فكر مى كنم امسال عليرضا منصوريان كار سخت و دشوارى 
خواهد داشت. اميدوارم شرايط به گونه اى پيش برود كه ما بتوانيم به منصوريان كمك 

كنيم و شرايط نسبت به سال گذشته براى تيم بهتر شود.

حال كيميا خوب است و جاى نگرانى نيست
رييس كميته پرشكى فدراسيون تكواندو گفت: حال عليزاده خوب است و جاى هيچ 
گونه نگرانى وجود ندارد. سارا جمهورى اظهار كرد در تماس هاى مكررى كه جامعه 
ورزش و عالقمندان به ورزش درباره وضعيت كيميا عليزاده داشتند، بايد بگويم كه 
طبق نظر پزشك متخصص و تيم پزشكى مسوول، حال كيميا عليزاده خوب است 
و هيچ جاى نگرانى وجود ندارد. او گفت: مراقبت هاى بالينى به منظور اطمينان از 
سالمتى كامل وى در حال انجام است و اين احتمال وجود دارد كه اوايل هفته آينده از 
بيمارستان مرخص شود. رييس كميته پزشكى فدراسيون تكواندو در پايان از زحمات 
رياست فدراسيون پزشكى ورزشى، تيم پزشكى بيمارستان پارس، وزير بهداشت و 
درمان و وزير ورزش و جوانان كه در  مدت بسترى كيميا عليزاده پيگير درمان و بهبود 
وضعيت او بودند و تمام تالش شان بهبود سريع تر اين بانوى تاريخ ساز تكواندو است، 
تقدير و تشكر كرد. گفتنى است دكتر هاشمى، وزير بهداشت براى بار دوم با عيادت 

از كيماى عليزاده در جريان روند بهبودى اين قهرمان ارزنده كشورمان قرار گرفت.
 

برپايى اردوى تيم ملى فوتسال از 14 مرداد
سرمربى تيم ملى فوتسال ايران از برپايى اردوى هفتگى از اواسط مرداد خبر داد و گفت 

بازيكنان تنها سه روز در هفته در اختيار تيم ملى هستند.
كسب  جهت  فوتسال  ملى  تيم  اردوى  آغاز  درباره  الشريعه  ناظم  محمد  سيد 
آمادگى براى شركت در مسابقات داخل سالن آسيا اظهار كرد: در حال حاضر 
بازى هاى ليگ را رصد مى كنيم و به احتمال زياد، از چهارده مرداد، وارد اردو 
خواهيم شد. البته اردوهاى تيم ملى فوتسال همچون سال هاى قبل، به صورت 
مقطعى برگزار مى شود و با توجه به در جريان بودن مسابقات ليگ، بازيكنان 
را تنها به مدت سه روز در اختيار خواهيم داشت. بنابراين اولين مرحله اردوها 
از چهارده تا شانزده مرداد برپا مى شود و اين برنامه به صورت هفتگى تكرار 

خواهد شد.
او افزود: هفته گذشته بازى تيم هاى ارژن شيراز و گيتى پسند اصفهان را زير 
نظر گرفتم و بقيه اعضاى كادرفنى نيز هر كدام، يك بازى را تماشا مى كنند. 
مى خواهيم براى بازى هاى تركمنستان تلفيقى از جوان و باتجربه ها را انتخاب 
كنيم و به همين دليل بايد ليگ را به دقت زير نظر بگيريم. سرمربى تيم ملى 
فوتسال همچنين در پاسخ به اين پرسش كه آيا در صورت هماهنگى بازى 
دوستانه با قزاقستان، كاروان تيم ملى از طريق تركمنستان به اين كشور سفر 
مى كند، توضيح داد: ابتدا به دنبال اين بوديم تا بعد از برگزارى بازى تداركاتى در 
قزاقستان، راهى مسابقات داخل سالن شويم اما قرار شده تمام اعضاى كاروان 
ايران، به صورت زمينى از مشهد به تركمنستان اعزام شوند. تاكنون نيز بازى 
دوستانه با قزاقستان قطعى نشده و  منتظر هستيم تا آقاى ترابيان در رابطه با اين 
موضوع اطالع بدهد. ناظم الشريعه در پاسخ به اين پرسش كه احتمال برگزارى 
تورنمنت چهارجانبه با حضور آرژانتين، پرتغال و روسيه در ايران چقدر است، بيان 
كرد: نامه نگارى هاى الزم براى برگزارى اين تورنمنت با كشورها انجام شده 
و مى دانم كه آقاى ترابيان پيگير آن است اما با توجه به اينكه زمان زيادى تا 

برگزارى آن مانده، نمى توان با اطمينان در موردش صحبت كرد.

فوتساليست خوزستانى گفت: متاسفانه در استان 
خوزستان ما سياست ورزشى نداريم و مربيان 
در هر تيم جديد سريع عوض مى شوند در حالى 
كه در خارج از كشور برنامه ريزى چندين ساله و 

بلند مدتى در اين زمينه دارند.
 امير رضايى مير قائدى در گفتگو با خبرنگار نشريه 
بامداد گفت: تاكنون در تيم هاى حفارى اهواز، 
گاز خوزستان، نفت عراق، نادر شريفات بيروت 
و كويت بازى كرده ام و در حال حاضر قراردادم با 

تيم كويت تمام شده است.
وى ادامه داد:  براى فصل جديد پيشنهاداتى از تيم 
قطر و عراق دارم اما هنوز تصميمى در مورد اينكه 

در كدام تيم بازى كنم، نگرفته ام.
اين لژيونر فوتبال افزود: تاكنون هيچ بازيكنى در 
استان خوزستان به جز بنده نتوانسته است به 

مدت چهار سال لژيونر باشد و تنها فرهاد توكلى از استان 
خوزستان توانسته در تيم عراق بازى كند.

وى ضمن تقدير از مربيان خود بيان كرد: با مربيانى همچون  
مهدى ابطحى، رضا داوودى، خليل سوارى، حيدر فرهادى، 
حسين عميرات، احمد جاللى، اصغر لركى، پيام طالبى و 

سروش بختيارى زاده سابقه همكارى داشته ام.
رضايى مير قائدى از حضور خود در تيم فوتسال نظام 
تيم  اين  گفت:  و  داد  خبر  خوزستان  ساختمان  مهندسى 

اواخر تيرماه براى مسابقات كشورى اعزام مى شود، امسال 
اين تيم چه از لحاظ امكانات و چه از لحاظ مديريت چيزى 
كم نداشته است و همه امكانات مهيا بوده كه اين امر به 
لطف مهدى قنواتى، سرپرست تيم ، و رفيعى زاده، مدير 

رفاهى سازمان است. 
وى خاطر نشان كرد: متاسفانه مديران ورزشى خوزستان 
در مساله فوتبال سهل انگارى مى كنند و هيچ امكاناتى در 
خوزستان وجود ندارد و اين در حالى است كه در استان 

خوزستان فوتبال رتبه اول كشور را دارد.

كرد:  نشان  خاطر  خوزستانى  بازيكن  اين 
متاسفانه استان خوزستان از محصوالت خود 
و  مربيان  از  بسيارى  و  نميكند  اى  استفاده 
بازيكنان فوتبال با تجربه به دليل كمبود تيم 
ورزشى و عدم حمايت مسئولين نمى توانند 
كارى انجام دهند درخواست من از مسئوالن 
فوتبال  براى  را  راهى  كه  است  اين  ورزش 
انتخاب كنند كه راندمان خوبى داشته باشد 
و به فوتبال استان خوزستان توجه  ويژه اى 

شود.
وى گفت:خواهش من از مسئولين ورزش 
استان  تا  شود  مهيا  شرايطى  كه  است  اين 
خوزستان بتواند حداقل چهار تيم ليگ برترى 
حمايت  فوتبال  از  مسئوالن  و  باشد  داشته 
كنند و اين حمايت ها ادامه داشته باشد زيرا 
ورزش در جوانان موجب از بين بردن بسيارى از آسيب ها 
است. رضايى تصريح كرد: گله اى كه تمام فوتباليست ها 
از مسئولين ورزش دارند اين است كه به بازيكنى كه سابقه 
چندين سال كار در فوتبال را دارد جايگاه و مسئوليتى داده 
شود و از آنها قدردانى بشود متاسفانه در استان خوزستان 
ما سياست ورزشى نداريم و مربيان در هر تيم جديد سريع 
عوض مى شوند در حالى  كه در خارج از كشور برنامه 

ريزى چندين ساله و بلند مدتى در اين زمينه دارند.

فوتساليست خوزستانى:

استان خوزستان سياست ورزشى ندارد

 تناقضى وجود دارد ميان برگزارى سوپر 
جام و دربى دوستانه در آلمان. فاصله كوتاه 
و  تهران  نفت  با  پرسپوليس  ديدار  زمانى 
احتمالى  دربى  در  استقالل  و  پرسپوليس 

مشكل ساز شده است.
برخى مى گويند پرسپوليس نبايد به حكم 
اسپانسرش به دربى در بيله فلد تن در دهد، 
برخى مى گويند اين تيم بايد قيد دربى را 
بزند و سوپر جام را با نفت تهران برگزار 
كدام  كه  صحيح  پاسخ  يافتن  براى  كند. 
ديدار براى پرسپوليس به صالح است بايد 
به اهداف يك باشگاه فوتبال دقت كرد و 

بايد هدف را تبيين و معنى كرد.
هدف يك باشگاه فوتبال چيست؟ اصوال 
چه  كه  كوشند  مى  قهرمانى  براى  ها  تيم 

اتفاقى رخ دهد؟
يك باشگاه فوتبال مى كوشد قهرمان شود 

تا بتواند درآمدزايى بيشترى داشته باشد. مى كوشد قهرمان 
بشود كه بتواند بازيكنان بيشترى ترانسفر كند و گردش مالى 
اش را توجيه كند. يك باشگاه فوتبال در دنياى حرفه اى مى 
كوشد تا با قهرمانى عالوه بر توليد موج شادى در جامعه و 
مبارزه با افسردگى و بى هيجان بودن جامعه خودش سرپا 
بايستد و خودگردان شود كه اگر چنين نكند، اگر چنين 
نشود آن باشگاه يا بايد تا ابد از دولت و پول مردم رزق و 
روزى كند يا بايد تابلوى ورشكستگى اقتصادى را باال ببرد 

و منحل شود.
و  داشت  تر  اساسى  پرسشى  دوم  درمرحله  بايد  حال 
سوال كرد پرسپوليس در ديدار با سوپر جام چه چيزى 
به دست مى آورد؟ آيا از سازمان ليگ بابت قهرمانى در 

سوپر جام پولى مى گيرد تا بازيكن جديدى بخرد و پول 
بازيكنان كنونى اش را پرداخت كند؟ اساسا برگزارى ديدار 
سوپر جام به سود كيست؟ به سود سازمان ليگ است يا 

پرسپوليس؟
سازمان ليگ از قبل تبليغات محيطى و اسپانسرها درآمد 
اما  ندارد  وجود  شكى  موضوع  اين  در  داشت  خواهد 
پرسپوليس غايت ها، بايد ها و نبايد هاى زيادى دارد كه 

بايد به آنها برسد.
اسپانسر براى برگزارى ديدار دربى به پرسپوليس و استقالل 
پول مى دهد و اين دو باشگاه مى توانند سى درصد اوليه 
قرارداد بازيكنان خود را پرداخت كنند. اين سى درصد براى 
پرسپوليس و استقالل مهم است و توان اين دو را در ليگ 

برتر و ليگ قهرمانان آسيا باال و باالتر مى برد.

در واقع پرسپوليس يا استقالل اگر 
اين ديدار را به هر دليلى از دست 
تاريخ  ديدار  درآمدزاترين  بدهند 
درآمدزاترين  حداقل  يا  را  خود 
ديدار امسال خود را از دست مى 
از  پرسپوليس  كه  حالى  در  دهند 
چيز  عمال  تهران  نفت  با  ديدار 
خاصى به دست نمى آورد و اين 
از  بيشتر  كه  است  ليگ  سازمان 

پرسپوليس منتفع مى شود.
تصميم حرفه اى  و درست دقيقا 
همين است، اينكه براى بلند مدت 
اى  آينده  براى  كنيد،  ريزى  برنامه 
و  ها  پرداخت  و  پول  پر  جيب  با 
آرامش و تمركز باالتر ايده داشته 

باشيد.
در ايران نه پرسپوليس و نه استقالل  
حق پخش تلويزيونى نمى گيرند، كپى رايت هم در كشور 
ما جا نيافتاده كه از فروش اقالم درآمدزايى كنند. آنها تازه 
راه درآمدزايى را پيدا كرده اند و به نظر مى رسد اين سازمان 
ليگ است كه بايد به دو باشگاه مردمى اجازه بدهد از راه 
هايى قانونى و منطقى درآمدزايى كنند و بدهى هايشان را 

پرداخت كنند و تا آخر سال شرايطى بهتر داشته باشند.
در واقع شايد اگر هر كس مدير پرسپوليس بود و مشكالت 
و بى پولى ها را لمس مى كرد خيلى صريح، واضح و 
آشكار با صدايى رسا و با احترام كامل اعالم مى كرد فينال 
سوپر جام خيلى به كار تيمش نمى آيد و دربى كه پول 
از  كوچكى  بخش  تواند  مى  و  آيد  درمى  آن  از  بيشترى 

مشكالت مالى را حل كند در اولويت است.  

 دربى «درآمدزا» واجب تر از نان شب
درحالى كه سازمان ليگ به پرسپوليس فشار مى آورد كه در فينال سوپر جام شركت كند

 اين تيم به همراه استقالل مى توانند در يك ديدار دوستانه درآمد قابل توجهى داشته باشند.

قابل توجه موديان
 محترم مالياتى ( اشخاص حقوقى

 و صاحبان  درآمد اجارى)
مهلت ارائه الكترونيكى اظهارنامه مالياتى

 عملكرد سال 95 و پرداخت ماليات مربوطه 
 WWW.TAX.GOV.IR  از طريق سامانه
حداكثر تا پايان تيرماه سال جارى مى باشد.

روابط عمومى اداره كل امور مالياتى خوزستان م/الف: 5/1348

كارگاه اموزشى اصول كاربردى
 تغذيه  و ورزش  در اهواز برگزار شد

مسئول برگزارى همايش گفت: كارگاه اموزشى اصول كاربردى 
تغذيه و ورزش براى اولبين بار در اهواز برگزار شد.

گفت  بامداد  نشريه  خبرنگار  با  گفتگو  در  فرد  حيدرى  حامد 
:  اين همايش در 23 تير ماه 96 در اهواز جهت دانش افزايى 

ورزشكاران و مربيان برگزار شد.
اصول  اساسى،  تغذيه  اصول  كارگاه  اين  در  افزود:  وى   
فيزيولوژى گوارش در تغذيه ورزش، اصول تغذيه پيش و پس 

به  بدن  ابى  كم  ارزيابى  مايعات،  نياز  مورد  ميزان   ، تمرين  از 
در  مجاز  غير  تركيبات  و  ورزشى  نوشيدنى  كاربردى،  صورت 

آن آموزش داده شد. 
تمام  براى  همايش  اين  كرد:  عنوان  همايش  برگزارى  مسئول 
رشته هاى ورزشى آقا و خانم و با تدريس دامون اشترى بود،  
همچنين مخاطبين اين همايش تمام ورزشكاران در تمامى رشته 

ها و آماتورها بودند.
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ديشب مديريت پرديس ارگ تجريش اعالم 
كرد براى اين فيلم بليت فروخته شده بود 
اما با تماس تلفنى وزارت ارشاد بليت هاى 
فروخته شده على رغم ميل سينما عودت 
داده شد، تا سينماهايى كه در مقابل توقف 
كرده  مقاومت  فيلم  اين  اكران  غيررسمى 
بودند، با اين دستور رسمى اكران فيلم را 
متوقف نمايند. مديريت اين سينما اعالم 
كرده است: «طبق مفاد قرارداد سينما ارگ 
و دفتر پخش و شوراى صنفى، فيلم مادر 
سايت  در   21/4/96 تاريخ  تا  اتمى  قلب 
سينماتيكت فروخته شده بود كه با تماس 
وزارت ارشاد به اكران فيلم خاتمه داده شد و 
بليت هاى فروخته شده على رغم ميل سينما 
عودت داده شد.»سعيد خانى پخش كننده 
فيلم «مادر قلب اتمى» كه ظاهراً از تماس 
با سينماها براى توقيف اكران فيلمش خبر 
نداشته، در رابطه با توقف ناگهانى اكران 
شهر  سينماهاى  در  سينمايى  فيلم  اين 
تهران گفته است: «قرارداد نمايش تمامى 
فيلم هاى سينمايى با سينماداران به مدت 
پايان  از  پس  و  مى شود  بسته  مشخص 
تصميم  كه  است  سينمادار  اين  قرارداد، 
مى گيرد نمايش آن فيلم را در سالن هاى 

خود ادامه دهد يا خير.»
خانى در ادامه اضافه مى كند: «در روزهاى 
اعالم  ما  به  سينماداران  از  برخى  گذشته 
كردند كه كم شدن سالن هاى «مادر قلب 
اين  فروش  آمدن  پايين  دليل  به  اتمى» 

فيلم بوده است و به همين دليل از هفته 
گذشته تعداد سالن هاى اين فيلم كم شده 
است. اما اين نكته وجود دارد كه «مادر 
قلب اتمى» با اين كه از سوى حوزه هنرى 
قابل  فروش  هم  هنوز  اما  است  تحريم 
قبولى دارد، ولى سينماداران به من پخش 
فروش  آمدن  پايين  كه  مى گويند  كننده 
تعويض  اصلى  عامل  اتمى»  قلب  «مادر 
اين  من  نظر  به  است.  بوده  فيلم  اين 
سوال را بايد سينماداران جواب بدهند كه 
چرا ناگهان تصميم گرفتند كه اكران فيلم 
«مادر قلب اتمى» را متوقف كنند.»خانى در 
پاسخ به اين پرسش كه آيا مى توان انتشار 
توقف  عامل  را  مجلس  نمايندگان  نامه 
اكران «مادر قلب اتمى» در سينماهاى شهر 
تهران عنوان كرد، گفت: «به لحاظ قانونى 

سينماداران مى توانند پس از اتمام قرارداد دو 
هفته اى، فيلم هاى سينمايى را تعويض كنند، 
اما به لحاظ روانى ممكن است كه نامه اخير 
نمايندگان بر روى نظر برخى از سينماداران 

تاثير گذاشته باشد.»
توقف  درباره  نگرانى هايى  ديگر  سوى  از 
شمارى  كه  ديگرى  فيلم  «اكسيدان»  اكران 
اكرانش  توقف  خواستار  نمايندگان  از 
شده بودند، وجود دارد و با توجه به آنكه 
برخالف ادعاهاى رئيس سازمان سينمايى، 
«مادر قلب اتمى» از روى پرده پايين كشيده 
شد، دور از انتظار نيست كه فيلم منوچهر 
محمدى كه پسرش كارگردانى كرده روى 
پرده دوام نياورد. به همين دليل اين فيلم 
نيز همچون «مادر قلب اتمى» شب گذشته 
كه در ميانه هفته بود به سانس ويژه رسيد 

و مردم از ترس اينكه نتوانند اين فيلم را 
تماشا كنند، تا ساعت 3 بامداد در سينماها 
العاده  فوق  سانس هاى  و  داشتند  حضور 
رويدادهاى  با  اتفاقات  زدند.اين  رقم  را 
جمله  آن  از  و  شده  مصادف  نيز  ديگرى 
مى توان به عدم صدور پروانه ساخت فيلم 
تازه محمدحسين مهدويان كارگردان فيلم 
«ماجراى نيمروز» اشاره كرد. مهدويان فيلم 
سومش را با موضوع قاچاق زنان ايرانى به 
برخى كشورهاى عربى با عنوان «التارى» 
ساخت  پروانه  شوراى  اما  بود  كرده  ارائه 
از  وسيعى  بخش هاى  اصالح  خواستار 

سناريو شده است.
به نظر مى رسد اوضاع در سازمان سينمايى 
بدتر از گذشته شده و در شرايطى كه دو 
ماه زمان تعيين شده توسط وزير فرهنگ 
و ارشاد اسالمى رو به پايان است، نه تنها 
بلكه  نشده،  توقيف  رفع  مهم  هاى  فيلم 
حاال شائبه توقيف فيلم هاى تازه نيز مطرح 
مى شود. به اين حواشى، طرح خبر توقيف 
بى سروصداى «لرد» ساخته رسول اف نيز 
سينمايى  سازمان  كه  است  افزدن  قابل 
ظاهراً  كرد.  سكوت  خبر  اين  قبال  در 
شرايط  مى شد  بينى  پيش  كه  همانگونه 
نشده  بهتر  دوران  اين  در  ايران  سينماى 
رئيس  حيدريان  ادعاهاى  رغم  على  و 
جانشينى  دوران  در  او  سينمايى،  سازمان 
ايوبى همانگونه عمل مى كند كه پس از دوره 

جانشينى پزشك عمل كرد.

موفقيت آثار تاريخى آن هنگامى ست كه 
بتواند مخاطبان خود را وارد ديالوگ هاى 
خود كند. تالش مهدوياِن جوان در بيان 
بعضى ناگفته هاى تاريخى اوايل انقالب 
با  نيمروز  ماجراى  است.  ستايش  قابل 
بازى ستودنى بازيگران معمولى اش نشان 
داد كه براى جذب مخاطب، فقط نياز به  
سوپر استار نيست؛ بلكه نيازمند فيلمنامه، 

ميزانس، موضوع خوب و مهم است.
العاده  خارق  اثرى  نيمروز»  «ماجراى 
نقش آفرينى  ايران  سينماى  از  فراتر  كه 
كرده است. فيلمى كه به روايت تاريخى 
عميق  تضاد  درباره  حساس  و  استنادى 
كشمكش  مى پردازد؛  ايدئولوژى  دو  بين 
و تضادى كه بيان دو فرد يا گروه نيست 
بلكه دو عقيده در برابر هم قرار گرفته اند 
خلق)  (مجاهدين  انحرافى  ايدئولوژى  و 
بدنبال سهم  خواهى از انقالب، دست به 
رحم  فرزند  به  پدر  مى زنند،  اقدامى  هر 
مى شود،  نارفيق  چندساله  رفيق  نمى كند، 
سياسى،  مبارزات  سابقه  با  انقالبى  مومن 

نفوذى مى شود و... . 
جزء  اسالمى  انقالب  آغازين  سال هاى 
دراماتيك و پر هياهوترين سال هاى تاريخ 
گذشت 3  از  پس  كه  است  مملكت  اين 
دهه از آن جز چند اثرى مثل «امكان مينا» 
كه در پايين ترين سطح خود ساخته شده 
و همچنين فيلم «سيانور» كه اثرى فاخر به 
اثر  شد،  ساخته  شعيبى  بهروز  كارگردانى 
قابل توجهى در اين حوزه سياسى-تاريخى 

مهم مشاهده نكرديم.
ماجراى نيمروز با مبارزه مسلحانه از طرف 
مجاهدين خلق همزمان با عزل بنى صدر 
شروع  همچنين  و  جمهورى   رياست  در 
تحقيقات عملياتى سپاه آغاز مى شود. در 
نفره اى   5 عملياتى  گروه  داستان،  ادامه 

تشكيل مى شود كه هر كدام از اين جواناِن 
متعهد و دو آتشه به سبك خودشان همه 
زورشان را مى زنند تا كشور را در كوران 
جنگ تحميلى و جنگ داخلى با منافقان 

سرپا نگه  دارند.
 زمانى كه مخاطب به بازيگرانى همچون 
جواد عزتى و احمد مهرانفر در فيلم مواجه 
مى شود، اين امر در ذهنش تداعى خواهد 
و  سينما  عرصه  طنازان  اين  آيا  كه  شد 
تلويزيون توانايى ايفاى نقش در چنين فيلم 

سياسى-تاريخى حساس را دارند يا نه؟!
شايد در نگاه اول، شخصيت هاى فيلم كه 
در  مى رسند  نظر  به  خاكسترى  ظاهر  در 
مواجهه با جريان مجاهدين خلق يك طرفه 
به قاضى رفته و دنبال اين باشند كه تمامى 
نيروهاى منافقين را دستگير و اعدام كنند؛ 
اما در جريان فيلم وقتى رحيم نزد شهيد 
بهشتى(ره) مى رود و ايشان مى گويند: «در 
رعايت  را  انصاف  مجاهدين  با  برخورد 
در  (بازجو)  مسعود  همچنين  و  كنيد» 
جلسات گروه معتقد است كه بايد جوانان 

ناآگاهى  روى  از  كه  ساله اى   16  –  15
كرد  دستگير  را  شدند  سازمان  اين  وارد 
متوجه  دهيم؛ مخاطب  را «نجات»  آنها  و 
مى شود كه سازندگان ماجراى نيمروز نه 
تنها يك طرفه به قاضى نرفته اند، بلكه در 
عمق روايت قصه خود به ابعاد و نظرات 
مختلفى در برخورد نرم يا خشن با منافقين 

پرداخته است.
به  كه  است  فاخر  اثرى  نيمروز  ماجراى 
ميزانسن وابستگى دارد؛ اگر با نگاه عميق 
به شكل قرارگيرى بدن، نحوه ديالوگ ها، 
حركات دست، چشم و صورت بازيگران 
كه  شد  خواهيم  امر  اين  متوجه  بيندازيم، 
توجه به نكات دقيق ميزانسن چه مقدار بر 
حس صحنه هاى فيلم اثرگذارند. بطور مثال 
عباِس ماجراى نيمروز به گونه اى در قاب 
كامال  كه  مى گيرد  قرار  مباحث  دوربين، 
نشان دهنده شخصيت مرموز و نفوذى اش 
است؛ همچنين صادق (حفاظت اطالعات) 
شخصيتى آرام كه همواره از گوشه به گروه 
عملياتى نگاه مى كند و با توجه به مسئوليت 

كمال  دارد.  نظر  زير  را  همه  حساسش، 
به  كه  چريكى  دارد،  مغرورى  شخصيت 
سختى راضى مى شود فتح قله ها در جنگ 
را كنار بگذارد و به نبرد شهرى در تهران 
روى آورد ولى با اصرار رحيم مى پذيرد 
بسيار  او  شود،  عملياتى  تيم  وارد  كه 
خشن و انقالبى است كه مى خواهد كار 
مجاهدين را هر چه زودتر يكسره كند، 
در  مخاطب  تا  شد  باعث  ظرافت ها  اين 
حين ديدن فيلم، همواره در تالطم باشد 

و به رمز و راز داستان پى ببرد.
مهدويان با خلق تيپ هايى دوگانه و متضاد 
بيان مى كند جنگ شهرى با ستون پنجم 
در  آزادسازى  نبردهاى  با  بسيارى  فرق 
قله و بيابان دارد و حرف هاى خودش را 
تا حدى از زبان شخصيت مسعود بروز 
مى دهد؛ گفتمانى كه پيش از اين در فيلم 

«چ» و داستان آزادسازى پاوه مشهود بود.
 ديالوگ   كاراكترهاى مختلف نشان دهنده 
شخصيت ها  است.  سياسى  درام  يك 
خالصه حرف مى زنند، ديالوگ ها هويت 
حرف  نحوه  در  را  شخصيت  هر  مستقل 
مى كنند.  مال  بر  را  يكديگر  با  آدم ها  زدن 
هيجان  نيمروز،  ماجراى  ديالوگ نويسى 
مى بخشد، ضرباهنگ دارد، موجب افزايش 
كشمكش مى شود و در عين حال طعنه هاى 

سياسى خود را هم داراست. 
موفقيت آثار تاريخى آن هنگامى ست كه 
بتواند مخاطبان خود را وارد ديالوگ هاى 
بيان  در  جوان  مهدوياِن  تالش  كند.  خود 
انقالب  اوايل  تاريخى  ناگفته هاى  بعضى 
با  نيمروز  ماجراى  است.  ستايش  قابل 
بازى ستودنى بازيگران معمولى اش نشان 
داد كه براى جذب مخاطب، فقط نياز به 
سوپر استار نيست؛ بلكه نيازمند فيلمنامه، 

ميزانس، موضوع خوب و مهم است.

 سه روايت از مردن در يك روز شرجى، نمايشنامه اى به 
قلم اتابك انورى اواخر مرداد منتشر مى شود. 

اتابك انورى در گفتگو با خبرنگار نشريه بامداد زاگرس 
گفت: اين نمايش در سال 94 نمايشنامه برگزيده و برنده 
بخش  دانشگاهيان  المللى  بين  تئاتر  جشنواره  تنديس 
نمايشنامه نويسى شده است كه قرار است اواخر مرداد 96 

به تازه  هاى نشر بپيوندد.
وى ادامه داد: اين نمايشنامه بر محور ظلمى كه بر زن مى 
رود است و موضوع آن درباره ى فردى است به نام قدم 
خير كه در يك جامعه سنتى مرد ساالر به دنيا مى آيد و به 
خاطر تولد فرزند چهارمش كه دختر است خود را به آتش 

مى كشد.
وى اضافه كرد: كوهيار برادرش براى نجات جان او خود 
را به آتش مى كشد و لفته از فكر خودكشى قدم خير به 
زير ماشين ميرود و اكنون هر سه آنها در اتاق آى سى يو 

بسترى هستند.
اين نويسنده و كارگردان تئاتر بيان كرد: اكنون اين اتفاقات 
از ديد سحر بچه اى كه در درون شكم قدم خير است 

روايت ميشود ناشر اين نمايشنامه 72 صفحه نشر آواژ تهران 
مى باشد. نورى همچنين خاطر نشان كرد: نمايش  «اندوه 
پريشان واقعيت رستاخيز رستم» در شهريور و مهر ماه سال 
96 در تاالر افتاب اهواز پالتو استاد الريان بر روى صحنه 

خواهد رفت.
وى  افزود : اين اثر اسفند ماه سال 95 در تئاتر مشايخى 
تهران بر روى صحنه رفت كه با استقبال پرشور تماشاگران 

همراه بود.
اين نويسنده و كارگردان تئاتر  تصريح كرد: نمايش اندوه 
پريشان واقعيت رستاخيز رستم نگاهى ديگر گونه به حماسه 

رستم و سهراب است كه با اجراى عروسكى همراه است.
اتابك انورى،انيس مظفرى،عطا اهللا عطابك و على غريب 

زاده در اين نمايش به نقش آفرينى ميپردازند.
وى بيان كرد: عوامل ديگر اين نمايش عبارت از  اتابك 
و  موسيقى)  اجراى   ) هاشمى  ،زينب  نويسنده)   ) انورى 

فهمينه دلنواز ( اجراى نور) است.

رويكردى كه بعيد نيست درباره «اكسيدان» نيز شاهدش باشيم

«مادر قلب اتمى»، شبانه توقيف شد؟

«ماجراى نيمروز» فراتر از سينماى ايران

پس از آنكه فيلم سينمايى «مادر قلب اتمى» از پرده اكثر فيلم هاى سينمايى پايين كشيده شده بود، ديشب با تماس سازمان سينمايى، بليت فروشى 
فيلم در سالن هاى باقى مانده براى اين فيلم متوقف شد؛  رويكردى كه بعيد نيست  در روزهاى آينده دربار ه «اكسيدان» نيز شاهدش باشيم.

نطق ها و نامه هاى على مطهرى  در 266 صفحه
نامه ها و سخنرانى هاى على مطهرى در مجلس هاى هشتم و نهم از سوى نشر 

نى منتشر شد.
نشر نى، كتاب «نطق ها و نامه هاى على مطهرى در مجلس هشتم و نهم» را 

روانه بازار كتاب كرده است.
على مطهرى در بخشى از مقدمه اين اثر مى نويسد: «كتاب حاضر م شتمل بر 
برخى نطق ها و مصاحبه هاى اينجانب در طول نمايندگى دوره هاى هشتم و نهم 
مجلس شوراى اسالمى است. نظر به اين كه احساس كردم جهت گيرى اكثر آن ها 
مسائل ملى و در ارتباط با اصول و مبانى و آرمان هاى انقالب اسالمى است   و 
انتشار اين مطالب مى تواند مفيد واقع شود، اقدام به چاپ و انتشار آن گرديد؛ ضمن 
اين كه چون اين نطق ها و نامه ها و مصاحبه ها به ترتيب تاريخ قرار گرفته اند، اين 
كتاب مى تواند سيرى در حوادث اجتماعى و سياسى سال هاى 1387 تا 1394 
ايران نيز باشد؛ عالوه بر اين كه موجب ثبت برخى وقايع اجتماعى و سياسى 

جمهورى اسالمى در تاريخ نيز مى شود .»
على مطهرى (زاده 1336، تهران) استاد دانشگاه، سياستمدار، نايب رئيس دوم 
شميرانات،  رى،  تهران،  مردم  نماينده  اسالمى،  شوراى  مجلس  دوره  دهمين 
اسالمشهر و پرديس در دوره هشتم، نهم و دهم مجلس شوراى اسالمى است. 
نشر نى، اين كتاب را در 266 صفحه و با قيمت 18 هزار تومان روانه بازار نشر 

كرده است.

شهرزاد؛ هذيان ها 
در بيمارستان روان پزشكى

قسمت اول فصل دوم از مجموعه شهرزاد در حالى آغاز شد كه در آن، صحنه اى از 
يك بيمارستان روانى در چند دهه پيش تهران به نمايش درآمد، صحنه اى كه يك 

روانپزشك  نمى تواند بى اعتنا به آن بگذرد.
ماجرا از اين قرار است كه پيشتر در صحنه هايى از اين مجموعه، رفتارهاى نامتعارف و 
سخنان هذيان گونه، از شيرين ديده بوديم كه منجر به خشونت هايى نسبت به يكى 
از خدمتكاران منزل و نهايتا قتل او شده بود. اين بار، مباشر خانواده، با پرداخت نوعى 
رشوه به پزشك معالج او، متقاعدش مى كند به بسترى شيرين در يك بيمارستان 

روانى، توطئه اى كه بتواند زمينه ساز به قدرت نشاندن قباد، همسرش، شود.
احساس  و  مفرط  بدبينى  روانپزشكى  هاى  بيمارى  در  ناگوار  عاليم  از  يكى 
ناامنى مرتبط با آن است كه اجازه زندگى طبيعى و سالم را به افراد مبتال نمى 
دهد. متاسفانه سناريوى «توطئه براى بسترى در بيمارستان روانپزشكى» يكى 
از تظاهرات اين نوع بدبينى بيمارگون است كه مانعى جدى بر سر راه درمان 
سناريويى  مى رود.  شمار  به  بيماران  اين  نياز  مورد  مراقبت هاى  دريافت  و 
كه در بسيارى موارد در مسايل اجتماعى ما هم، از مافياى سيب زمينى و 
مذاق  به  سيگار،  و  دارو  واردكنندگان  و  پزشكان  چشم  باند  تا  گرفته  زباله 
ما خوش مى آيد و چه درست و چه غلط، راه رفع اين مسايل و گفتگو بر 

سر آنها را مى بندد.
در ادامه مى بينيم كه اين توطئه چينى به مقصود رسيده و زن در بيمارستان 
و  معوج  و  كج  ظاهر  با  افراد  آن  در  كه  بيمارستانى  مى شود.  بسترى  روانى 
كاركنان  رفتار  و  دارند  آمد  و  رفت  نامتعادل  و  اغراق شده  بسيار  رفتارهاى 
نيز، قهرآميز و نه از سر مراقبت و پرستارى است. تصويرى تيره و خشونت 
بار كه شايد به لحاظ تاريخى چندان بيراه نباشد، اما متاسفانه بازتاب آن در 
مراقبت هاى  به  نسبت  موجود  منفى  حس  تواند  مى  پربيننده،  اى  مجموعه 
روانپزشكى را، در زمان حاضر، تشديد كند. مراقبت هايى كه امروزه بر اساس 
شواهد علمى و با رعايت اصول اخالقى و احترام به كرامت انسانى و توام با 

شفقت و همدلى با بيماران و خانواده هايشان انجام مى شود.
درست است كه سازندگان اين مجموعه مى توانند ادعا كنند كه صرفا اثرى 
چه  و  تاريخى  واقعيت  (چه  واقعيت  بازنمايى  به  تعهدى  و  اند  ساخته  هنرى 
واقعيت حال حاضر) ندارند، سخن من به بينندگان اين مجموعه آن است كه 
تصاويرى را كه از بيمارستان روانى مشاهده مى كنند، همچون ادعاى احتمالى 
به  از گذشته تلقى كنند و  روايتى  آنان و  آفريده تخيل  به مثابه  سازندگانش، 
خود فرصت دهند تا از منابع ديگر، تصاويرى متعهدانه تر به واقعيت موجود 

بيمارستان روانپزشكى دريافت كنند. 
 شكى نيست كه ساخت آثار مستندتر و با واقع مدارى بيشتر، مى تواند به اصالح 
نگرش هاى منفى تحريف شده نسبت به بيمارستان و درمان روانپزشكى يارى 

برساند و نهايتا سهمى اساسى در سالمت روان جامعه مان داشته باشد.

عشق چيست
ما سر به بالين تنهايى هايمان ميگذاريم

در حياط خلوت افكارمان شخم ميزنيم خويشتن را،
تا بيابيم گوهر بخشاينده ى عشق را...

تنفر بد لگاِم سلطه جو، ميخواهد مانع شود...
نميداند كه جامع منم..
دد منشانه آزارم ميدهد،

تنفر حِس عميِق دوست نداشتن،نخواستن است براى من
تعريفم از تنفر حسى است كه مانع رشد و تعالى انسان ميشود

بَد هم نيست،
گاهى تنفر از 

بى شرفى،دروغگويى،بى غيرتى خيلى هم خوب است،
چون باعث ميشود انسان به اين صفات آلوده نشود،

تنفر از دوست داشتن ترس من است
تنفر از انسانها،مرد ها،زن ها...

من ميخواهم اين حس غريب را كنترل كنم...
عشق بهترين راه حل است...
عشق موهوم و عجيب است 

پيچيده است
تركيب همه ى حس هاى خوب دنياست

تنفر در برابر اين همه خوبى تاب ندارد
عشق ميسوزاند، تماميت درد يك انسان را

عشق مرهميست كه التيام ميبخشايد
زخم هاى عميق روح دردمند آدمى را...

عشق اكسير حيات است
دوستى داشتم كه ميگفت عشق مانند آب است

تا نباشد حياتى نيست
عشق عجب گوهر ناپيداييست

بيايد پيدايش كنيم
عشق را عاشقانه جست وجو كنيد تا رخ درخشانش را نشانتان دهد

شايد در خيابانى،كوچه ايى،گلدانى،چشمانى،آيينه ايى، لبخندى پنهان 
شده باشد

ناگفته هاى «ناگفته» پس از 2 سال منتشر شد
منتخبى از آلبوم «ناگفته» به همراه سه قطعه جديد در مراكز فرهنگى 

عرضه مى شود.
 آلبوم «ناگفته»، اثرى از حافظ ناظرى است كه در سال 2014 توسط 
كمپانى «سونى موزيك» در سراسر جهان منتشر شد. ناگفته، اولين 
بخش از پروژه سمفونى رومى، نخستين اثر موسيقايى از خاورميانه است 
كه به مدت هفت هفته در ميان پرفروش ترين آثار رده بندى معتبر چارت 
بيلبورد قرار گرفت كه از اين مدت براى دو هفته در صدر فروش آثار 
موسيقى كالسيك جهان بوده است. در ساخت آلبوم «ناگفته»، برندگان 
42 جايزه گرمى با حافظ ناظرى و استاد شهرام ناظرى همكارى داشتند.
منتخبى از آلبوم «ناگفته»، به همراه سه قطعه موسيقى جديد و شنيده 
نشده، از روز سه شنبه، توسط شركت هنر اول منتشر و در مراكز فراهنگى 

به مخاطبان عرضه مى شود.
حافظ ناظرى در مورد انتشار سه ترك جديد در آلبوم منتخب «ناگفته» 
توضيح داد: در سال 2014، قبل از انتشار آلبوم «ناگفته»، اين آلبوم شامل 
19 قطعه و پنج فصل بود كه مدت زمان آلبوم را به باالى 70 دقيقه 
مى رساند. طى جلساتى كه با رؤساى كمپانى سونى داشتيم، به اين 
نتيجه رسيديم كه تعداد قطعات و زمان آلبوم بسيار زياد است، و تصميم 
بر آن شد كه فصل «حيرانى»  را از آلبوم جدا كرده و انتشار آن را به 
زمان ديگرى موكول كنيم؛ كه اكنون بعد از گذشت سه سال، هم زمان 
با اتمام تور موفق «ناگفته» كه مخاطبان بسيارى را در سرتاسر ايران 
جذب نمود، و قبل از شروع كنسرت «آواز پارسى» كه از تاريخ 10 تا 
13 مرداد ماه در تهران برگزار مى شود، تصميم به انتشار سه قطعه باقى 
مانده از آلبوم «ناگفته» گرفته شد. عالقه مندان مى توانند آلبوم «منتخبى 
از ناگفته به همراه سه قطعه جديد» را از مراكز معتبر فرهنگى هنرى 

تهيه فرمايند و يا با مراجعه به سايت بيپ تونز قطعات را دانلود نمايند.

پريسا بقايى 

فرنوش صفوى فر

سه روايت از مردن در يك روز شرجى

مژده به همشهريان گرامى 

صندوق امانات
بانك مسكن افتتاح شد

عالوه بر صرفه جويى در وقت و هزينه 
بدون هيچگونه نگرانى و با خيالى آسوده

 با اجاره صندوق امانات با مبلغى اندك خطراتى 
از قبيل سرقت، مفقودى و آتش سوزى اسناد،

 مدارك و اشياء گرانقيمت خود را به حداقل برسانيد.
نشانى: خيابان آزادگان(24 مترى) خيابان شهيد عابدى 
روبروى هتل پارس،بانك مسكن شعبه مركزى اهواز
-  خواهشمند است جهت كسب اطالعات بيشتر

 به شعبه مركزى مراجعه فرماييد.
بانك مسكن شعبه مركزى اهواز


