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 اصالح ساختار ادارى
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وجود و گسترش فساد ادارى و اقتصادى از جمله مشكالتى است كه 
اغلب جوامع و كشورهاى جهان با آن مواجه هستند. با اين وصف به 
نظر مى رسد كشورهاى در حال توسعه و عقب مانده بيش از كشورهاى 
توسعه يافته از اين معضل رنج مى برند. اگرچه وجود فساد ادارى، اجرايى 
و اقتصادى عمدتا معلول توسعه نيافتگى است اما در صورت بى توجهى 
و عدم درمان آن، مى تواند به عاملى بازدارنده براى پيشرفت اين 
كشورها تبديل شود. ايران نيز از جمله كشورهايى است كه سال هاست 
گرفتار فساد مالى در برخى سازمان ها و مراكزى شده است كه يا محل 
تمركز وجوه مالى و پولى شده يا به لحاظ نياز مردم به آنها صاحب 
قدرت و اختيارات قانونى هستند. به همين دليل مواجهه با اين مفاسد 
از مهم ترين دغدغه ها و اقدام هاى مقام هاى نظام و نهادهاى ذى ربط 
طى يكى دو دهه گذشته بوده است. با اين وصف، نه تنها از ميزان و 
حجم آن كاسته نشده، بلكه شواهد موجود حاكى از گسترش بيش از 

پيش آن بوده است.
 بديهى است براى كنكاش پيرامون چگونگى كاهش يا حذف اين 
پديده ضد اخالقى از جامعه، شناخت ريشه هاى وجود و گسترش آن 
در جامعه ضرورى است. به نظر مى رسد بخشى از اين ريشه ها عمومى 
و مشترك بين همه دستگاه ها و نظام ادارى كشور است و بخشى 
ديگر مختص واحدها يا سازمان هاى خاص باشد. در اين نوشتار ابتدا 
زمينه هاى عمومى وجود و گسترش فساد مرور مى شود و آنگاه داليل 
و شرايطى كه فساد در سيستم بانكى كشور نيز نفوذ كرد، مورد بررسى 
قرار مى گيرد.   براى تبيين زمينه هاى عمومى وجود و گسترش فساد 
اقتصادى در كشور ابتدا دو نكته مهم مورد توجه و بررسى قرار مى گيرد:
نكته اول آنكه، وجود و گستردگى فقر و نابرابرى در جامعه، افراد را در 
مقابل فساد آسيب پذير مى كند. در اين شرايط افرادى كه خود را فقير 
يا در معرض تبعيض حس مى كنند، اگر به لحاظ ادارى يا سياسى 
صاحب مسووليت و قدرت شوند دچار وسوسه ورود به فساد مى شوند. 
تقريبا همه افراد جامعه آستانه ورود به فساد را دارند. به عبارت ديگر، 
مى توان گفت ظرفيت حفظ هنجارها و اصول اخالقى در جامعه بين 
افراد مختلف، محدود اما متفاوت است. به زبان عاميانه، همه  افراد 
براى عبور از هنجارها و ارزش هاى جامعه داراى قيمتى هستند. شرايط 
زندگى و ساختارهاى سياسى، اقتصادى و اجتماعى حاكم بر جامعه 
است كه مى تواند افراد را به قيمت هنجارشكنى خود نزديك كند و آنها 

را در معرض ورود به فساد قرار دهد.
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روز قدس روز دفاع  از حيات و بقاى انسانيت است
امام جمعه ايذه گفت:  روز قدس روز مسلمانان نيست، بلكه قدس نمادى براى دفاع از اسالم و حيات 
و بقاى انسانيت و روز برائت از مشركان و ظالمان است.  سيدكمال موسوى اظهار كرد:  روز قدس روز 
همبستگى، اتحاد و انسجام ملت اسالم در برابر امت كفر و همچنين روز همه محرومان جهان در مقابل 
مستكبران جهان است.  وى ادامه داد: قدس امروز يك سرزمين نيست بلكه نماد و بهانه اى براى دفاع 

از اسالم و حيات و بقاى انسانيت و برائت از مشركان و ظالمان است. 
امام جمعه ايذه با اشاره به اينكه معراج پيامبر از مسجداالحرام شروع شد و به مسجداالقصى ختم شد، 
گفت: اين دو مسجد مراكز نشر و توليد معارف و تزكيه نفوس بودند. اين مساجد پيش از دوران بعثت 

پيامبر به مراكز شرك، بت پرستى، كفر و نژادپرستى تبديل شده بودند اما در زمان پيامبر اصالح شدند.

«گرما» ؛  قاتل اين روزهاى شبكه برق خوزستان«گرما» ؛  قاتل اين روزهاى شبكه برق خوزستان

عكس: خوزنيوز/ مهدى پدرام خو

عيد سعيد فطر، عيد آسودگى از آتش غفلت و رهيدگى از زنجير نفس بر ميهمانان حضرت حق مبارك باد
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خوزستان

ورشكستگى  شايعه  دنبال  به  امسال  خردادماه  اوايل 
موسسه اعتبارى توسعه آرمان هر روز در بسيارى از 
شهرهاى خوزستان از جمله اهواز سپرده گذاران اين 
موسسه با تجمع در مقابل شعب خواستار بازپس گيرى 

سپرده هاى خود شدند.
پس از تجمع اوليه مردم ، موسسه آرمان شعب خود را 
در سراسر خوزستان بست و طى اطالعيه اى وعده داد 
كه مشكل آنان بزودى حل خواهد شد. در همين رابطه 
منطقه  در  آرمان  موسسه  مديركل   ، ماه  خرداد  ششم 
جنوب غرب كشور گفت كه روند ادغام موس سه آرمان 
با موسسه اعتبارى توسعه يكسرى مراحل دارد كه بايد 
سپرى شود و بسته شدن حساب هاى مشتريان به دليل 

حفظ امنيت حساب هاى مشتريان است.
از اوايل خرداد تاكنون سپرده گذاران موسسه آرمان در 
انتظار وعده مسئولين براى حل مشكل موسسه آرمان 
اما  برند  مى  سر  به  خود  هاى  پول  گيرى  بازپس  و 
تاكنون هيچ يك از وعده ها محقق نشده و شهروندان 
در گرماى خوزستان براى احقاق حق خود چندين بار 

مقابل شعب اين موسسه و استاندارى تجمع كردند و حتى 
اتفاقات ناخوشايندى همچون شكستن شيشه هاى موسسه 
آرمان و غش كردن و از حال رفتن تجمع كنندگان به خاطر 

گرماى شديد و ماه رمضان ، افتاده است.
طبق اعالم دادستانى اهواز ، خوزستانى ها بيشترين سرمايه 
را در اين موسسه دارند و حجم سرمايه گذارى خوزستانى 
ها در موسسه آرمان بالغ بر 2500 ميليارد تومان است به 
همين دليل دادستانى اهواز سهامداران اين موسسه را ممنوع 
الخروج كرده اند تا وضعيت سپرده گذاران ممشخص شود

نمايندگان  مجمع  رئيس  نژاد  ناصرى  رابطه  همين  در 
خوزستان در گفتگو با شوشان گفت: در موضوع موسسه 
آرمان و يا ثامن و ...به بانك مركزى و وزارت اقتصاد و 
دارايى انتقاد وارد است كه چرا در اوايل راه اندازى چنين 
موسساتى تكليف را روشن نكردند تا كار به چنين جايى 

نرسد.  رئيس مجمع نمايندگان خوزستان راه اندازى چنين 
موسساتى را خارج از دو حالت ندانست و افزود: حالت اول 
اين است كه اين موسسه ها تحت نظارت بانك مركزى و 
وزارت اقتصاد و دارايى فعاليت مى كردند. اگر چنين است 
در حال حاضر بايد مسئوليت اين موسسه ها را به عهده 
بگيرند. حالت دوم اين است كه تحت نظارت بانك مركزى 
و وزارت اقتصاد نبودند. اگر حالت دوم صحيح است چرا 
جلوى فعاليت آنها را نگرفتند و به آنها اجازه دادند كه اعتماد 
مردم را جلب كنند و پول مردم را بگيرند تا در نهايت چنين 

اتفاق هايى رقم بخورد.
وى ادامه داد: حال كه نتوانستند با پيشيگرى جلوى كار را 
بگيرند، چرا در حال حاضر كه اتفاق افتاده است باز هم 
با بى توجهى و اهمال كارى مسئولين مواجه شده است؟ 
اگر مسئولين از اوايل امر وارد اين موصوع مى شدند و با 
اقدامات جدى تكليف مردم را روشن مى كردند به اينجا 

ختم نمى شد.  ناصرى نژاد ادامه داد: 20 روز 
پيش با رئيس كل بانك مركزى صحبت كردم 
و خواستار حل مشكالت موسسه آرمان شدم، 
اين  كه  گفت  پاسخ  در  مركزى  بانك  رئيس 
موسسات مشكالت زيادى دارند و ما در صدد 

رفع اين مشكالت هستيم.
رئيس مجمع نمايندگان خوزستان با بيان اينكه  
رفع  را  مشكالت  توان  نمى  اقداماتى  چنين  با 
كرد، گفت: از روند كار گاليه جدى دارم و از 
مسئولين مى خواهم كه در وهله اول به مردم 
اطمينان دهند و جو روانى منفى حاكم بر مردم را 
آرام كنند و در گام دوم به طور ويژه وارد موضوع 
شوند و مشكل را حل كنند. اين حالت در ابهام 
و عدم شفافيت موجب بروز مشكالت بيشترى 
خواهد شد. اگر اين روند ادامه پيدا كند ما به 
عنوان نمايندگان مردم وزير اقتصاد و دارايى را 

استيضاح خواهيم كرد.
به وزير اقتصاد تذكر كتبى داده ايم

مجلس  در  اهواز  مردم  نماينده  يوسفى  همايون  همچنين 
مشكالت  حل  پيگيرى  درخصوص  اسالمى  شوراى 
موسسه آرمان گفت: پيگيرى هاى مكررى از طريق مجارى 
مربوطه در حال انجام است و به وزير اقتصاد تذكر كتبى 
درباره رسيدگى هر چه سريع تر به مشكل سپرده گذاران 

خوزستانى داده ايم.
يوسفى با بيان اين كه عدم پاسخگويى مديران و مسئوالن 
دامن  مردم  سردرگمى  به  آرمان  مؤسسه  و  مركزى  بانك 
زده است و مردم نگران سرمايه هاى خود هستند، تصريح 
بانك  و  آرمان  مؤسسه  ارشد  مديران  اين كه  دليل  به  كرد: 
مركزى پاسخگوى مردم نيستند و جواب قانع كننده اى به 
آن ها نداده اند، بالتكليفى در مردم به وجود آمده و موجب 
شده تا در برخى از شهرهاى استان مقابل درب اين مؤسسه 

تجمعاتى صورت بگيرد.

تكليف سپرده گذاران خوزستانى 
آرمان چه مى شود؟

يكى از وعده هاى منتخب ملت در كمپين انتخاباتى 92 و 96 
به مردم خوزستان مبارزه با پديده گرد و غبار در اين استان مى 
باشد. اگرچه گام هايى جهت رفع اين مشكل محيط زيستى 
توسط دولت يازدهم انجام شده است ليكن همچنان مردم 
خوزستان روزهاى سختى را در چند سال اخير بخصوص در 

سال 95 به دليل بروز اين پديده تحمل مى كنند.
بر باالى افق، آسمان آبى شروع به تيره شدن و  رنگ آن به رنگ 
زرد طاليى تبديل مى شود  و سريعاً به رنگ سبز براق همچون 
مرداب تغيير مى كند. براى لحظاتى  با كاهش دما و وزش باد، 
مردم شهر از نزول باران رحمت الهى دچار شگفتى مى شوند.  
اما به زودى گرد و غبار مهمان مردم اين شهر مى شود. بالفاصله 
تيرگى خاكسترى پديدار شده و نه آسمان و نه خورشيد قابل 
رويت نخواهد بود. در ادارات، خانه ها و مدارس، مردم شروع 
به بستن پنجره، در و هر گونه منفذ ديگر خواهند نمود. وحشت 
و اضطراب كمى حاكم است. آنها به آژيرهاى خطر در زمان 
جنگ عادت كردند زمانى كه خوزستان در جنوب غرب كشور 

جبهه مقدم در جنگ تحميلى 8 ساله بود.
پديده گرد و غبار در خوزستان ديگر امر عادى 
شده است، البته نه براى مردم اين شهر بلكه 
براى رسانه ها و مسئوالن، نه از زندگى عادى 
روزمره خبرى هست و نه و از اقدامى موثر 
و فورى براى حل اين معضل. با اين وجود 
زمزمه هايى از در پيش گرفتن اقداماتى از سوى 
دولت براى حل ريشه اى و اساسى اين معضل 
به گوش مى رسد و كه بسيارى را اميدوار كرده 

است.
بروز  باعث  متفاوت  سهمى  با  متنوع  عوامل 
پديده گرد و غبار در 15 سال اخير در خوزستان 
شده اند. برخى از اين عوامل همچون خشكى 
تاالب هورالعظيم ناشى از حفارى هاى وزارت 
نفت داخلى و برخى ديگر همچون انجام پروژه 
هاى عظيم آناتولى در تركيه خارجى هستند. 
در ادامه يكى از مهم ترين علل داخلى پيدايش 

اين گرد و غبار در ايجاد اين پديده ى شوم محيط زيستى 
بررسى خواهند شد. همچنين راه حل هاى بالقوه جهت حل 
اين معضل ملى مورد بحث قرار گرفته، مسئوليت دولت 
دوازدهم در قبال اعتماد دوباره مردم خوزستان به اين دولت 
به منظور ريشه كنى اين مشكل محيط زيستى تبيين مى 

گردد.
به همين بهانه نگاهى داريم به  علل پيدايش گرد و غبار در 

خوزستان و حواشى آن براى مردم اين استان.
بزرگ  بسيار  هاى  تاالب  باقيمانده  تنها  كه   هورالعظيم 
بين النهرين است در غرب استان خوزستان واقع است و به 
لحاظ تنوع زيستى فوق العاده غنى است و عمده منابع آبى 
تاالب از طريق رودخانه هاى كرخه، نيسان، سابله و نهرهاى 
انشعابى تامين مى شود. هورالعظيم كه يك  سوم در ايران و 
دو سوم آن در عراق واقع شده يكى از زيستگاه هاى حساس 

و مهم پرندگان مهاجر آبزى و بومى منطقه است و حواصيل، 
غاز پيشانى سفيد، شغال، روباه، گربه جنگلى، سمور آبى، گراز، 
شير بد و انواع ماهى كپور از جمله حيات  وحش منحصر به 
فرد اين تاالب هستند. مسئوالن محيط زيست و كارشناسان 
اين حوزه، منشأ اصلى بحران گرد و غبار در خوزستان را 

خشك شدن بخش بزرگى از تاالب هورالعظيم مى دانند .
گرچه در سالهاى اخير، مقامات رسمى كشور بر خارجى 
بودن منشاء گرد و غبار اصرار داشتند، اما در سال 93، سازمان 
محيط زيست كشور اعالم نمود كه اغلب گرد و غبار ها در آن 
سال منشا داخلى داشت . همچنين در اواخر سال 95، گرد و 
غبارى كه در خوزستان منجر به قطعى برق و آب و اختالل در 
زندگى شهروندان اين استان گرديد منشا داخلى داشت. برخى 
كارشناسان محيط زيست علت خشك شدن بخشى از اين 

تاالب را حفارى هاى وزارت نفت ايران مى دانند.
مردم حرف چه كسى را باور كنند، ابتكار يا نماينده مجلس؟

تاالب هورالعظيم به عنوان سپر دفاعى كشور در برابر ورود 

گردو غبار از كشورهاى همسايه، در سال هاى گذشته جهت 
توسعه ميدان آزادگان- كه در اين تاالب واقع شده است- در 
برخى بخش ها خشك شده و به يكى از كانون هاى گرد 
و غبار تبديل شده است. به گفته حسن اميرى بختيار مشاور 
مدير عامل شركت ملى مناطق نفت خيز جنوب، حفارى در 
ميدان نفتى آزادگان، كه بدون مالحظات زيست محيطى انجام 
شده، عامل اصلى خشك شدن اين تاالب مى داند . معصومه 
ابتكار، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست در اين رابطه اظهار 
كرده است: متاسفانه در دولت هاى نهم و دهم براى رسيدن 
به نفت، تاالب هورالعظيم را خشك كردند كه اين موضوع بر 
روى افزايش گرد وغبار در جنوب كشور تاثيرگذار بود. وى با 
اشاره به تامين اعتبار 30 ميليارد تومانى از سوى وزارت نفت 
دولت يازدهم طى سالهاى گذشته، از احياى تاالب هور العظيم 
از طريق ساخت ده ها زيرگذر و پل در منطقه تاالب خبر مى 

دهد. همچنين ايشان در روز 14 ارديبهشت امسال و درحاشيه 
افتتاح فاز دوم طرح آماك در جمع خبرنگاران از پاكسازى 
7500 تن آالينده بموجب اين طرح خبر داد و آن را يك اتفاق 
مهم دانست.  ابتكار اضافه كرد كه هنوز كارهاى ديگرى من 
جمله جمع آورى سايرفلرها و جلوگيرى از آلودگى هوا ناشى 
از فعاليت پااليشگاهها وجود دارد كه منتظر اجرا توسط مجموعه 

نفت مى باشد.
با اين وجود، قاسم ساعدى نماينده مردم دشت آزادگان و هويزه 
در مجلس شوراى اسالمى در گفتگو با بخش خبرگزارى خانه 
ملت، با انتقاد از اينكه 60 درصد اين تاالب خشك است، از 
اظهارات رئيس سازمان محيط زيست مبنى بر احياى تاالب 
هورالعظيم ابراز شگفتى مى كند. ايشان اضافه مى كند كه در 
گذشته 1000 گاوميش دار در حاشيه هور زندگى و امرار معاش 
مى كردند كه با توجه به وضعيت بحرانى و كاهش ميزان آب 
هورالعظيم گاوميش هاى آنها به بيمارى هاى زيادى مبتال شدند 
كه سازمان دامپزشكى علت اين بيمارى ها را استفاده از آب راكد 
و گنديده هور اعالم كرد از اين رو گاوميش داران 
با مشكالت زيادى مواجه و معيشت آنها با مشكل 

اساسى روبرو شد.
وى با يادآورى آخرين جلسه هيات دولت در 
اسفند سال 95، گفت: طبق مصوبه اين جلسه 
استان  تاالب هاى  شد  موظف  نيرو  وزارت 
تا  داده  قرار  آبگيرى  اولويت  در  را  خوزستان 
قسمتى از ريزگردها با اين اقدام مهار شود اما 
متاسفانه به مدت يك هفته اين مصوبه از سوى 
وزارت نيرو  اجرايى و سپس به دليل مشكالت 
ايجاد شده براى صنايع نفت از ورود آب به 
هورالعظيم جلوگيرى شد كه در اين رابطه مردم 
با مشكالت زيادى روبرو شدند. ايشان رهاسازى 
آّب كرخه در هورالعظيم و از ميان برداشتن موانع 
ورود آب به تاالب از سوى وزارت نفت را مهم 
ترين راهكار به منظور احياى تاالب هورالعظيم و 

مهار ريزگردها عنوان مى كند.
يكى از وعده هاى منتخب ملت در كمپين انتخاباتى 92 و 96 به 
مردم خوزستان مبارزه با پديده گرد و غبار در اين استان مى 
باشد. اگرچه گام هايى جهت رفع اين مشكل محيط زيستى 
توسط دولت يازدهم انجام شده است ليكن همچنان مردم 
خوزستان روزهاى سختى را در چند سال اخير بخصوص 
در سال 95 به دليل بروز اين پديده تحمل مى كنند. همه 
مى دانند مشكل هنوز پابرجاست و با تصويب چند مصوبه و 
سفر چند مسئول به خوزستان نمى توان اميد به حل مشكل 
ريزگردها داشت. مردم هنوز نگرانند؛ از اينكه هر لحظه 
ممكن است غبارى خاكى رنگ شهرهايشان را بپوشاند. از 
نخبه و عامى، مى دانند حل اين مشكل، عزم ملى مسئوالنى 
را مى طلبد كه فارغ از بهانه جويى ها و دعواهاى سياسى، براى 
مردم خوزستان كه روزگارى در خط مقدم مقابله با دشمن 

ايستاده بودند، پاى كار بيايند و كارى كنند كارستان.

گردوغبار خوزستان، منشا داخلى يا خارجى؟ 

اهواز، آلوده ترين شهر كشور
 در طوالنى ترين روز سال

معاون پايش ادار ه كل حفاظت محيط زيست خوزستان با اشاره به وقوع گرد و غبار در اهواز و برخى مناطق 
استان، گفت: اهواز امروز(يكم تيرماه) آلوده ترين شهر كشور است

سيروس كريمى اظهار كرد: امروز اول تيرماه طوالنى ترين روز سال و شاخص كيفى هوا( PSI) در اهواز اكنون 
باالتر از 300 است و بر اساس اين شاخص، اهواز امروز آلوده ترين شهر در ميان ساير شهرهاى كشور است.

وى تصريح كرد: در ساعت 16 امروز، غلظت گرد و غبار در اهواز، 381 ميكروگرم در مترمكعب، در آبادان 256 
ميكروگرم در مترمكعب و در اميديه 329 ميكروگرم در مترمكعب بوده كه با توجه به اين كه ميزان غلظت 
مجاز آالينده ها 150 ميكروگرم در مترمكعب است، هم اكنون ميزان غلظت گرد و غبار در اهواز 2,5 برابر حد 

مجاز است.
معاون پايش اداره كل حفاظت محيط زيست خوزستان بيان كرد: در ساعت 15 امروز نيز غلظت گرد و غبار 
در اهواز 466 ميكروگرم در مترمكعب، در آبادان 454 ميكروگرم در مترمكعب و در اميديه 212 ميكروگرم در 

مترمكعب بوده است.
كريمى در خصوص منشا گرد و غبار امروز خوزستان بيان كرد: بر اساس اطالعيه هاى هواشناسى خوزستان، 

گرد و غبار امروز هم از كانون هاى خارجى در عراق و هم از كانون هاى محلى ناشى مى شود.

مقصر كانال حادثه خيز اهواز
 به زودى مشخص مى شود

معاون عمرانى استاندارى خوزستان از مشخص شدن مقصر كانال حادثه خيز اهواز در دو تا سه روز آينده خبر 
داد. فرامند هاشمى زاده اظهار كرد: در پى سقوط يك كودك سه ساله اهوازى در كانال كه به مرگ اين كودك 
منجر شد، يك واحد قضايى از سوى دادگسترى و يك كميته كارشناسى به منظور بازديدهاى محلى و بررسى 
نظرات افراد مختلف آغاز به كار كرد. بررسى ها در حال انجام است و جمع بندى اين گزارش ها در دو تا سه روز 
آينده به استاندار خوزستان تحويل داده مى شود. وى در مورد شايعاتى مبنى بر قتل اين كودك در اين حادثه 
گفت: اگر فيلم سقوط اين كودك را مشاهده كنيد، متوجه مى شويد كه اين ادعا به هيچ وجه صحت ندارد. در 

اين فيلم كامال مشخص است كه پاى كودك در حال بازى سر مى خورد و به درون كانال سقوط مى كند.
هاشمى زاده با اشاره به داليل وجود كانال هاى حادثه خيز در اهواز و وقوع حوادث مشابه بيان كرد: دو موضوع 
موجب اين گونه حوادث مى شود؛ نخست گستردگى خطوط آب و فاضالب و مسائل ديگر كه در سطح شهر 
اهواز وجود دارد و ديگرى عدم نظارت دستگاه هاى مرتبط و مسئوالن نواحى و مديران مربوطه بر شرايط موجود 
است. معاون عمرانى استاندارى خوزستان با بيان اين كه شركت آب و فاضالب و شهردارى اهواز هر دو در اين 
حادثه مقصر بودند، خاطرنشان كرد: كانال، مربوط به شهردارى است ولى در حال حاضر مشترك و مورد استفاده 
شركت آب و فاضالب است و به دليل عدم نظارت و اهمال هر دو دستگاه مربوطه، اين حادثه رخ داده است.

شـت ا د د يا

خبـر

اعالم شد (دانشجو پزى)، آش پزى، كباب پزى و چيزهايى مثل 
اين شنيده بوديم ولى دانشجو پزى نشنيده بوديم البته آدم پزى در 
بعضى جاها و در بعضى از بالد هم سابقه دارد پيش تر مى گفتند 
توى اتوبوس ها آدم مى پزد كه منظور هم همين است نه خداى 
ناكرده توى كوره اى يا روى اجاقى و يا توى برجى. در هر حال 
پختن، پختن است اگرچه اهل خرد نظرات ديگرى دارند هميشه 
اينطور بوده (اهل خرد)  چيزهاى ديگرى مى گويند كه نمى شنويم 
يا اگر بشنويم توى گوشمان نمى رود و يا اگر توى گوشمان برود 
در همان ورودى اول البيرنت گوش، توقف مى كنند حتى اگر اين 
سخنان موفق شوند راه خود را پيدا كنند باز در مقابلشان درمى مانى 
كه چ ه بايد كرد از قديم و نديم خيلى از علما گفته آدم بايد طورى 
زندگى كند كه در كشاكش روزگار (پخته) شود تا بتواند مسائل و 

مشكالت روزگار را اگر نه (حل) بلكه تحمل كند حتى بعضى ها 
پا را فراتر گذاشته بودند و مى گفتند بايد در روزگاران براى زيستن 
(سنگ) بود البته نه هر سنگى بلكه (سنگ زيرين آسيا). حاال اگر 
سازمانى، تشكيالتى، نهادى، دانشگاهى آمده كار ما را آسان كرده 
كه زودتر به پختگى برسيم كار خوبى نيست؟ بنظر كه جاى تقدير 
و سپاس هم دارد دنيا را چه ديده ايد شايد فردا پس فردا، ديگر 
سازمان ها از آن الگو بگيرند   آن ها هم بيايند پروژه هاى (كارمند 
پزى)، (ارباب رجوع پزى) (دانش آموز پزى) (مسافرپزى) و مشابه 

آن ها ر ا فعال كنند.
كجاى اين كار بد است بايد گفت دستشان درد نكند و تشكر هم 
كرد بودجه سازمان ها هم تكان نمى خورد و خرج كارهاى مفيد 

مى گردد.

روز قدس روز دفاع
 از حيات و بقاى انسانيت است

امام جمعه ايذه گفت:  روز قدس روز مسلمانان نيست، بلكه قدس نمادى براى 
دفاع از اسالم و حيات و بقاى انسانيت و روز برائت از مشركان و ظالمان است. 
سيدكمال موسوى اظهار كرد:  روز قدس روز همبستگى، اتحاد و انسجام 
ملت اسالم در برابر امت كفر و همچنين روز همه محرومان جهان در مقابل 

مستكبران جهان است. 
وى ادامه داد: قدس امروز يك سرزمين نيست بلكه نماد و بهانه اى براى دفاع از 

اسالم و حيات و بقاى انسانيت و برائت از مشركان و ظالمان است. 
امام جمعه ايذه با اشاره به اينكه معراج پيامبر از مسجداالحرام شروع شد و به 
مسجداالقصى ختم شد، گفت: اين دو مسجد مراكز نشر و توليد معارف و تزكيه 
نفوس بودند. اين مساجد پيش از دوران بعثت پيامبر به مراكز شرك، بت پرستى، 

كفر و نژادپرستى تبديل شده بودند اما در زمان پيامبر اصالح شدند.
موسوى عنوان كرد: اكنون مى بينيم كه در اثر رخوت، سستى و ترس مسلمانان 
وضعيت به قبل از زمان بعثت بازگشته و امروز بيت المقدس و مسجداالقصى 
محل ظلم پرورى شده است و انسان هاى ظالم و خون ريزى در آن ها پرورش 
پيدا مى كنند. وى با با بيان اينكه در يك كالم مسجداالقصى تبديل به محل 
پمپاژ تمام خيانت هاى بشرى و ضد اسالمى شده است، تصريح كرد: اين دو 
مسجد به منزله دو لبه يك قيچى هستند كه تالش مى كنند توحيد را تبديل به 

شرك و براى نابودى توحيد اقدام كنند. 
امام جمعه ايذه گفت: روز قدس روز مسلمانان نيست، بلكه روز تمام مسيحيان و 
يهوديان غيرصهيونيست و غيرمتعصب نيز است؛ بايد عليه دو قشر صهيونيستم 
و وهابى قيام كنيم و اين دو مسجد را آزاد و از آلودگى، شرك و بت پرستى رها 

كنيم. 
موسوى تصريح كرد:  دشمن هميشه رفتارهاى ما را رصد مى كند. حضور ما در 
مراسم ها بسيار بااهميت است، اگر حضور پررنگى نداشته باشيم اين طور تحليل 
مى شود كه مردم از همراهى و همكارى با انقالب خسته شده اند؛ وقتى اين پيام 
خستگى و ضعف منتقل شود، دشمن قوى تر و منسجم تر براى ضربه زدن آماده 
مى شود، اما اگر مردم حضور فعالى داشته باشند دشمن خواهد فهميد نمى تواند 

هيچ اقدامى عليه ما انجام دهد و مايوس تر مى شود. 
وى ادامه داد:  حضور مردم موجب قوت قلب مومنان مى شود و عدم حضور آن ها 
موجب اميدوارى دشمنان خواهد شد و در صورت عدم حضور پررنگ مردم 

دشمنان موجدانه و قوى تر عليه ما اقدام مى كنند.

عدم اجراى تعهدات دستگاه هاى 
خوزستان در زمينه كنكور

در زمينه تامين اعتبارات الزم برخى دستگاه ها تعهدات 
مالى داشتند كه چندين جلسه در اين راستا برگزار شد اما 

متأسفانه اتفاق و نتيجه خاصى حاصل نشد
معاون سياسى اجتماعى استاندار خوزستان با اشاره به نقش شاخص كنكور 
در ارتقاى رتبه آموزش  و پرورش، گفت: در زمينه تامين اعتبارات الزم برخى 
دستگاه ها تعهدات مالى داشتند كه چن دين جلسه در اين راستا برگزار شد اما 

متأسفانه اتفاق و نتيجه خاصى حاصل نشد.
امكانات  كرد:  اظهار  كنكور  ارتقاى  جلسه  در  حسين زاده  على حسين  دكتر 
آموزش  و پرورش خوزستان از لحاظ مالى جوابگوى برنامه ها و مطالبات مردم و 
حوزه هايى ديگرى كه آموزش  و پرورش در آن ها دخيل است، نيست. وى با بيان 
اينكه بايد مجموعه هاى ديگر به اين امر كمك كنند تا آموزش  و پرورش بتواند 
رشد كند، عنوان كرد: شاخص هاى آموزش و پرورش خوزستان در كشور بسيار 
پايين بود؛ با اين حال روند رو به رشدى را آغاز كرديم و اميدواريم با برنامه هايى 

كه تعريف شده، اين روند پايدار باشد.
معاون سياسى اجتماعى استاندار خوزستان ادامه داد: كنكور شاخص مهمى است 
كه در كنار ديگر شاخص ها، آموزش  و  پرورش استان هاى مختلف به وسيله آن 
ارزيابى مى شوند. در اين زمينه برخى دستگاه ها تعهدات مالى داشتند كه چندين 

جلسه در اين راستا برگزار شد اما متأسفانه اتفاق و نتيجه خاصى حاصل نشد.
حسين زاده افزود: استاندار دستور داد جلسه اى با مسئوالن دستگاه ها برگزار شود 
تا تكليف آموزش  و پرورش مشخص شود؛ اگر روال مشخصى در خصوص 
دستگاه هاى استان تعريف شود كه در حوزه هاى فرهنگى، اجتماعى و... چه 
مقدار بايد هزينه شود و از ابتداى سال مشخص شود كه هر دستگاه چه مقدار 

كمك مى تواند كند، روند كار مشخص تر خواهد شد.
همچنين در اين جلسه محمد تقى زاده مديركل آموزش و پرورش خوزستان، با 
بيان اينكه آموزش و پرورش استان در سال هاى اخير ارتقاى رتبه خوبى داشته 
است، اظهار كرد: رتبه كنكور استان در سال 92،  27 بود كه در سال 93 به رتبه 

23، در سال 94 به رتبه 21 و در سال 95 به رتبه 19 ارتقا پيدا كرد.
وى افزود: رتبه كنكور در طول اين سال ها سير صعودى خوبى داشته است؛ به 
طورى كه خوزستان در اين زمينه باالترين ارتقاء رتبه را در كشور كسب كرد؛ 
اميدواريم پشتيبانى كه از كنكور در استان انجام شد، در سال جارى و سال هاى 

آينده هم ادامه يابد تا اين سير صعودى را حفظ كنيم.

برخى ادارات هنديجان
آسايشگاه مديران شده است

بعضى از مسئوالن فرمايشات رهبرى را غلط تفسير مى كنند و متأسفانه ادارات 
هنديجان آسايشگاه  مديران شده است

نماينده مردم بندر هنديجان در مجلس گفت: بعضى از مسئوالن فرمايشات 
رهبرى را غلط تفسير مى كنند و متأسفانه ادارات هنديجان آسايشگاه مديران 
شده است. على گلمرادى اظهار داشت: بنده از تريبون مجلس به مسئوالن 
دولتى تذكر داده ام كه در خصوص مشكالت ته لنجى هنديجان در حال اشتباه و 
خطا هستيد و بايد اين خطاهاى خود را اصالح، شما بعضى از فرمايشات رهبرى 
را تفسير غلط مى كنيد. وى افزود: مشكالت مردم در قوه مجريه است يعنى 
دولت بايد مشكالت مردم را رفع كند، نماينده پيگير مطالبات بوده فقط مى تواند 

قانون گذارى كند و همه امورات اجرايى با قوه مجريه است.
كرد:  بيان  اسالمى  شوراى  مجلس  در  هنديجان  بندر  مردم  نماينده 
به صورت  گمرك  و  دريابانى  همانند  تابعه  ادارات  در  بروند  بايد  مردم 
گروهى هم مراجعه و اعالم كنند كه اين مشكل ما است و بايد حل 
كنيد. اصًال آن ادارات را ترك نكنيد بنده هم پيگيرى هستم و اعالم 

مى كنم اگر جرئت داريد با مردم برخورد كنيد.
وى گفت: مسئوالن بايد بدانند مردم مشكل دارند بايد مشكالتشان را حل كنند 
اين نيست كه برخورد كرده و مردم را ترد كنند. وظيفه مسئوالن حل مشكالت 

مردم محروم هنديجان است.
گلمرادى عنوان كرد: جوانان بيكار بايد بروند در اداره كار بنشينند تا رئيس اداره 
كار هنديجان براى آن ها شغل ايجاد كند، ادارات ما آسايشگاه آقايان نيست، 

نمى توانند كار بكنند بروند كنار تا بهتر از آن ها بيايد.
وى افزود: رئيس اداره براى خود نشسته نه پيگيرى، نه نامه نگارى با مديركل به 
خاطر ترس از دست دادن پست رياست از همه چيز و همه كس بى تفاوت شده 

خوب با اين گونه رفتار چگونه مشكالت مردم هنديجان مرتفع مى شود؟
نماينده مردم بندر هنديجان، اميديه و ماهشهر در مجلس شوراى اسالمى بيان 
كرد: معاون فرماندار هنديجان بايد پيگير بركنارى روساى ادارات ضعيف كه در 
خواب هستند باشد و مديران جوان و اليق را براى تصدى رئيس اداره به مافوق 

آن دستگاه معرفى كند.
وى گفت: مردم و مسئوالن فرماندارى هنديجان بايد ادارات را بلرزانند، روساى 
ادارات بنشينند براى مشكالت مردم راه كار پيدا كنند، رئيس گمرك و دريابانى 
در يك جلسه اى بنشينند و مشكالت مردم راحل كنند اگر وقت نگذاشتند بايد 

بركنار و در سمت نباشند.
گلمرادى عنوان كرد: روساى اداراتى كه مردم بيشترين مشكالت را با آن ها دارند 
بايد در جلسات بعدى بيايند در حضور ما و مردم توضيح بدهند كه كارها تا چه 

اندازه پيش رفته است. روساى ادارات بايد جوابگوى مردم باشند.
وى افزود: رئيس اداره بايد در جلسات حضور پيداكرده و اگر با مديركل خود 
مكاتبه اى كرده و آن مديركل توجه نكرده باشد ما از آن توضيح مى خواهيم كه 
چرا به مدير شهرستانى توجه نكرده ايد؟ در اهواز زير كولر نشسته اى و استراحت 

مى كنيد و گرفتارى هاى مردم را كنار گذاشته ايد.
نماينده مردم بندر هنديجان در مجلس شوراى اسالمى بيان كرد: رئيس اداره 
هنديجان مشكالت مردم را به شماى مديركل منعكس كرده اما شما در استان 

توجه نكرده اى و بايد امروز پاسخگوى افكار عمومى باشيد.
وى گفت: در هنديجان حركات بسيار خوبى براى انتصاب مديران كارآمد صورت 
گرفته امام جمعه فعال و پيگير، فرماندار زحمت كش، معاون فرماندار جوان، بومى 
و پرانگيزه، رئيس جهاد كشاورزى پرتالش، مسئول بايد براى رفاه مردم منطقه 

خود شب و روز نشناسد.

بازشمارى 85 صندوق آراى
 شوراى اهواز چيزى را تغيير نداد

بازشمارى 85 صندوق از شعبات اخذ راى انتخابات  شوراى شهر اهواز، همان 13 
نفرى كه قبال به عنوان منتخبين پنجمين دوره شوراى شهر معرفى شده بودند 

مجددا» به عنوان اعضاى شورا معرفى شدند
( بجز نفر نهم كه دوازدهم شد) و جابجايى در ميان
 تعدادى از افراد على البدل صورت گرفت. نتايج ذيل

 پس از بازشمارى بوده كه به تاييد رسيده است:
1- محمدجعفر فلسفى راى نهايى 31563 

افزايش راى پس از بازشمارى 1257
2-مهران باباپور راى نهايى 26063 
افزايش راى پس از بازشمارى 946

3-اسكندر لطفعلى زاده راى نهايى 25444 
افزايش راى پس از بازشمارى 779

4- سيدناصرموسوى نژاد راى نهايى 24095 
افزايش راى پس از بازشمارى 1081

5-مازيار جهان بخشى راى نهايى 22890 
افزايش راى پس از بازشمارى 1282

6-محمدرضا ايزدى راى نهايى. 22839 
افزايش راى پس از بازشمارى 1522

7-سيدمحسن موسوى زاده راى نهايى22678
افزايش راى پس از بازشمارى 2117

8-جاسم موسى پور راى نهايى 21450 
افزايش راى پس از بازشمارى 1502

9-فتح اله حاجتى راى نهايى 20787 
افزايش راى پس از بازشمارى 1372

10-حسين حيدرى راى نهايى 20667 
افزايش راى پس از بازشمارى 1280

11-محمد هادى قنوات راى نهايى 20427 
افزايش راى پس از بازشمارى 1154

12-رحيم كعب عمير راى نهايى 20345 
افزايش راى پس از بازشمارى 851

13-عبدالرضا سنواتى راى نهايى 20309
افزايش راى پس از بازشمارى 1761 

اعضاء على البدل
14- كيوان لطفى راى نهايى 19746 
افزايش راى پس از بازشمارى 1254

15- سيدجوادرضوى راى نهايى 19270 
افزايش راى پس از بازشمارى 2030

16-يونس اسفنديارى نژاد راى نهايى 19013
افزايش راى پس از بازشمارى 1396
17- احمد سراج راى نهايى 18746 
افزايش راى پس از بازشمارى 1709

18-مريم ابريشمكار راى نهايى 18701
افزايش راى پس از بازشمارى 491

19-محمود نورى راى نهايى 18699
افزايش راى پس از بازشمارى 1647
20-حميد زنگنه راى نهايى 18435
افزايش راى پس از بازشمارى 1302
21-على خانى راى نهايى 17988 
افزايش راى پس از بازشمارى 180

دانشجو بايد پخته شود
سيدرحيم آقازاده



تغيير زمان تحليف رياست جمهورى دوازدهم
بهروز نعمتى اظهار كرد: مراسم تحليف رياست جمهورى دوازدهم كه پيش از اين اعالم شده بود 
15 مرداد برگزار مى شود به روز ديگرى موكول خواهد شد. وى با بيان اينكه هماهنگى براى 
تعيين زمان و جزئيات مراسم تحليف رياست جمهورى دوازدهم در هيأت رئيسه مجلس در حال 
انجام است، افزود: زمان دقيق برگزارى مراسم تحليف آقاى روحانى در مجلس متعاقبا از سوى 

هيأت رئيسه مجلس اعالم خواهد شد.

حق فرمانروايى امرى الهى است
آيت اهللا محمد يزدى، رئيس شوراى عالى جامعه مدرسين حوزه علميه قم» در واكنش به حواشى 
ايجاد شده بعد از سخنان رئيس جمهور  با صدور بيانيه اى اعالم كرد تعيين ولى جامعه و حق 
فرمانروايى، امرى الهى است و مردم در جامعه اسالمى نقش قدرت بخشى به ولى امرو و اطاعت 

عاشقانه از او را بر عهده دارند.

جمعيت امام على هم منحرف شناخته شد
روزنامه كيهان در بخش اخبار ويژه امروز خود نوشت: در سايه غفلت مسئوالن و نهادهاى مسئول، 
تشكيالتى منحرف كه تحت عنوانى مذهبى به نام جمعيت امام على (ع) فعاليت مى كند على 
رغم سال هاى گذشته توانست پنجشنبه شب همايش سراسرى خود را در سالن همايش هاى 

برج ميالد برگزار كند.
پالژها حريم خصوصى نيستند

حجت االسالم غالم حيدر حيدرى، رئيس پليس امنيت اخالقى نيروى انتظامى در ستاد 
ساماندهى طرح هاى درياى مازندران گفت: ورود ماموران نيروى انتظامى در پالژ هاى خصوصى 
واقع در ساحل خزر و ساير سواحل ايران براى بازرسى آزاد است. پالژ هاى خصوصى كه پذيرايى 
عمومى از مسافران هستند به عنوان حريم خصوصى محسوب نشده لذا ورود ماموران نيروى 
انتظامى به آنجا آزاد است. رئيس پليس امنيت اخالقى نيروى انتظامى اظهار كرد: هر گونه تلقى 
از پالژهاى ساحل خزر به عنوان اماكن شخصى و حريم خصوصى نادرست بوده و  بر اساس 
برنامه جديد نيروى انتظامى در سال جارى، مالكان پالژهاى خصوصى بايد پاسخگوى مشكالت 

اجتماعى و حوادث در اين مكان ها باشند.
فرمانده حفاظت مجلس تغيير كرد

عليرضا رحيمى در كانال تلگرامى خود در توضيح دومين جلسه كميسيون امنيت ملى و سياست 
خارجى مجلس كه امروز برگزار شد، گفت: امروز دومين جلسه كميسيون امنيت ملى در خصوص 
حادثه تروريستى مجلس با تركيب بيشترى از نمايندگان ارشد دستگاه هاى ذيربط ازجمله وزارت 
كشور، اطالعات، سپاه انصار، استاندار تهران، فرمانده ناجا پايتخت، مسئولين حفاظت و حراست و 
معاونت اجرايى مجلس و رييس و اعضاى كميسيون به مدت سه ساعت برگزار شد. به گفته وى 
اغلب بحث ها روبه آينده بود و بيشتر دستگاهها با بيشنهادهاى مشخص و كارشناسى شده حاضر 
شده بودند. رحيمى همچنين گفت كه حضور فرمانده جديد حفاظت مجلس در اين جلسه به همراه 
فرمانده قبلى كه روز گذشته رسما معارفه شد قابل توجه بود، بنظر مسلط و عملياتى و با آمادگى 

كامل مسئوليت فرماندهى يگان حفاظت را پذيرفته است.

دو خودرويى كه قرار نيست بازنشسته شوند
صحبت هاى اخير محسن صالحى نيا، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت مبنى بر قطعى نبودن 
توقف خط توليد پرايد و پژو 405 در دى ماه سال 1395 حاكى از اين است گويا كه قرار نيست 
اين دو خودرو هيچ وقت از رده خارج شوند! موضع اخير معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در حالى مطرح شده كه نيره پيروزبخت، رئيس سازمان ملى استاندارد پيش بينى كرد 
كه تا پايان دى ماه سال 1397 خط توليد چهار خودرو كه نمى توانند استانداردهاى خودرويى را از 
52 به 83 مورد ارتقا و پلت فرم جديد را مدنظر قرار دهند، متوقف شود. به نظر مى رسد با توجه به 
اظهارات پيروزبخت دو خودرو از چهار خودروى پيش بينى شده پرايد و پژو 405 باشند كه در مدت 
اخير و به ويژه در يك سال گذشته صحبت هاى بسيارى مبنى بر توقف خط توليد آنها عنوان شد 
اما در نهايت و در كمال تعجب با فرآهم كردن فرصتى دو ساله به آنها مانع از توقف خط توليدشان 
شدند تا شايد با در نظر گرفتن استانداردهاى خودروى تعريف شده جديد باز هم براى توليد آنها 

پس از سال 1397 زمان بخرند. ايسنا اين خبر را منتشر كرد.

كشف حفره امنيتى جديد در پيام رسان واتس آپ
يك برنامه نويس لهستانى حفره اى در پيام هاى رمزگذارى شده واتس آپ پيدا كرده است. او 
متوجه شده در صورتى كه كاربر لينكى را براى طرف مقابل ارسال كند، آى پى آدرس و اطالعات 

ديگر او فاش مى شود. مهر اين خبر را منتشر كرد.
هفته آينده تأييد يا ابطال انتخابات شوراها 

در تهران مشخص مى شود
عليرضا رحيمى درباره برگزارى جلسات هيات عالى نظارت بر انتخابات شوراهاى استان تهران، 
اظهار داشت: پس از تأييد صحت برگزارى انتخابات شوراى شهر تهران نيز جلسات هيأت عالى 
نظارت استان بطور مرتب برگزار مى شود.نماينده مردم تهران، رى، شميرانات، اسالمشهر و 
پرديس در مجلس شوراى اسالمى با اشاره به اينكه در استان تهران 16 شهر و 33 بخش وجود 
دارد، بيان كرد: جلسات هيأت عالى نظارت استان براى بررسى شكايات پيرامون برگزارى انتخابات 
شوراها در ساير شهرستان هاى تهران برگزار مى شود. وى افزود: در برخى از حوزه ها درخواست 
ابطال انتخابات شده است كه هنوز هيأت عالى نظارت استان تهران موافقت نكرده است. رئيس 
هيات عالى نظارت بر انتخابات شوراهاى استان تهران با بيان اينكه هفته آينده وضعيت تأييد يا 
ابطال انتخابات شوراهاى استان تهران را اعالم مى كنيم، گفت: به اين ترتيب شنبه هفته آينده 
پرونده انتخابات شوراهاى استان تهران به طور كلى بسته مى شود.خانه ملت اين خبر را منتشر كرد.

ناگفته هاى وزير اطالعات از حمله سپاه به مقر داعش
محمود علوى وزير اطالعات به ايسنا گفت: نقاط تجمع سركردگان داعش توسط وزارت اطالعات 
در اختيار يگان موشكى سپاه قرار گرفت و موشك هاى ظفرآفرين سپاه آنها را نشانه گرفتند، حسب 
اطالعات متقن ما موشك ها با دقت به هدف اصابت كرده و تعداد زيادى از عناصر جنايتكار 
داعش، چند تن از سركردگان و فرماندهان آنها از جمله ابوعاصم لبيبى به هالكت رسيدند. ضربه 
هاى مرگبار بر تروريست ها در جنوب شرق كشور در ارتفاعات قصرقند و اين هماهنگى كمر 
دشمن را شكست. وزارت اطالعات با اشراف اطالعاتى خود محل استقرار تروريست هاى انصار 
الفرقان را شناسايى و در اختيار سپاه و ناجا قرار داد و با اقدام هماهنگ سپاه، ناجا و وزارت اطالعات 
نيروهاى كليدى تروريست ها در جنوب شرق كشور از پاى در آمدند و مولوى جليل قنبرزهى كه 
در راس گروه هاى تروريستى بود با چند تن از معاونين و دستيارانش به هالكت رسيدند و مقادير 
انبوهى از اسلحه، مهمات، بمب هاى آماده، كمربندهاى انتحارى و حدود دو هزار كيلو مواد منفجره 

آنان به دست نيروهاى ظفرمند جمهورى اسالمى ايران افتاد. ايلنا اين خبر را منتشر كرد.

ادعاى كيهان از حكم وزير ارشاد به يك چاقوكش!
كيهان نوشت: روز گذشته وزير محترم فرهنگ و ارشاد طى حكمى يك عنصر بدسابقه را به 
عنوان سرپرست جديد اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان... منصوب كرد. صالحى اميرى 
در حالى اين پست را به «ع-خ» داده است كه وى سوءسابقه گسترده قضايى نظير چاقوكشى، 
ضرب و جرح و... داشته است. سوء استفاده از وجوه و اموال دولتى يكى ديگر از سوابق اين گزينه 
مديركلى ارشاد استان... است. مشاراليه عالوه بر پرونده هاى مالى و قضايى فوق، يكى از فعاالن 
آشوب هاى خيابانى سال 1388 است كه در عاشوراى حسينى سال 88 مردم را تحريك به حضور 
در خيابان و تظاهرات ساختارشكنانه مى كرد. تظاهراتى كه با جسارت به مراسم عزادارى سيد و 
ساالر شهيدان همراه بود. توهين به نظام اسالمى و هتك حرمت علما و روحانيون نيز در ادبيات 
وى بارز و مشهود است. «ع-خ» كه به عنوان دبير حزب كارگزاران سازندگى در استان ... نيز 
فعاليت مى كند ظاهراً از طريق فعاليت در اين حزب به عنوان گزينه تصدى مديريت كل ارشاد 

استان... معرفى شده است.
نگرانى از سوءاستفاده خودسرها
 از فرمان «آتش  به  اختيار» رهبرى

حشمت اهللا فالحت پيشه، عضو كميسيون امنيت ملى مجلس شوراى اسالمى گفت: عده اى 
افراد خودسر آماده هستند تا از مسأله «آتش به اختيار» سوءاستفاده كنند. اين براى جامعه بسيار 
خطرناك است. در جامعه اى كه به نهادمندى و ثبات رسيده است همه رفتارها بايد در قالب 
قانون شكل بگيرد. منظور از نهادينه شدن اين است كه هر رفتارى در جامعه داراى دو ويژگى 
باشد؛ قانونى باشد و ساختار داشته باشد. جمهورى اسالمى ايران با وجود چهل سال عمر عمال به 
ميانسالى و بلوغ كامل رسيده است؛ ديگر هيچ دليلى براى اقدامات خودسرانه افراد وجود ندارد. نبايد 

اجازه دهيم آتش به اختيار جمهورى اسالمى ايران را از مفهوم نهادمندى دور كند. در هر شرايطى 
ساختارهاى سياسى، مديريتى و هم قوانين بايد در راس رفتار باشد، آتش به اختيار در ضمن اين 
دو موضوع مطرح ميشود. برخى افراد اين موضوع را براى جلوگيرى خانم ها از ورزشگاه ها مطرح 
مى كنند؛ در شرايطى كه يك نظام مديريتى اين اجازه را داده است كه با شرايط خاصى خانم ها 
در ورزشگاه حاضر باشند هيچ كس اجازه جلوگيرى ازآن را ندارد. زمانى كه رهبرى موضوع آتش 
به اختيار را مطرح كردند موضوع فرهنگ مد نظر بود كه يك حوزه نرم و امر به معروف است و 

هيچ وقت به معناى برخورد سخت فيزيكى در جامعه نيست. خبرآنالين اين خبر را منتشر كرد.

برزيلى ها درباره مردم  ايران چطور فكر مى كنند؟ 
رودريگو دى  آزردوسانتوس، سفير برزيل در تهران گفت: بسيارى از اطرافيان من فعاالن اقتصادى 
و مردم عادى هستند و آنها ايران را مى شناسند. زمانى كه از ايران حرف مى زنم، مى خواهند 
كمك شان كنم كه با فعاالن اقتصادى ايران ارتباط برقرار كنند. مى گويند ما مى دانيم ايران اقتصاد 
بزرگى دارد، اما االن روابطش با دنيا چگونه است؟ ماجراى تحريم ها به كجا رسيده است؟ محيط 
كسب وكارشان چگونه است؟ سؤال جذاب ديگر براى برزيلى ها كه همه مى پرسند اين است كه 
ايرانى ها چطور لباس مى پوشند؟ رنگ هاى لباس هايشان چگونه است؟ من براى آنها توضيح 
مى دهم كه وقتى به ايران بياييد، غافلگير خواهيد شد. پيش فرض آنها اين است كه ايران كشور 
بسيار بسته و سنتى باشد. من به آنها عكس هايى از مردمى كه در خيابان راه مى روند نشان مى دهم 
و واقعاً برايشان جذاب است. نقش زنان در كشور شما در مقايسه با ساير كشورهاى منطقه بسيار 
مهم است و همين مسأله، براى برزيلى ها خيلى جالب است. بيشتر ورودى شما به دانشگاه  زنان 
هستند و زنان زيادى هم در قامت اقتصادى ديده مى شوند. چند وقت پيش من مشكل پوستى 
داشتم و دنبال يك دكتر خوب بودم، در نهايت پيش يك خانم دكتر رفتيم و بسيار حرفه اى بود. 
يك سؤال مهم كه از من مى پرسند، درباره امنيت ايران است. با وجودى كه متأسفانه شما اخيراً 
يك حمله تروريستى را از سر گذرانده ايد، اما به سرعت اين حمله كنترل شد و كشور واقعاً امنى 
داريد. امنيت فقط مربوط به تروريست نمى شود. خيابان هاى شما امن و امان است. در برزيل، 
خشونت هاى خيابانى، جيب برى و... زياد اتفاق مى افتد. ولى در تهران من چنين چيزهايى نديده ام. 

ايران اين خبر را منتشر كرد.

محمد بن سلمان تا چند روز ديگر پادشاه مى شود
مجتهد فعال و افشاگر توئيترى كه چند روز پيش گفته بود محمد بن سلمان قصد دارد به زودى 
محمد بن نايف را از وليعهدى بركنار كند در صفحه توئيتر خود فرمان پادشاهى جديد و انتخاب 
محمد بن سلمان به عنوان وليعهد را كودتاى محمد بن سلمان توصيف كرده است. وى در توئيتر 
خود نوشته كه به همه كسانى كه اميد به زوال آل سعود دارند اين اتفاق را تبريك ميگويم و در 
عين حال ادامه داد كه بحران قطر بن سلمان را تشويق كرد تا محمد بن نايف را بركنار كند زيرا 
ميدانست ضعيف تر از آن است كه در برابر اين تصميم مقاومت كند. مجتهد همچنين تأكيد كرده 
كه يكى از نگرانى هاى پيش رو بازداشت هاى گسترده در ميان اعضاى خاندان پادشاهى و اتخاذ 
تصميمات صورى براى بهبود جايگاه محمد بن سلمان خواهد بود.بر اساس گفته مجتهد تا چند 
روز ديگر سلمان بن عبدالعزيز به سود پسر خود از قدرت كنار خواهد رفت و محمد بن سلمان به 
زودى شاه عربستان ميشود.مجتهد با به راه انداختن هشتگ كودتاى محمد بن سلمان نوشته كه 
خشم زيادى در خاندان پادشاهى بعد از تصميم اخير به وجود آمده و با وجود نگرانى گسترده ايى 
كه ايجاد شده مشخص نيست كه اين تصميم با مقاومت اعضاى خاندان پادشاهى مواجه خواهد 
شد يا اينكه اين خشم كنترل ميشود.به گفته مجتهد شخص دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريكا 
از تصميم اخير عربستان آگاه بوده اما كشورهاى اروپايى به ويژه آلمان اطالعى از اين تغييرات 
نداشته و ممكن است در همين راستا واكنش نشان بدهند.با توجه به اينكه اغلب افشاگرى هاى 
مجتهد تا كنون اثبات شده بعيد نيست كه تا چند روز ديگر  عربستان شاهد انحصار علنى قدرت 

در دستان محمد بن سلمان 31 ساله باشد.

فعال گزينه اى براى شهردارى تهران مطرح نيست
افشين حبيب زاده درباره گزينه هاى مطرح براى تصدى شهردارى تهران اظهار داشت: تاكنون هيچ 
گزينه اى براى تصدى شهردارى تهران، در شوراى پنجم مطرح نشده است. اين عضو شوراى 
پنجم همچنين درباره انتخاب شهردار توسط مردم، گفت: تجربه هاى متفاوتى در اين خصوص در 
شهرهاى توسعه يافته وجود دارد؛ به طورى كه در برخى شهرها، شهردار به وسيله مردم انتخاب 
مى شود و در برخى ديگر شهردار را شورا انتخاب مى كند.وى افزود: در برخى ديگر از شهرها، يك 

حالت تلفيقى وجود دارد و مردم شهردار را انتخاب مى كنند و شهردار نيز يك عضو شورا تلقى 
مى شود. برخى شهرهاى ديگر نيز اين موضوع را به رفراندوم مى گذارند و درباره انتخاب شهردار 
توسط مردم يا شورا نظرخواهى مى شود.حبيب زاده با بيان اين مطلب كه در حال حاضر در ايران 
براساس قانون شهردار توسط نمايندگان شورا انتخاب مى شود، اظهار داشت: اگر الزم باشد؛ 
تغييرى در فرايند انتخاب شهردار ايجاد شود، پيشنهاد من اين است كه يك رفراندوم (پرسش 
عمومى) برگزار شود تا بدانيم كه مردم به كدام شيوه رضايت دارند و در نهايت اگر نياز به تغيير 

قانون بود، در مجلس تصويب شود.

توصيه تاجزاده به روحانى درباره انتخاب وزرا
فعال سياسى اصالح طلب با اشاره به برخى ضرورت هاى كابينه دوازدهم، مى گويد: به آقاى 

روحانى توصيه مى كنم از وزرايى استفاده نكند كه دلشان جاى ديگر است.

تكذيب احتمال استعفاى محسن هاشمى
اعضاى منتخب شوراى شهر تهران در يك توافق جمعى متعهد شدند در 4 سال نمايندگى 
مردم در اين شورا هيچ گونه مسئوليتى كه قابل جمع با عضويت در شورا نباشد، بر عهده نخواهند 
گرفت. در همين راستا شايعاتى پيرامون استعفاى احتمالى محسن هاشمى در شبكه هاى مجازى 
منتشر شد كه توسط دفتر اين عضو شوراى شهر تكذيب شد.در كانال تلگرامى هاشمى چنين 
آمده است:پيرو انتشار شايعاتى در برخى شبكه هاى اجتماعى در مورد احتمال استعفاى مهندس 
محسن هاشمى از عضويت در شوراى شهر منتخب تهران، دفتر مهندس هاشمى با بى اساس 

خواندن اين شايعات، اين احتمال را تكذيب كرد.

پاسخ نعمت زاده به اتهام داشتن 18 پتروشيمى 
وزير صنعت، معدن و تجارت با تصريح اين كه در مقطع زمانى به داشتن 18 پتروشيمى متهم 
شدم، تصريح كرد: در بسيارى از موارد فكر و ايده با بنده است و سرمايه گذارى از طريق بخش هاى 
ديگرى صورت مى گيرد، اما به داشتن 18 پتروشيمى متهم شدم در حالى كه اينگونه نبود.وى در 
ادامه با اشاره به اين كه اگر سرمايه گذاران داخلى و خارجى در راستاى پيشبرد فعاليت ها اقدام كنند 
درخواست واگذارى ها مدنظر قرار مى گيرد، عنوان كرد: تا زمانى كه بخش خصوصى و سرمايه  
گذار به مسأله ورود نكرده مسووليت با مسووالن است. عالوه بر اين در موارد بافت بلوچ هم 
معتقديم كه اگر سرمايه گذار عالقه مند وجود داشته باشد مسأله واگذارى مدنظر قرار گيرد.وزير 
صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اين كه ايجاد پنج كارخانه الستيك در دوران رياست جمهورى 
مرحوم هاشمى رفسنجانى مدنظر قرار گرفت، گفت: كشور در آن زمان نسبت به توليد الستيك 
بى نياز شد، اما با افزايش ميزان خودروها به مرور زمان مجبور شديم 150 تا 180 هزار تن واردات 
الستيك داشته باشيم.وى ادامه داد: از ابتداى دولت يازدهم مجددا سرمايه گذارى هايى در مورد 
الستيك انجام شده و كردستان، لرستان و زابل از جمله استان هايى هستند كه به همين منظور 

در دستور كار قرار گرفته اند.

هشدار سپاه به عربستان
سخنگوى سپاه پاسداران در خصوص ادعاى عربستان مبنى بر انتقال جنگ به داخل ايران گفت: 
عربستان هم رسما اعالم كرده بود كه آتش جنگ را به داخل ايران خواهيم كشاند و متأسفانه 
سرنخ هايى هم درحادثه اخير تروريستى به دست آمد كه درصد قابل توجهى از بروز اين حادثه 
از سوى عربستان سعودى بوده است اما با اين اقدام موشكى ايران عربستان بايد بفهمد كه اگر 
رفتارى تحريك آميز و اقدامى براى نا امنى ايران انجام دهد يقينا با جواب سنگين تر و محكم 

ترى روبرو خواهد شد.

شناسايى و دستگيرى تعدادى تروريست در كرمانشاه 
مديركل دادگسترى استان كرمانشاه گفت: از روز بعد از حادثه تروريستى در تهران تعدادى 

تروريست در استان شناسايى و دستگير شدند و تعدادى نيز اكنون در حال شناسايى هستند.

اگر ايران توفانى شود...
محسن رضايى فرمانده اسبق سپاه در توئيترش نوشت: ايران مانند اقيانوس است كه با هر بادى 

توفانى نمى شود، اما اگر طوفانى شود، كشتى هاى بزرگ را ناپديد مى سازد.
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سى سيا

 سه پرونده، سه راه حل
1ـ مقابله با  تروريست

در پى حمله گروه تروريستى داعش به پايتخت كه منجر به از دست رفتن تعدادى از هموطنان 
و ايجاد فضايى ملتهب در جامعه شد شاهد عكس العمل به موقع و متناسب نيروهاى نظامى به 
آن بوديم. حمله موشكى به يكى از مراكز فرماندهى تروريست هاى تكفيرى در سوريه اقدامى 
متناسب بود كه مطابق قواعد حقوق بين الملل هم بر آن خدشه اى وارد نيست. همانطور كه 
حضور نظاميان آمريكايى در عراق، افغانستان و. . . مادامى كه با مجوز دولت هاى اين كشورها 
باشد خالف قواعد حقوق بين الملل نيست. از جهت ديگر مقابله به مثل با تروريست ها در 
راستاى منافع ملى كشور نيز ارزيابى مى شود. براى فهم دقيق تر ارتباط حمله موشكى اخير با 
منافع ملى پيش از هر كارى مى بايست دوگانه «ديپلماسى– دفاع» را كه تندروهاى داخلى براى 
به دست آمدن اهداف حقير سياسى شان بر آن پاى مى فشارند را فراموش كرده و بپذيريم 
كه ايران به همان اندازه كه به سرداران ديپلماسى اش نيازمند است نمى تواند از بال نظامى و 
دفاعى خود نيز چشم پوشى كند و تنها نكته در اين ميان برقرار تعادل بين اين دو بال است 

كه ناهماهنگى شان مى توان خسارت هاى زيادى را به كشور وارد آورد.
 

2ـ مقابله با  تروريسم
مقابله نظامى با تروريست ها با همه سختى ها و جان فشانى هايى كه با خود به همراه دارد 
در برابر پرونده مقابله با «تروريسم» داراى ابعادى كوچكترى است. تروريسم حاصل شرايط 
اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى، مذهبى، سياسى و. . . است و براى ريشه كن كردن آن نمى توان 
ريشه  با  مقايسه  در  هايش  سختى  همه  با  نابودى تروريست ها  آورد.  روى  موشك  به  لزوما 
ايرانى  دارد.  به همراه  خود  با  را  سختى هاى كمترى  و  حساسيت  كردن تروريسم ميزان  كن 
به  را  هشدار  اين  كشور  مسئوالن  همه  به  ديگر  يكبار  اخير  حادثه تروريستى  عوامل  بودن 
روشن ترين شكل ممكن داد كه مى بايست بيش از گذشته حواسمان را جمع كنيم و يادمان 
باشد كه تروريست ها از ابتدا و وقتى پا به اين دنيا مى گذارند تروريست نيستند، بلكه شرايط 
محيطى سبب آن مى شود كه از فرقه ها و گروه هاى مخوف تروريستى سر دربياورند و مرتكب 
اقدامات حيرت انگيزى شوند كه هيچ انسانى تصور آن را نمى كند. مقابله با تروريسم نيازمند 

تصميماتى همه جانبه، چند بعدى و با توجه به جميع شرايط است.

3ـ حل بحران سوريه
برخورد  جنس  همين  از  هم  سوريه  در  ساله  چند  بحران  جنس  كه  مى كنند  تصور  برخى 
با تروريست هاست و مى توان با برخورد سخت نظامى اين مسئله را حل و فصل كرد. همين 
تصور نادرست سبب آن شد كه بشار اسد در ابتداى اعتراضات در اين كشور با سوء تدبير 
و عدم دقت در تصميم گيرى باعث گسترش يافتن بيش از پيش بحران در اين كشور شود. 
اين در حالى است كه مى شد در همان آغاز اعتراضات با پذيرش خواست و نظر اكثريت هم 
از ظهور گروه هاى تروريستى جلوگيرى كرد و هم پاى كشورهاى خارجى به اين كشور باز 
نمى شد. حال و براى حل و فصل بحران سوريه چاره اى جز اصالح رويه هاى نادرست نيست.

حقيقت آن است كه نمى توان با يكسان دانستن معترضان به رژيم اسد با گروه هاى تروريستى 
است  شده  سوريه  مردم  چند ساله بر  از همه باعث فشارهايى  بيش  كه  اين بحران  حل  به 
كمكى كرد. راه حل اين پرونده، اجماع جهانى است؛ به گونه اى كه قدرت هاى منطقه اى و 
فرامنطقه اى با مذاكره به راه حل مشتركى بر مبناى «برد – برد» دست يابند كه بر اساس آن 
هم نقشه راه مشخص مشتركى براى مبارزه با گروه هاى تروريستى حاضر در سوريه ترسيم 
شود و هم از آن مهم تر به بحران سياسى عميق موجود در اين كشور با توجه به خواست 

اكثريت پايان داده شود.

شـت ا د د يا محمد توكلي

روز گذشته مصاحبه يكى از اعضاى جامعه روحانيت مبارز بهانه اى شد 
براى سرباز كردن دوباره موضوع چالش برانگيزى به نام ليدرى جريان 
اصولگرا. غالمرضا مصباحى مقدم كه از چهره هاى نه چندان تندرو 
جريان اصولگرا شناخته مى شود در گفتگويى با اشاره به راى جريان 
مطبوعش در انتخابات اخير و در پ اسخ به پرسشى مبنى بر اينكه از اين 
به بعد ليدر اصولگرايان آقاى رئيسى خواهد بود مى گويد: هنوز تصور 
نمى كنم كه جناب آقاى رئيسى را بتوان به عنوان ليدر معرفى كرد. 
ايشان مى تواند محل اميد اين مجموعه 16 ميليونى باشد ولى معنايش 
ليدرى نيست. پس از اين پاسخ مصباحى مقدم بود كه برخى فعاالن 
رسانه اى اصولگرا به اظهار نظر پرداختند و عده اى در رد نظر وى و 

عده اى به تاييد آن مشغول شدند.موضوع راهبرى 
اختالفات  محل  كه  سال هاست  اصولگرا  جريان 
عميق در اين جريان سياسى شده و آنها را واداشته 
تا در انتخابات هاى گوناگون با امتحان سازوكارهاى 
متفاوت شانس خود را براى همگرايى بسنجند. آنها 
كه در ساليانى نه چندان دور و در دهه هشتاد با تمام 
ريزش ها كماكان حضور برخى بزرگانشان را بر سر 
خود مى ديدند اما در ساليان اخير با بحران همگرايى 
براى  بزرگ  شخصيت هاى  حضور  عدم  و  شديد 
همگرا ساختن آنها در مواقع لزوم روبه رو بوده اند كه 
آخرين آن انتخابات 29ارديبهشت بود كه همچون 
چند انتخابات پيش از آنها در رنج نداشتن همگرايى 

و حضور موثرشان به شكست رسيدند.

الريجانى و ناطق ظرفيت ليدرى را دارند
در همين حال آنها دريافته اند كه بايد قدماى اصولگرا را كه مدت 
خود  از  سياسى  جريان  اين  در  تندرو ها  تازى  يكه  دليل  به  هاست 
رانده اند به آغوش كشند تا شايد بر دومينوى شكست هاى شان نقطه 
پايانى بيايند. در همين ارتباط يك عضو فراكسيون اصولگرايان واليى 
مجلس در پاسخ به اين سوال كه تا چه اندازه در جريان اصولگرايى 
اراده براى جذب آقاى ناطق نورى براى ليدرى اين جريان وجود دارد، 
خصوصا بعد از چند ناكامى پى در پى در جريان راست، گفت: بنده 
آقاى ناطق را جزء جريان اصولگرايى مى دانم، آقاى ناطق نورى همان 
آقاى ناطق سال 76 است كه با آقاى خاتمى رقابت كرد منتها بعضا 
تاكتيك ها و روش ها و ديدگاه ها عوض مى شود اما هويت افراد عوض 

نمى شود، هويت واقعى آقاى ناطق حفظ جريان انقالب است.
محمدعلى پورمختار مى افزايد: حضور آقاى ناطق در مسئوليت بازرسى 
دفتر مقام معظم  رهبرى طبيعتا محدوديت زيادى را براى حضور وى 
در مسائل سياسى ايجاد مى كرد، اما اكنون مى تواند به راحتى به مسائل 
سياسى ورود كند و يك جريانى را هدايت كند.  البته اينكه آقاى ناطق 
ليدرى اين جريان را به عهده بگيرد بايد به شور اصولگرايان گذاشته 
شود و بررسى شود كه آيا آقاى ناطق مى تواند خواسته ها و اهداف 

اصولگرايان را برآورده كند يا نه؟

اين نماينده اصولگراى مجلس همچنين با اشاره به نقش على الريجانى 
در جريان اصولگرايى، گفته است: آقاى الريجانى نقش اثرگذار خود را 
دارد و همانند آقاى ناطق اين ظرفيت را براى ليدرى جريان اصولگرا 
دارد، اما در اين مورد نيز نياز به گفت و گو و روشنگرى داريم.  براى 
اينكه ما در اين موقعيت موفق شويم بايد به يك تفاهم و توافق در 
اصالح روش ها برسيم؛ چه جريان پايدارى و چه جريان هاى ديگر 
همانند موتلفه، رهروان و بچه هاى حزب اللهى ها و جريان انقالب 
حتما بايد مسائل را با هم آسيب شناسى و ارزيابى كنند.صحبت هاى 
اين عضو كميسيون واليى مجلس در حالى است كه على اكبر ناطق 
نورى و على الريجانى مدت هاست نشان داده اند آبشان با بسيارى از 

جريانات تندرو اصولگرا در يك جوب نمى رود و معلوم نيست بر 
چه مبنايى در شرايط فعلى آنها را مى توان ليدر جريان يكدستى به نام 

اصولگرا دانست!
پايدارى كمرنگ مى شود

جريان  برجسته  روزنامه نگاران  و  چهره ها  از  نمين  سليمى  عباس 
اصولگرا نيز در ارتباط با موضوع ليدرى اين جريان چندى پيش سخن 
گفت. سليمى نمين شايد براى نخستين بار از انتقادات جريان اصولگرا 
نسبت به تفكرات جبهه پايدارى و رهبر معنوى آن پرده بردارى كرد و 
گفت همان ها كه نقش ويژه اى در عدم كناره گيرى رئيسى از انتخابات 
داشتند و در گوش او خوانده بودند پيروز ميدان است سبب شدند 
بازى انتخابات راببازيم. او در اين باره مى گويد: «من معتقد بودم اگر 
جبهه  جريان  مى گرفت،  صورت  رئيسى  آقاى  توسط  گيرى  كناره 
پايدارى در انزوا قرار مى گرفت. يعنى نمى توانست نظر خودش را بر 

همه جريان اصولگرايى تحميل كند و خودش منزوى مى شد.»
او در ارتباط با طرح شدن نام رئيسى به عنوان يكى از ليدر هاى احتمالى 
جريان اصولگرا نيز معتقد است: آقاى رئيسى مى تواند نامزد باشد اما 
قطعا نمى تواند ليدر باشد. قطعا بايد االن يك مجموعه تشكيالت باشد. 
در اين قضيه آقاى رئيسى يكسرى ظرفيت هايى در قالب يك نامزد 
دارد اما در قالب اينكه ما او را ليدر قرار دهيم، به جمع بندى رسيده اند 
كه در اين قضيه شورايى باشد و اگر قرار است كه او ليدر باشد، قطعا 

آقاى موحدى كرمانى ريش سفيدتر است و شيخوخيت بيشترى دارد. 
اصولگرايان درواقع آمدند و از وادى شيخوخيت يك مقدار پارلمانى تر 

عمل كردند.
سليمى نمين همچنين در ارتباط كارشكنى هاى آقايان رئيسى و جليلى 
در جمنا نيز معتقد است: اين فردمحورى ها قطعا تضعيف شد و بعد 
از اين انتخابات هم بيشتر نسبت به آن هجمه خواهد شد. يعنى به 
جمع گرايش بيشترى پيدا خواهد شد. در اينجا هم باز براى همه 
پايگاه و توده هاى اصولگرا روشن شد كه فردمحورى اطرافيان آقاى 
براى  كامال  اين  شد.  اصول گرايى  جريان  به  لطمه  به  منجر  رئيسى 
اصولگرايان روشن شد.تا پيش از انتخابات اخيررياست جمهورى 
وضعيت جبهه پايدارى به آنجا رسيده بود كه براى 
ساير اصولگرايان هم تعيين تكليف مى كرد و براى 
كل اين جريان چه بايد كرد و چه نبايد كرد تعيين 
كه  پايدارى  جبهه  شدن  پررنگ  اين  مى كرد.البته 
روزى به عنوان بار اضافى در اردوگاه اصولگرايى 
محسوب مى شد چند دليل داشت. نخست اينكه 
چنددستگى در جريان اصولگرايى طى ساليان اخير 
موجب شده تا هر گروه و تشكلى اين احساس را 
داشته باشد كه از تصميم گيران اصلى جريان است 
و مى تواند براى سايرين تعيين تكليف كند. دليل 
ديگر اين بود كه جريان اصولگرايى در انتخابات 
طيف  هر  و  بود  محورى  شخصيتى  فاقد  گذشته 
اين جريان، خود را به عنوان مسئول تعيين راه به 
رسميت مى شناخت و حاضر نبود به ديدگاه هاى طيف ديگر تمكين 
كند. البته اين دليل منجر به خلق جريان جديدى در ميان اصولگرايان 
به نام جبهه جمنا شد كه البته بخشى از آن را نزديكان پايدارى تشكيل 
مى دادند اما راس جريان پايدارى تنش با اين فرض كه مى تواند راهبرى 
اصولگرايان را در دست گيرد در برابر آن برآورد. اگرچه كه در نهايت و 
با اعالم همراهى جليلى با رئيسى و كنار زدن قاليباف از صحنه رقابت ها 

توسط پايدارى ها اين تشكل جمنا را در بازى خود قرار داد.
به  و  اصولگرايى  اردوگاه  در  پايدارى ها  رفتارى  دوگانگى هاى  اين 
شكست كشاندن ساختار ائتالفى جديد اصولگرايان كه نام جمنا را 
بر خود داشت در نهايت و بارى ديگر منتج به شكست هاى جريان 
اصولگرايى  شد، شكستى كه نمونه نو شده اى از محصول شكست  آنها 
در سال92 بود و آنها را اين بار بيش از گذشته به گوشه اى از بازى در 
جريان اصولگرا كشاند. به گمان بسيارى پايدارى ها به دليل ميل بسيار 
خود براى تشديد شكاف ها در ميان راس هاى سنتى اصولگرايان و پس 
از شكست هاى پشت هم و مطرح شدن ليدر هاى سنتى اصولگرا از 
سوى بسيارى از اصولگرايان براى راهبرى دوباره اين جريان توسط 
قدما، پايدارى ها را بيش از گذشته در ميان گروه هاى ديگر اصولگرا 
درگير كشمكش خواهد كرد و اين سرآغازى بر آن خواهد شد كه 
ديگر نتوانند به عنوان يك بال در جبهه اصولگرايان به ايفاى نقش 

بپردازند./بهارنيوز

راهبرى اصولگرايان در روزگار پس از شكست دوباره در انتخابات

اميد به بازگشت سابقون
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كارون

  پالن 1
«گرما»، «شرجى»، «مصرف باال»، «پيك 
فرد  هر  كه  هستند  واژگانى  و...   بار» 
و  شنيده  بار  دهها  را  آنها  خوزستانى 
اين  اند.  ديده  بار  هزاران  چشمانش 
روزها هواى استان خوزستان سرشار از 
گرمى است !  اين گرمى براى هيچكس 
دلپذيرنيست  بلكه آزار دهنده و ناميمون 
است . اينكه برق منزلتان در گرماى بيش 
از 50 درجه قطع شود چه مزه اى دارد؟ 
اينكه كودكان خردسان و افراد كهنسال 
خوزستان  فرساى  طاقت  گرماى  در 
خدا       فقط  ؟  آورند  مى  دوام  چگونه 
مى داند؟ «گرما» ؛  قاتل اين روزهاى 
شبكه برق خوزستان است. به هيچ يك 

از تجهيزات رحم نمى كند. اصًال معنى تَرُحم را نمى داند. 
او آمده تا بسوزاند، تا بشوراند مردمى را كه به فكر همنوع 
خود نيستند و چندين كولر روشن   مى كنند و چندين المپ 
پرمصرف،  روشنايى بيهوده توليد مى كنند. غافل از اينكه در 
منطقه اى كودكى در زير شالِق گرما به خود مى پيچد يا 
پيرمردى و پيرزنى از شدت  گرما نفس هايشان به شمارش  

افتاده است.

  پالن 2
 من خوب مى دانم  قطع شدن برق آن هم در شب كه 
استان  كودكان   ! است  تلخ  چقدر  است  تاريكى  همذات 
من از تاريكى نمى ترسند گاهى وقت ها روشنايى، خود 
تاريكى است و ديروز و امروز همه ما خاموشى را تجربه 
كرده ايم .  فردا نيز تجربه خواهيم كرد. سال گذشته آنقدر 
خاموشى ديده ايم كه فرياد رهبرمان براى رسيدگى به وضع      

خوزستان ، هفت آسمان را شكافت.
مسئوالن مى گويند»مردم زياد مصرف مى كنند»، مردم مى 

گويند «تحمل گرما در خوزستان غيرممكن است» . هر دو 
حق دارند  اما اعتدال و صرفه جويى در دين ما بارها به آن 
اشاره و تاكيد شده است. هزينه هاى صنعت برق بسيار 
سنگين است و براى توليد برق جهت سرمايش فقط يك 
كولر، بايد دهها ميليون تومان هزينه كرد. كه اگر صرفه جويى 
صورت بگيرد اين هزينه را مى توان صرف توسعه شبكه در 

مناطقى كرد كه نياز بيشترى دارند.

   پالن 3 
چاره نيست ؟ نمى توان كه وطن را ترك كرد ! قدم به قدم 
اين سرزمين بوى شهدا مى دهد، اينجا سرزمين عشق است 
و نزديكترين مسير به كربال . براى حل معضل گرما مسئوالن 
راهكارهايى ارايه كرده اند: « كم كردن ساعت كار ادارات»، 
 »  ، رسد»  مى  درجه   49 به  گرما  كه  روزهايى  «تعطيلى 
خاموش كردن وسايل اضافى خانواده ها در ساعات پيك بار» 
، «درخواست همكارى از صنايع براى عدم توليد»و... اينها و 
چيزهايى ديگر همه براى اين است كه لحظه اى خاموشى به 
هيچ يك از مشتركان اعمال نشود و همه بتوانند از برق  براى 

روشنايى و سرمايش جهت مقابله با ديو 
ِگرما استفاده كنند و چه بهتر اصالح روش 
هاى مصرف را از خودمان شروع كنيم .  
وقتى به خانه اقوام مى رويم  آنها را نيز 
ارشاد كنيم كه وسايل اضافى را خاموش 
كنند و اينچنين مى توانيم عالوه بر لذت 
بردن از زندگى بر شيطان يكه تاز تابستان 

هاى خوزستان غلبه كنيم.

  پالن 4 
برق  صنعت  تجهيزات  به  گرما  وقتى 
فشار مى آورد نه تنها تجهيزات آسيب 
نمى بينند بلكه فشار مسئوالن نيز باال                
مى رود به طورى كه كار به بيمارستان 
است  اين  و  كشد  مى  شدن  بسترى  و 
حكايت تالش مردانى كه ديده نمى شوند مگر وقتى كليدى 
را براى روشنايى فشار مى دهيم  يا كنترلى براى روشن 
كردن كولرى در دست مى گيريم . اينها مردانى هستند كه در 
صنعت برق خوزستان ماندند و مداوم براى پايدارى شبكه 
برق خوزستان  به تاسيسات برق كه آنان را چون فرزندان 
خود مى دانند، سركشى مى كنند و مرتب معاينه شان مى 

كنند تا مبادا دچار ناراحتى و يا آسيبى شده باشند.
بار  از  ناشى  «فشار  و  «استرس»  كه  مردانى  حكايت  اين 
مسئوليت» را آنقدر در سندان غيرت و مردانگى گداخته  
كرده اند كه بى هيچ چشم داشتى شبانه روز  از نزديكترين تا 
دورترين نقاط استان كمر به خدمت مردمى بسته اند كه اليق 
بهترين ها هستند و اينان خوب مى دانند آنانى كه در هشت 
سال دفاع مقدس جانانه از خوزستان دفاع  و جانشان را در 
حفظ و پاسدارى از اين سرزمين مقدس فدا كرده اند،  نظاره 

گره اعمال و رفتارشان هستند. 
اينجا خوزستان است سرزمين مردانى كه گرما را در آغوش 

گرفتند تا آتش آن دامن هموطنانشان را نگيرد.

تامل اول: «محله نتساريم نوار غزه، 30 
سپتامبر 2000».

و  ديوار  پناه  در  را  فرزندش  جمال، 
بشكه و تِن خود نهاده و با دست، سرباز 
فرا  گلوله  باران  توقف  به  را  اسراييلي 
مي خواند. آن سوتر «طالل ابورحمان» 
از شبكه «France 2“ به ضبط حادثه 
مشغول است. غباري برمي خيزد، صدا 
مي نشيند، طالل چشم از دوربين بيرون 
مي كشد، "محمد الُدرِّه" جان مي دهد، 
شود،  مي  شليك  دنيا  به  حاال  تصاوير 

قلب جهان اما به درد مي آيد.
تامل دوم: ساختمان شهرداري "سيدي 
پايتخت  كيلومتري   350 در  بوزيد" 

تونس،17 دسامبر 2010".
"محمد بوعزيزي" صبح جمعه مثل همه روزهاِي هفت سال 
گذشته، گاري سبزي خود را برداشت و به ميدان رفت، 
ماموران شهرداري رسيدند و كسب و كارش را ضبط كردند 
ناسزا  بار  اين  اما  گذشته،  سال  هفت  روزهاِي  همه  مثل 
گفتندش، سيلي زدندش و و به سخره گرفتندش و به جايي 
نرسيد ناله و شكايتش. پس نفت خريد همه دار و ندارش و 
زبانه آتش كشيد به جانش و اين گونه شد جهان عرب تشنه 

انتقامش و آه از بهارش.
گلدشت،  زردشت،  خردادي،  سوزان  اهوازِ  سوم:  تامل 
زرگان، عين دو، علي آباد، كوي منابع طبيعي و شايد هر 
جاي ديگر چه تفاوتي دارد اين تنها زمان است كه تغيير مي 

كند، درد اما يكي است، اين بار 15ژوئن 2017.
كه  نيست  فاضالب  چاه  عمق  در  خفته  ضحاك  اين 
كودكانمان را مي بلعد اين جهالت ماست، اين فراموشي 

ماست، اين سكوت لعنتي ماست.
يك روز محمد امين 4 ساله رامشيري، 
ساله   3 مصطفي  سيد  ديگر  روز 
خرمشهري، يك روز پسر 6 ساله آباداني 
و روز ديگر اسماعيل 2 ساله بندر امامي، 
ترين  تراژيك  بروايه"  "علي  حاال  و 

كودكانه ممكن را رقم مي زند.
او دست آخر، كاراكتر "فيلم اهواز" بود 
كه اين بار "مرگ" را به بازي گرفت و 

ناگهان خود جان داد بيرون كادر.
پي نوشت: حقيقتا اين روزها در خود 
"علي  مصيبت  برابر  در  و  پيچيدم  مي 
بروايه"، زبان قلم را به "روزه سكوت" 
فرا مي خواندم، لعنت به من! اعتراف مي 
كنم: تراژدي "علي بروايه" سه ساله از 
قلم "محمد مالي" بسيار بزرگ تر بود. 
حاال اما خميده و هنوز داغدارم. آخر اين تن معصوم و 
جسم كوچك "او" نبود كه درون كانال بي تدبيري فرو افتاد، 
اين "ما" بوديم كه سرنگون مي شديم، اين مصيبت، حكايت 

ماست، قصه اهواز است. 
مستحق  دارد  بزرگ  هاي  فراموشي  كه  شهري  راستي، 

مصيبت هاي بزرگ است. 
شهري كه "علي بروايه" ندارد، عيد ندارد.

«گرما» ؛  قاتل اين روزهاى 
شبكه برق خوزستان 

حسن دهقانى

شـت ا د د يا

بى ترديد بايد گفت كه برخى از مديران كابينه استاندار ، ناكارآمد هستند . 
هر چند استاندار تالش هايش در پيگيرى مشكالت و مسائل مختلف قابل 

ستايش است اما...
بهمن ماه سال گذشته ، درس عبرتى بايد براى مديران خوزستانى مى شد تا 
درك درست و بهترى از شرايط استان داشته باشند ؛ در بهمن ماه سال 95 
، بحران چند روزه ريزگردها منجر به قطعى آب و برق شد و در پى آن نيز 

استاندار سفر لهستان را نيمه تمام رها كرد و به استان بازگشت. 
در بحران هفت روزه بهمن ماه ، اكثر كار شناسان ، به فرسودگى تجهيزات برق 
و آب اشاره كردند و حتى برخى مديران نيز به سهل انگارى و عدم شستشوى 
چندين ساله مقره هاى برق و عدم تجهيز تصفيه خانه آب به برق اضطرارى 
و پمپ هاى مجهز ، معترف شدند. نتيجه اين بحران نيز ، ورود مستقيم 
رييس جمهور ، ارسال پمپ هاى تصفيه ى آب از استان هاى مجاور ، اعزام 
نيروهاى شوينده ى شبكه هاى برق از استان هاى شمال كشور و ... بود كه 
البته حوادث تلخى نيز همچون پرت شدن و برق گرفتگى و در نهايت مرگ 

يكى از كارگران نيز به دنبال داشت.
از ابتداى نشستن شريعتى بر صندلى استاندارى خوزستان ، نخبگان استان 
از جمله دكتر افقه در مصاحبه هاى متعدد بر ضرورت ترميم كابينه استانى و 
انتصاب مديران كارآمد و اليق تاكيد نمودند و از عواقب گماردن افراد ضعيف 
در مناصب حساس هشدار دادند. آنچه بحران بهمن ماه سال گذشته را در كنار 
قهر طبيعت و عوامل طبيعى ، تشديد كرد ، ناكارآمدى برخى مديران استانى 
بود كه به گفته استاندار خوزستان ، حتى نتوانستند تصميم درستى در خصوص 
تعطيلى مدارس در يك روز پر از گرد و غبار بگيرند و دانش آموزان را راهى 
مدارسى كردند كه نه آب داشت و نه برق .   در يك ماه اخير ، خوزستان 
شاهد بحران هاى متعددى بود ؛ از انتخابات پرحاشيه اهواز و نزاع طايفه اى 
پتك باغملك و رامهرمز گرفته تا اعتراض دانشجويان دختر به دليل فرسودگى 
سيستم سرمايشى و سرانجام نيز مرگ دلخراش كودك سه ساله اهوازى و 12 
ساعت بى برقى در گرماى 50 درجه اى اهواز .  نمى توان گفت در اين بحران 
ها باز هم پاى طبيعت و قهرش درميان است. بى شك ، عدم مديريت صحيح 

مديران ميانى استان ، سبب ساز چنين اتفاقات تلخى شده است. 
شرايط استان به داليل مختلف ، يك شرايط بحرانى است. اگر مواردى 
همچون تجمعات كارگرى در اهواز  ، اعتراض سپرده گذاران موسسه آرمان 
و ثامن و ... نيز به موارد ذكر شده در باال ، افزوده شود ، بايد گفت كه استان 

وضعيت مناسبى ندارد ؛ بخشى از اين وضعيت ميراث گذشته است و بخشى 
نيز ميراث عملكرد ضعيف مديران حاضر .

 در جريان تجمع دانشجويان خوابگاه دخترانه اهواز ، مسئولين مربوطه كوتاهى 
كردند و با وجود تامين اعتبار الزم براى خريد چيلر نو و تعميرات چيلرها ، اما 
اين اقدامات صورت نگرفت. علت آن نيز آن است كه برخى مسئولين درك 
درستى از شرايط استان ندارند. به عنوان نمونه ، رييس دانشگاه در مصاحبه 
اى مى گويد كه چنين گرمايى در استان پيش بينى نمى شد ! مگر خوزستان 
استان سردسير است كه پيش بينى گرما نمى شد ؟! اين سخنان در حالى بود 
كه از اسفند ماه سال گذشته ، هواشناسى استان ، پيش بينى تابستانى گرم 

براى استان نموده بود. 
قطعى 12 ساعته برق در برخى از مناطق اهواز و آتش سوزى پست برق ، 
هر چند به گفته مسئولين امر ، اين به دليل گرماى شديد در اهواز و باال رفتن 
پيك مصرف برق بوده و موجب شده ظرفيت بار ترانس هاى شرق اهواز 
كامل پر شود و  پست برق نيز آتش بگيرد اما سوال اينجاست كه با توجه به 
شرايط آب و هوايى استان ، آيا نمى شود شبكه برق به گونه اى تجهيز شود 
كه اين اتفاقات رخ ندهد و يا اگر رخ دهد در كمترين زمان ممكن ، رفع شود 

نه 12 ساعت ؟!
شرايط طبيعى و زيست محيطى استان از سال ها پيش اين گونه بوده است 
؛ گاهى خاك است و بهارش نيز گرم و تابستانش نيز شرجى و طاقت فرسا. 
تغييرى در شرايط آب و هوايى استان ايجاد نشده كه مديران مطابق با شرايط 
آب و هوايى استان برنامه ريزى نكنند و با آمدن خاك و يا گرماى شديد ، 
تعجب كنند. مردم هم با گرماى خوزستان خو گرفته اند و هم با ريزگردهايش 
. اما برخى مديران ميانى استان ، خود را با شرايط استان تطابق نداده اند تا به 
گونه اى عمل نمايند كه با آمدن خاك و يا گرماى شديد ، حداقلى هاى زندگى 

مردم -  برق و آب - قطع نشوند. 
 بى ترديد بايد گفت كه برخى از مديران كابينه استاندار ، ناكارآمد هستند . 
هر چند استاندار تالش هايش در پيگيرى مشكالت و مسائل مختلف قابل 
ستايش است اما باز ناكارآمدى مديران ميانى ، استان را به سمت بحران سوق 
مى دهد و اگر شريعتى هر چه زودتر فكرى به حال فرسودگى برخى مديران 
ميانى نكند ، ديرى نمى پايد كه اين ناكارمدى به كل سيستم مديريتى استان 
سرايت مى كند و با خوزستانى بحران زده روبرو شويم ؛ بحرانى اجتماعى و 

غير قابل ترميم./شوشان

ناكارآمدى برخى مديران كابينه استاندار

ميرزا عباس پسرى به نام تقى دارد. او را نزد 
طبيب پيرى  مى فرستد كه طبابت ياد بگيرد. 
سعى  است،  نادانى  بسيار  پسر  تقى  ازآنجاكه 
مى كند خرابكارى هايش را توجيه بكند. بعد از 
مرگ طبيب، به بالين بيمارى مى رود، اطرافيان 
بيمار اذعان مى كنند بيمار چيزى نخورده است، 
تقى اطرافش را مى گردد و چيزى پيدا نمى كند تا 
اين كه چشمش به پاالن خر مى افتد و مى گويد: 
انداخته،  دور  را  پاالنش  و  خورده  خر  ناخوش 
اطرافيان بيمار به حماقت تقى مى خندند و تقى 
داستان  (اين  مى كند.  اثبات  را  خودش  نادانى 
برگرفته از امثال وحكم دهخدا بر اساس َمَثل 

«ناخوش، خر خورده» است.)
اين روزها خاموشى هاى با برنامه و بى برنامه ى 
و  چسبيده  را  اهواز  مردم  يقه ى  دوباره  برق 
صنعتى  برق،  است.  آورده  ستوه  به  را  آن ها 
راحت  خيلى  است.  مدرن  دنياى  در  مدرن 
و  باز  خانه ات  دِر  شود،  قطع  برق  اگر  بگويم 
و  مى افتد  كار  از  آسانسورت  نمى شود؛  بسته 
از راه پله بايد 4، 5 طبقه را طى كنى؛ حتى 
چون  باشد  داشته  آب  شما  ساختمان  اگر 
داشت؛  نخواهى  آب  ازكارافتاده،  آب  پمپ 
را  مخابرات  ايستگاه هاى  باطرى  چون  و 
همراهت  تلفن  خشك شده اند،  يا  دزديده اند 
و قبل از آن تلفن ثابتت از كار مى افتد؛ هر 
چه آذوقه فاسدشدنى در يخچال و  فريزرت 
بچه ها  مدرسه  مى رود؛  بين  از  كردى  ذخيره 
و اداره ات به دليل نبودن آب تعطيل مى گردد 

و سرانجام يك شهر حيران و يك جامعه ى 
حيات  حق  داراى  البته  و  معترض  عصبانى، 
آن  ضرورت هاى  مهم ترين  از  يكى  برق  كه 
است را بالتكليف كرده و آن وقت مجبورى 
از حساب مهم و استراتژيك ذخيره ى «امنيت 

اجتماعى» براى آن ها خرج كنى.
بهمن ماه  در  را  اتفاقات  اين  همه ى  اهوازى ها 
سال 1395 (پنج ماه پيش) پشت سر گذرانده اند 
و اگر ملت ايران باور نكنند به اين دليل كه با اين 
تجربه ها تاكنون نزيسته اند؛ اما ما اهوازى ها بدون 
نياز به هيچ استدالل فلسفى، علمى و فنى براى 
زندگى روزمره ى خود و آنچه با آن دست به گريبان 

هستيم با تمام اين پديده ها زيسته ايم.
در بهمن ماه تقى ها خاك را ديدند و گفتند كه 
«ناخوش خاك خورده!» اگرچه خوب مى دانيم 
كه گردوخاك معلول پيامدهاى ديگرى است و 
خاموشى ها با شستن و اقداماتى خاص تا حدود 
مى گويند  امروز  و  بود  قابل پيشگيرى  زيادى 
مصرف باالى برق موجب پربارى ترانس ها و 
نهايتاً سوختن تجهيزات آن شده است؛ اما اين 
استدالل، به اصطالح اهل منطق مستلزم دور و 

تسلسل بوده و باطل است.
حال اگر بپرسى كه چرا ترانس ها و تجهيزات 
پربار  چون  مى گويند  مى گيرند؟  آتش  آن ها 
الگوى  مردم  چون  هستند  پربار  چرا  هستند! 
مصرف را رعايت نمى كنند و برق بسيار زيادى 
گفتمان «قدرت»  مى كنند!  برداشت  شبكه  از 
نمى دهد؛  ادامه  و  مى شود  قطع  همين جا 

انگارنه انگار در اين ميان او هم مسئوليت دارد؛ 
چون ناظرى بى طرف كه از او خواهش كردى 
بكن!  قضاوت  جامعه  مِن  دردهاى  براى  بيا 
چرا  مشابه:  استدالل هاى  ديگر  مانند  درست 
نافى  چون  مى گيرند؟  آتش  سمندها  و  پژوها 
بنزينشان روى باك و باك روى اگزوز قرار دارد؛ 
و مردم پژو و سمند مى خرند! چرا مردم مال باخته 
روبروى استاندارى تجمع مى كنند؟ چون در يك 
بانك غيرمجاز سرمايه گذارى كردند. چرا بانك 
ورشكسته شد چون مردم سپرده هاى خود را از 

بانك خارج كردند!
اينكه  يعنى  است؛  عقالنى  مردم  رفتار  ُحكماً 
در  هم زمان  را  كولر  دو  اگر  نيست  بى جهت 
يك خانه روشن كنند و دليلى نمى بينند در آن 
هنگامه يخچال و فريزر خود را خاموش كنند 
و صدالبته منتظر پى آمد آن كه هزينه سنگيِن 
اين  آن ها  نشست.  خواهند  است،  برق  قبض 
كار را مى كنند چون تنها در اين صورت است 
كه مى توانند زندگى كنند؛ حتى اگر اين زندگى 
باشد.  ايران  ملت  زندگى  متوسط  از  گران تر 
به همين جهت تبليغات گسترده صرفه جويى 
روزانه  كه  خوزستانى  براى  برق  مصرف  در 
53 درجه گرما را تجربه مى كند، يك بالهت 
سياسى تبليغاتى بيش نيست؛ تا جامعه را در يك 
محذوريت مدنى قرار بدهند و پيشاپيش آن ها را 

مسبب داليل خاموشى هاى قلمداد كنند.
در گزارش هاى آينده «اندر احواالت صنعت برق 

خوزستان» بيشتر خواهم نوشت.

ناخوش خاك خورده!

به  اقتصادى  مباحث  در  كه  جايگاهى  به  رسيدن 
خودكفايى رسيده و هر موضوع بزرگ يا كوچك 
حادثه شده بر فعاليت هاى اقتصادى و اشتغالزايى 
مردم تأثير مستقيم نگذارد تنها با همت جهادى همه 

مردم به ويژه مسئوالن ميسر خواهد شد.
   تكرار شعار اقتصاد مقاومتى در سال جديد توسط 
مقام معظم رهبرى گوياى آنست كه نوع اقدامات 
انجام شده توسط مسئوالن در حوزه هاى مختلف 
براى ايمن شدن اقتصاد در برابر تهاجمات دشمن 

كافى نبوده است.
هم  وجود  دليل  به  خوزستان  استان  ميان  اين  در 
مرز بودن با كشورهاى حوزه خليج فارس، وجود 
صنايع مادر، دخاير عظيم نفت و گاز و… اهميت 
بسيارى در بحث اقتصاد مقاومتى دارد. با اين وجود 
سوء مديريت مديران از سال هاى گذشته تاكنون 
سبب شده تا شهرك هاى خوزستان به عنوان يكى 
از قطب هاى اصلى توليد، هرسال بيشتر در ورطه 

نابودى پيش روند.
از سويى ديگر جذب سرمايه گذار به عنوان عاملى 
در پيشرفت و توسعه استان بر هيچ كس پوشيده  
نيست اما عدم جاذبه هاى اقتصادى نه تنها سبب 
شده كه سرمايه گذاران تمايلى به ورود به خوزستان 
نداشته باشند بلكه سرمايه گذاران فعلى نيز درحال 

عبور از اين استان هستند.
رفع  و  مقاومتى  اقتصاد  جلسه  در  نيكو  مهرداد 

موانع توليد استان خوزستان با اشاره به اينكه استان 
خوزستان به عنوان دومين استان كشور براى مواجهه 
با ركود داراى برنامه و پلن مشخصى باشد، گفت: 
با وجود اينكه در مورد ركود صحبت هاى بسيارى 
مى شود ولى شواهد آمارى از وضعيت ركود در 
استان و مقايسه شاخص هاى آن با ساير نقاط كشور 
خيلى مستدل تهيه نشده بود كه در بسته خروج از 

ركود آنها را بررسى كرديم.
نيكو عنوان كرد: در كشور هم اكنون چهار سياست 
و  پولى  شود؛  مى  تنظيم  ركود  از  خروج  براى 
اعتبارى، مالياتى، بودجه اى و بهبود فضاى كسب و 
كار اين چهار سياست هستند. خوشبختانه در كشور 
سياست هاى متعددى ابالغ مى شود ولى در استان 
بايد آنها را شناسايى و متناسب با ظرفيت استان 

حداكثر بهره مندى را داشته باشيم.
و  برنامه  سازمان  بودجه  و  ريزى  برنامه  معاون 
بودجه خوزستان در ارتباط با ميزان مصرف بخش 
گفت:  كشور  با  مقايسه  در  خوزستان  خصوصى 
متوسط مصرف بخش خصوصى استان نسبت به 
خصوصى  بخش  مصرف  است،  برابر  كشور 1.1 
استان در دوران ركود ساالنه 4.3 درصد كاهش و 
در كشور ساالنه چهار درصد كاهش داشته است. 
همچنين كاهش مصرف بخش خصوصى در استان 
و كشور 10 درصد تقاضاى خرده فروشى را كاهش 

داده است.

نيكو در ارتباط با نسبت تسهيالت به سپرده طى 
سال هاى 89 تا 94 نيز بيان كرد: متوسط شاخص 
تسهيالت به سپرده در سال هاى 89 و 90 در كشور 

98.9 و در خوزستان 76.5 است.
وى در مورد نسبت پروانه هاى بهره بردارى به جواز 
تأسيس صادره در بخش صنعت عنوان كرد: متوسط 

شاخص در دوره رونق براى كشور 41.6 درصد و 
براى استان 24 درصد، متوسط شاخص در دوره 
ركود براى كشور 27.3 و در براى استان 26.1 است.
نيكو در ارتباط با نسبت پروانه هاى مسكونى صادره 
در نقاط شهرى صادره به سال قبل اظهار كرد: اين 
شاخص در دوران رونق در كشور از نوسان كمترين 
(ثبات بيشترى) نسبت به استان برخوردار بوده و 

كشور  در  ركود  دوران  در  شاخص  اين  همچنين 
از نوسان كمترين (ثبات بيشترى) نسبت به استان 
به  نسبت  خوزستان  اقتصاد  است.  بوده  برخودار 
اقتصاد كشورى پايدارى كمترى در مقابل فشارهاى 

بيرونى دارد.
معاون برنامه ريزى و بودجه سازمان برنامه و بودجه 
خوزستان در خصوص نرخ رشد سرمايه گذارى 
در واحدهاى مسكونى گفت: ركود بخش مسكن 
به  سال 89  در  رونق  دوره  در  و  آغاز  سال90  از 
پايان رسيده است. در دوران ركود متوسط نرخ رشد 
سرمايه گذارى در واحدهاى مسكونى در كشور 

باالى 50 درصد بود.
نيكو در مورد نرخ رشد ارزش افزوده پتروشيمى نيز 
تصريح كرد: نرخ رشد ارزش افزوده پتروشيمى طى 
سال هاى 91 الى 93 در كشور 2.3 و استان منهاى 
يك درصد بوده است. تنها بخشى كه وضع بهترى 
نسبت به كشور دارد آبزى پرورى است و سهم 
خوزستان در سال 90 از 14 درصد به 17 درصد در 

سال 94 ارتقا پيدا كرد.
آورى  تاب  خوزستان  اقتصاد  داد:  توضيح  وى 
كمترى نسبت به ميانگين كشورى دارد و بنابراين 
براى  بيشترى  موضوعيت  مقاومتى  اقتصاد 
دارد،  اقتصاد  در  بيشترين  نوسان  كه  خوزستان 
ارزش  رشد  نرخ  تر  پايين  ثبات  داشت.  خواهد 
افزوده بخش هاى مسكن، كشاورزى (زراعت و 

باغدارى، آبزى پرورى) و پتروشيمى نسسبت به 
كشور به عبارت ديگر اقتصاد استان تاب آورى 
جمله  از  دارد،  كشور  متوسط  به  نسبت  كمترى 
هاى  بخش  ركود  وضيعت  از  ما  بندى  جمع 

اقتصادى استان خوزستان است.
نيكو بيان كرد: نرخ تشكيل سرمايه پائين تر استان 
سپرده  به  (تسهيالت  كشورى  ميانگين  به  نسبت 
هاى  بخش  اينكه  همچنين  و  مسكن)  بخش  و 
مسكن، كشاورزى و صنايع بزرگ استان خوزستان 
(پتروشيمى، فوالد و سيمان) به عنوان بخش هاى 
پيشرو ركودى عميق تر نسبت به متوسط كشورى 
را تجربه كرده اند از ديگر موارد جمع بندى ما از 
وضيعت ركود بخش هاى اقتصادى استان خوزستان 

است.
آنطور كه از سخنان معاون برنامه ريزى و بودجه 
مى  مشخص  خوزستان  بودجه  و  برنامه  سازمان 
شود اقتصاد خوزستان تاب آورى كمترى نسبت به 
ميانگين كشورى دارد و اين همان مسأله اى است 
كه مقام معظم رهبرى بارها بر آن تأكيد و خواستار 

مقاومتى شدن اقتصاد را داشته اند.
به  اقتصادى  مباحث  در  كه  جايگاهى  به  رسيدن 
خودكفايى رسيده و هر موضوع بزرگ يا كوچك 
حادثه شده بر فعاليت هاى اقتصادى و اشتغالزايى 
مردم تأثير مستقيم نگذارد تنها با همت جهادى همه 

مردم به ويژه مسئوالن ميسر خواهد شد./هورنيوز 

بى توجهى به اقتصاد مقاومتى  در خوزستان؛

شعارى كه هيچگاه به فعل تبديل نشد

 لفته منصورى

محمد مالياهواز عيد نداردگزارش يك مرگ:
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جتماعى ا
به ياد داشته باشيم اين عنصر مذهب است كه توانايى از جان گذشتن را 
به افراد مى بخشد و اين حادثه به شدت هشدار آميز براى آينده امنيت 
كشور است./ هويت سست و لغزانى كه باورهاى افراطى ساده لوحانه را 
پشتيبانى كند، هنوز در بدنه ى جمعيتى ايران رسوخ نكرده است. آنچه در 
رخدادهايى مثل حمله ى اخير تهران ديديم، در حد همان انگشت  شماراِن 

حاشيه گزينى است كه در همه ى جوامع هستند.
فعاليت هاى تروريستى و اقدام هاى خرابكارانه گروه هاى تروريستى كه 
در كشورهاى مختلف اتفاق مى افتد، چهره تلخى از رفتارهاى غير انسانى 
است كه ضمن قربانى كردن عده اى از انسان هاى بى گناه، خسارات 
جبران ناپذيرى مادى و معنوى براى ملت ها به همراه دارد؛ فعاليت هايى 
كه هرچند بازيگران و قربانيان آن مليت هاى مختلفى دارند، هم اكنون 
مركز رشد و گسترش آن در خاورميانه و به ويژه كشورهاى عراق و سوريه 
است. جدا از همه تحليل و بررسى هايى كه در مورد چگونگى فعاليت 
گروه هاى تروريستى و چگونگى مقابله با آن مطرح مى شود و يا تحليل 
هايى كه ناظر بر دامنه جغرافيايى فعاليت آنهاست، موضوع مهم ديگرى 
كه عمدتاً در بررسى ها از آن غفلت شده است، زمينه هاى اجتماعى و 

فرهنگى توليد و گسترش انديشه هاى تروريستى است.
در ميان همه گروه هاى تروريستى، داعش يكى از مهم ترين گروه 
هاست كه به دليل پيروزى هايى كه در سال هاى گذشته در كشور عراق 
و سوريه به دست آورده توانسته است بر حجم قابل توجهى از منابع مادى 
اين كشورها مسلط شود و با تقويت پايه هاى اقتصادى دامنه فعاليت هاى 

خود را نيز افزاييش دهد؛ گروهى كه در بسيارى 
از فعاليت هاى تروريستى جهان از جمله حادثه 

تروريستى تهران نقش محورى داشت.
زمينه هاى اجتماعى و فرهنگى موثرى كه به 
صورت كلى در شكل گيرى و يارگيرى اين گروه 
هاى تروريستى نقش دارد، در درجه اول و در درجه 
بعدى زمينه هاى اجتماعى و فرهنگى مهمى كه در 
ايران به گرايش جوانان به اين فعاليت، موضوعى است 
كه يافتن پاسخ براى آن بدون پرس و جو از اساتيد و 

كارشناسان دانشگاهى ميسر نيست.
ايران نسبت به آراى افراطى مشابه با 
داعش نوعى مصونيت طبيعى دارد

دكتر شروين وكيلى، جامعه شناس و استاد دانشگاه 
در مورد زمينه هاى اجتماعى فعاليت گروه هاى 
تروريستى در ايران و اينكه چگونه يك ايرانى مى 
تواند در قامت تروريست ظاهر شود، گفت: بايد به 

اين نكته توجه كرد كه در ميان كل سرزمين هاى حوزه ى تمدن ايرانى 
فقط كشور كنونى ايران بوده كه از گزند استعمار بركنار مانده است. ايران 
در جريان دو جنگ جهانى توسط قواى بيگانه اشغال شد اما در سراسر 
دورانى كه هند و قلمرو تكه تكه شده ى عثمانى توسط اروپاييان اداره 
مى شود، نهادهاى سياسى و مدارهاى قدرت درونزاد خود را حفظ كرد. به 
همين خاطر پيچيدگى جامعه ى ما و چينه بندى هويت  ملى مان تا حدود 
زيادى باقى مانده و همين رفتارهاى منسجم جمعى مان را با عقالنيتى 
چشمگير ممكن ساخته است. رفتارهايى كه نمودش را مثال در رفتار 
انتخاباتى مردم مى توان ديد. به بيان ديگر ايران نسبت به آراى افراطى 
مشابه با داعش نوعى مصونيت طبيعى دارد. چون هويت سست و لغزانى 
كه باورهاى افراطى ساده لوحانه را پشتيبانى كند در بدنه ى جمعيتش 
رسوخ نكرده است. آنچه در رخدادهايى مثل حمله ى اخير تهران ديديم در 
حد همان انگشت شماراِن حاشيه گزينى بود كه در همه ى جوامع هستند.

وى در مورد زمينه هاى اجتماعى تولد گروه هاى تروريستى و تكفيرى 
در كشورهاى همسايه ايران نيز ادامه داد: تمام كشورهاى گرد اگرد ايراِن 
امروز ما واحدهايى سياسى هستند كه طى قرن گذشته با دستكارى  هاى 
استعمارگرانه به شكلى مصنوعى ساخته شده  اند. اگر در چشم  انداز كل 
تاريخ بنگريد همه ى اين ها بخش هايى از حوزه ى تمدن ايرانى هستند 
كه امروز باب شده به پيروى از گفتمان ايران  زدايانه ى همان استعمارگران 
«خاور ميانه» خوانده شود. در حالى كه ما در سرزمين خودمان در خاوِر 
جايى ديگر نيستيم. ما مثل همه  ى تمدن هاى ديگر در مركز خودمان 

برنشسته ايم.
وكيلى افزود: شكنندگى هويت از لحظه اى آغاز مى شود كه دولت هاى 
نوپاى تراشيده شده خود را همچون خاورِ مركزى بيرونى تصور كنند. 
همه ى اين كشورها براى ديرزمانى مستعمره بوده اند، از فرهنگ تاريخى 
خود تهى شده اند و نوعى هويت ملى مدرن نوساخته و سرهم  بندى  
شده برايشان توليد كرده اند. طبيعى است كه در اين شرايط بازگشت به 
هويت بومى دشوار و بلكه ناممكن شود و اين انسداد در قالب شعارهايى 

ساده لوحانه و سطحى و در عين حال خشن بروز پيدا كند..
وى مشخصاً با اشاره به اقدام تروريستى اخير تهران و زمينه هاى اجتماعى 
آمار پايين فعاليت تروريستى در ايران گفت: در مورد نظر كسانى كه مى 
گويند قدرت امنيتى ايران به تنهايى مانع فعاليت تروريستى شده، من 
عقيده دارم كه چنين نيست. بى شك قدرت امنيتى استخبارات صدام در 
آن زمان هم از نظر شدت و هم غلظت از سيستم اطالعات ما نيرومندتر 
بود و با اين همه در قلمرو عراق بارها شورش هاى پردامنه  ى شيعيان 
و كردها را داشته ايم و همين كشور به يكى از پايگاه هاى مهم داعش 
تبديل شد. عامل اصلى كه مصونيت ياد شده را توليد مى كند به نظرم 
فرهنگ مردم ايران و پيشينه  ى تاريخى پيوسته  شان است كه هويت 
 شان را به امرى فراز مرتبه  تر از طعمه هاى ايدئولوژى هاى داعش گونه 

تبديل مى كند.
اين استاد دانشگاه در مورد اقداماتى كه بايد براى رهايى از گرايش جوانان 
ايرانى به گروه هاى تروريستى انجام شود، افزود: اظهار نظر در اين مورد 

در صالحيت من نيست و صالح مملكت خويش خسروان دانند. اما در 
اين حد مى توانم بگويم كه هرچه قشرى نگرى مذهبى بيشتر در جامعه 
نقد شود و فضاى تضارب آرا و هم انديشى گشوده تر باشد و آزادى براى 
اظهار نظر درباره ى هويتهاى جايگزين بيشتر باشد، عمق و پيچيدگى 
هويت جمعى مردم افزونتر مى شود و اين مهمترين سرمايه ى اجتماعى ما 

براى مقابله با خطراتى از جنس داعش است.
وكيلى در مورد زمينه هاى اجتماعى شكل گيرى گروه هاى تروريستى 
به صورت كلى نيز گفت: چنين جريان هاى افراطى در شرايط خاصى از 
بحران هاى هويتى و آشوب هاى اجتماعى نمود پيدا مى كنند و گسترش 
مى يابند. در همه ى جوامع اقليتى كم شمار از افراد هستند كه خشونتى 
نامعقول يا كينه و نفرتى مهار نشده نسبت به ديگران دارند و آن را در 
چارچوبى عقيدتى و دينى صورت بندى مى كنند. در حالت عادى چنين 
افرادى حاشيه  نشينانى منزوى به حساب مى آيند و دست باال به مجرمان 
يا ديوانگانى مهار شدنى بدل مى شوند. تنها زمانى اين اشخاص را در مقام 
رهبرى جنبش هاى اجتماعى و رياست جريان هاى اثرگذار مى  بينيم كه 

پيشاپيش بحرانى در هويت جمعى مردم آن جامعه وجود داشته باشد.
افراد جوانى كه به گروه هاى تروريستى مى پيوندند سرخورده و معترض 
هستند دكتر مراد كاويانى راد، دانشيار دانشگاه خوارزمى كارشناس ديگرى 
بود كه در رابطه با زمينه هاى اجتماعى شكل گيرى گروه هاى تروريستى 
و گرايش جوانان به اين گروه ها به «تابناك»، گفت: تجربه نشان داده 
افرادى كه به ترور روى مى آورند، الزاماً تجربه همسانى نداشته اند تا 

بر اساس آن بتوان ويژگى هاى محيطى يكسانى را شناسى كرد، اما 
بخش عمده اى از كسانى كه به وحشت افكنى روى مى آورند، از نظر 
روانى در محيطى زندگى مى كنند كه نوعى احساس تمايز، طردشدگى 

و محروميت دارند.
اين افراد معموالً در كشورهاى رشد كرده اند كه در آنها فرايند دولت-ملت 
سازى ناقص طى شده يا هنوز با چالش رو به روست و لذا افراد انگيزه 

بيشترى براى مقابله با فرايندها و ساختارهاى حاكم دارند.
كاويانى راد افزود: بيشتر افراد جوانى كه به گروه هاى تروريستى مى 
پيوندند سرخورده و معترض هستند و نگاهى آرمانگرايانه دارند. اين افراد 
در پى به هم ريختن مناسباتى هستند كه به وضع نامطلوب موجود 
انجاميده است؛ افرادى كه اگر سازمان بيابند و منسجم عمل كنند و فرد و 
جريانى باشد كه اين سرخوردگى را نظريه پردازى كند امكان اين كه در 

قالب گروه هاى تروريستى فعال شوند بسيار باالست.
 در ايران روند دولت-ملت سازى قابل مقايسه با هيچ يك از كشورهاى 
منطقه نيست. از اين روى كشور ما از نوعى انسجام ملى برخوردار است. 
تجربه سرنگونى رژيم پهلوى و خأل قدرت به وجود آمده پس از آن و نيز 
جنگ تحميلى هشت ساله نشان داد كه ايران به رغم تنوع فرهنگى كه 

دارد انسجام بسيار بااليى نيز دارد.
وى در مورد اينكه چرا در ايران دامنه فعاليت تروريستى گروه هاى 
تروريستى بسيار كم است و گروه هاى تروريستى فرصت فعاليت 
در ايران ندارند، گفت: اين موضوع را بايد در اين حقيقت جست كه 
اوًال ايران خودش در عراق و سوريه حضور 
فعل  و  دارد  جدى  مستشارى  و  اطالعاتى 
و انفعاالت آنها را زير نظر دارد و اقدامات 
تروريستى پيش از وقوع خنثى و سركوب 

مى شوند.
ثانياً شهرهاى بزرگ ايران عمدتاٌ از مرز به دور 
هستند و الزمه حضور در اين شهرها پيمودن 
مسافت طوالنى و حمل موادى است كه بارها 
مورد بازرسى قرار مى گيرد و شهرهاى آن در 
اليه هاى امنيتى مختلفى قرار مى گيرند و در 
بسيارى از موارد اقدامات تأمينى در بسيارى از 
مراكز حساس به عمل آمده است. از اين روى، 
ممكن  سادگى  به  اقدامات  گونه  اين  انجام 

نيست.
استاد دانشگاه خوارزمى در بخش ديگرى از 
سخنان خود در مورد داليل گرايش جوانان 
ايرانى به گروه هاى تروريستى و راه هاى جلوگيرى از آن نيز گفت: بخش 
زيادى از نا امنى هاى تهديد كننده ايران برآيند همسايگى كشورمان با 
كشورهاى بحران زده منطقه است. از اين روى، كوشش براى برقرار صلح 
و امنيت منطقه آن هم با همكارى دولت هاى منطقه اى نقش مؤثرى در 

كاهش اين گونه حوادث خواهد داشت.
زيادى  بخش  كرد  تأكيد  خوارزمى  دانشگاه  سياسى  جغرافياى  استاد 
از نا امنى هاى معطوف به جمهورى اسالمى ايران برآيند همسايگى 
كشورمان با كشورهاى بحران زده منطقه است. از اين رو كوشش براى 
برقرار صلح و امنيت منطقه آن هم با همكارى دولت هاى منطقه اى 

نقش مؤثرى در كاهش اين گونه حوادث خواهد داشت.
وى افزود: ديگر اينكه به كشورهاى درگير منطقه به ويژه، عراق، سوريه 
و افغانستان كمك هاى مشاوره اى الزم براى مقابله و مباره با گروه هاى 
تروريستى به عمل آيد و كوشش ها به گونه اى سازماندهى شوند كه خود 

اين كشورها قادر به تأمين امنيت خود باشند.
اين استاد دانشگاه در بخش ديگرى از سخنانش و در مورد گرايش 
جوانان ايرانى به گروه هاى تروريستى گفت: اين عنصر مذهب است 
كه توانايى از جان گذشتن را به افراد مى بخشد و اين حادثه به 
شدت هشدارآميز براى آينده امنيت كشور است. از اين رو، تالش 
براى تقويت زيرساخت هاى اقتصادى و تأمين معيشت نواحى مرزى 
نقش مؤثرى در كاهش نقش جريان هاى سلفى در جذب جوانان 

سرخورده خواهد داشت.

تحليل اساتيد ايرانى از زمينه هاى گرايش جوانان ايرانى به گروه هاى تروريستى؛

جوانى كه به تروريست ها مى پيوندد،  سرخورده و معترض است
از پالسكو تا گرنفل؛ از ديواركشى براى مقابله با هجوم مردم تا هيچ!

نقش  شاهد  كه  نيست  بارى  آخرين  اين 
در  دستمان  به  دوربين  هم وطنان  آفرينى 
حاشيه يك حادثه هستيم و پس از پالسكو، 
دست كم دو بار، در حاشيه سيالب ويرانگر 
يكى از استان هاى شمال غرب كشورمان و 
حمله تروريستى به مجلس شوراى اسالمى، 
دوربين به دستان در متن اخبار قرار گرفت ه  اند 
تا ثابت شود، نكوهش اين رفتار هيچ تأثيرى 
در زدودن آن نداشته و نخواهد داشت و براى 
پايان دادن به اين وضعيت، بايد چاره ديگرى 

انديشيد.
نه اينكه خواسته باشيم ساكنان لندن را خوب و بى نقص توصيف كنيم و 
در مقابل، هم وطنانمان را ناخوب و پر نقص معرفى كنيم؛ اما اگر اصل را بر 
تجربه اندوزى و ضرورت درس گرفتن بگذاريم، به نظر آتش سوزى برج 

گرنفل فرصت خوبى برايمان فراهم آورده است.
 از انبوه مردمى كه به كمك گوشى هاى تلفن همراه خود از صحنه خونين 
اقدام به قتل در ميدان كاج در يك دهه پيش فيلم بردارى مى كردند تا 
تالش برخى هم وطنانمان براى ثبت تصاوير و فيلم هاى اختصاصى از 
حادثه تروريستى مجلس شوراى اسالمى در ميدان بهارستان در هفته هاى 
گذشته، مدت زيادى است كه با كنجكاوى افراطى و مهار ناپذير ايرانيان 

مواجهيم اما كمتر راهكارى براى مقابله با آن انديشيده ايم.
كمبودى كه كافى است حادثه اى در گوشه اى از كشورمان رخ دهد تا 
خودنمايى كرده و حال همگى مان را ناخوش كند. مثل حادثه حريق 
ساختمان پالسكو كه هر آن انتظار مى رفت، اين برج كهنه را نابود كرده و 
فاجعه آفرينى كند؛ اما شمار زيادى از هم وطنانمان تالش داشتند با نزديك 
شدن به آن، حتى به قيمت باال رفتن از خودروى آتش نشانى، از ساختمان 
در حال سوختن فيلم بگيرند يا با آتشى كه از پنجره هاى طبقات فوقانى 

زبانه مى كشيد، سلفى بيندازند.
 جمعيت بزرگى كه يكى از نتيجه هاى ازدحامشان در محل حادثه، دشوار 
كردن دسترسى نيروهاى امدادى به محل حادثه بود. انسداد مسير ارتباطى 
آتش نشانان، امدادگران هالل احمر، نيروهاى اورژانس و... به سازه در 
حال سوختن، براى فرونشاندن ميل كنجكاوى يا شهرت طلبى، آن هم در 
شرايطى كه برخى هموطنانمان با خطر مرگ دست و پنجه نرم مى كردند؛ 
تصويرى به غايت دردناك و تلخ كه مورد انتقاد بسيارى قرار گرفت، ولى 

تغييرى در وضعيت به وجود نياورد.
آتش سوزى پالسكو به فرو ريختن اين سازه منجر شد تا فاجعه اى بزرگ 
رقم خورده و عمليات  آواربردارى و امداد و نجات حدود ده روز به طول 
انجامد؛ آن هم در حالى كه امدادگران مجبور شدند ابتدا و انتهاى خيابان 

منتهى به اين سازه را به كمك ديوارهاى 
فلزى بسته و تمام مدت شبانه روز، نيروى 
انتظامى براى متفرق كردن مردم در محل 

حضور فعالى داشته باشد.
البته اين آخرين بارى نيست كه شاهد نقش 
در  دستمان  به  دوربين  هم وطنان  آفرينى 
حاشيه يك حادثه هستيم و پس از پالسكو، 
دست كم دو بار، در حاشيه سيالب ويرانگر 
يكى از استان هاى شمال غرب كشورمان و 
حمله تروريستى به مجلس شوراى اسالمى، 
دوربين به دستان در متن اخبار قرار گرفته  اند 
و  نداشته  آن  زدودن  در  تأثيرى  هيچ  رفتار  اين  نكوهش  شود،  ثابت  تا 
ديگرى  چاره  بايد  وضعيت،  اين  به  دادن  پايان  براى  و  داشت  نخواهد 
انديشيد؛ چاره اى كه براى يافتن آن، مطالعه واكنش مردم ديگر كشورها 
به حوادثى كه در بطن جامعه شان رقم مى خورد، راهگشا به نظر مى رسد.

مثل حادثه آتش سوزى برجى در لندن كه بسيارى در كشورمان آن را با 
حادثه پالسكو قياس كردند اما كمتر كسى توجه كرد كه در حاشيه آن 
هيچ ازدحام جمعيتى به وجود نيامد و هيچ يك از مسئوالن عمليات اطفاى 
حريق و امداد و نجات، نگران مهار دوربين به دستان و عالقه مندان به 
ثبت تصاوير سلفى نبود. انگار اهالى لندن مثل ما ايرانيان در شبكه هاى 
اجتماعى مختلف عضو نيستند كه براى ثبت تصويرى اختصاصى از يك 

حادثه در آنها، به آب و آتش بزنند!
اين در حالى بود كه در حادثه آتش سوزى برج گرنفل، به مانند حريق 
پالسكو، از كمبود امكانات اطفاى حريق تا فقدان پلكان اضطرارى در 
نكات  در  كه  هايى  شباهت  مى شد؛  ديده  بسيارى  هاى  شباهت  سازه، 
طول  به  حادثه،  در  مفقود  افراد  تعداد  نبودن  مشخص  مانند  ديگرى 
انجاميدن عمليات اطفا و جست وجوى مفقود شدگان، بهره نبردن از بالگرد 
براى اطفاى حريق از باال و... هم ديده مى شود اما در واكنش رهگذران به 

دو حادثه، رنگ مى بازد.
شايد به اين دليل كه در لندن برخوردهاى سختى در انتظار افرادى است كه 
مسير امدادرسانى را مسدود كرده يا در اين فرايندهاى حياتى، به نوعى اختالل 
افكنى مى كنند. يا شايد از اين بابت كه هيچ كسى تصاوير تهيه شده توسط اين 
افراد مزاحم را اليك نمى كند، يا از اين رو كه حضور پررنگ رسانه ها در محل 
حادثه و ارائه تصاوير، فيلم ها، گزارش ها و حتى پرداختن به حواشى ماجرا، نياز 

مردم به دانستن درباره حادثه را از بين مى برد.
دليلى كه جا دارد دستمايه پژوهشى ويژه قرار گيرد، بلكه نتايج آن بتواند 
در رهايى جامعه مان از اين آفت مفيد واقع شود؛ آفتى كه هرچند بارها 

خودنمايى كرده و مى كند، اما تاكنون تالشى براى درمانش نشده است.

شـت ا د د يا

از  خارج  كه  افرادى  چگونه 
به  هستند،  معمولى  چهارچوب هاى 
معتقدند:  برخى  مى رسند؟  موفقيت 
است.  موفقيت  اصلى  عامل  شانس 
تنها  را  پشتكار  و  تالش  هم  برخى 
عامل واقعى موفقيت مى دانند. حقيقت 
موفقيت  حياتى  عوامل  كه  است  اين 
همراه  به  شانس  متناسب  تركيب  از 
نكته ى  چند  رعايت  البته  و  پشتكار 
دقيق  تعريف  مى آيد.  به وجود  ديگر 
گمراه كننده  است  ممكن  موفقيت 

باشد، چرا كه موفقيت بيش از هر چيز، يك موضوع ذهنى و درونى است. 
براى عده اى موفقيت به معناى كسب درآمد يك ميليارد تومانى در سال 
است. براى برخى ديگر هم داشتن يك زندگى خوب و مسافرت هاى 
طوالنى مدت به همراه كار پاره وقت با درآمد مناسب، موفقيت به حساب 
مى آيد، اما بعضى از مردم موفقيت را به معناى ايجاد يك شغل و كار 
خصوصى يا ابداع يك روش جديد مى دانند و البته عده اى موفقيت را در 
اين مى بينند كه درآمد زيادى را كسب كنند درحالى كه بيشتر وقت خود 

را صرف سرگرمى  كنند.
به هر حال تعريف شما از موفقيت هرچه باشد، 11 مهارتى كه در ادامه 

خواهيم گفت شما را در دستيابى به آن يارى مى كند.
ادامه از شماره قبل

6. بيشتر از آنكه حرف بزنيد، عمل كنيد
روزانه  افزايش  اما  كند،  صحبت  موفقيت  درباره ى  مى تواند  هركسى 
تالش و كوشش براى رسيدن به موفقيت، سخت است. در مرحله ى اول 
يادگيرى مهارت ها به صورت حرفه اى و مداوم براى رسيدن به موفقيت 
باور  مى دهيد  انجام  آنچه  به  اساسا  بايد  شما  به عالوه  است.  نياز  مورد 

داشته باشيد.
شما بايد هدف تان را بشناسيد و بر اساس اصول و ارزش هاى خود براى 
رسيدن به آن تالش كنيد. نكته ى مهم اينجاست كه هيچ چيزى به اندازه 

عدم ارتباط بين حرف و عمل تان، توانايى هاى شما را از بين نمى برد.
بنابراين اگر دوست داريد درباره ى آنچه مى خواهيد انجام بدهيد، صحبت 
كنيد، افكار و اهداف تان را دنبال كنيد و فراتر از آن، به آنها باور داشته 
باشيد، اما بزرگترين عامل براى الهام بخشى به خودتان و حفظ باورهايتان 
اين است كه در راه رسيدن به آنها تالش كنيد و به حرف زدن قناعت 

نكنيد.
7. در برقرارى ارتباط مؤثر با ديگران تالش كنيد
عوامل حياتى موفقيت - روابط عمومى مناسب

بين  تفاوت  عامِل  بزرگترين  معموال  اجتماعى  و  عمومى  مهارت هاى 
افرادى است كه دنبال موفقيت هستند و آنهايى كه به موفقيت رسيده اند.
بايد  شما  آن  در  پيشرفت  براى  و  است  مهارت  يك  عمومى  روابط 
تمرين هاى زيادى انجام دهيد. براى افزايش مهارت در برقرارى روابط 
عمومى نياز داريد كه عالوه بر درك ديگران، خودتان را هم درك كنيد و 
بشناسيد. شما بيش از آنكه بتوانيد بر روى ديگران تأثير بگذاريد و آنها را 

كنترل كنيد، بايد قادر به كنترل خودتان باشيد.
نااميدى  احساس  و  مى شويد  زندگى  در  مشكالتى  دچار  كه  زمانى  آيا 
مى كنيد، مى توانيد احساسات منفى تان را كنترل كنيد؟ اگر داراى چنين 
را  احساسى  چنين  هم  ديگران  قبال  در  مى توانيد  پس  هستيد  توانايى 
و  ديگران  رفتار  از  دقيق  تحليل  و  مناسب  درك  بياوريد.  به وجود 
صحبت كردن به اندازه و صحيح از مهم ترين عوامل داشتن روابط عمومى 
مناسب است. روابط عمومى عالوه بر مهارت، يك هنر نيز هست. براى 

تسلط در يك هنر نياز به تمرين هاى طوالنى مدت است.
8. به اهداف تان تعهد داشته باشيد

پايان  تا  را  آنها  باشيد،  داشته  تعهد  اهداف تان  و  خودتان  به  كه  زمانى 
و  كار  يك  انجام  براى  درگير شدن  بين  زيادى  تفاوت  مى كنيد.  دنبال 
متعهد شدن براى به پايان رساندن آن كار وجود دارد. براى موفقيت بايد 
خود را به طور كامل وقف اهداف و باور هايتان كنيد و براى عملى شدن 

آنها سرمايه گذارى كنيد. اگر شما براى 
متعهد  رؤياهايتان  پيوستن  به وقوع 
براى  ديگرى  فرد  زود  يا  دير  نباشيد، 
و  شد  خواهد  متعهد  آن  به  رسيدن 
نيست  آن  از  دردناك تر  چيزى  هيچ 
كه ببينيد فرد ديگرى به رؤياى شما 

رسيده است!
بكشد  طول  سال ها  است  ممكن   
چگونه  بگيريد،  ياد  كامل  به طور  تا 
اما  شويد،  متعهد  كارى  انجام  براى 
تعهد يكى از مهارت هاى حياتى براى 
رسيدن به موفقيت است؛ چرا كه تا هنگامى كه به انجام كارى متعهد 
نشويد، هميشه از يك كار به كار ديگرى رجوع مى  كنيد و ثابت قدم 
نمى مانيد. اگر بتوانيد به خودتان ثابت كنيد و تا رسيدن كامل به يك 
هدف مشخص متعهد باشيد، در رسيدن به اهداف ديگر زندگى تان نيز 

چندان با مشكل مواجه نخواهيد بود.
مقاله مرتبط: تمركز روى هدف با 10 قدمى كه شما را به خواسته هايتان 

مى رساند
9. به دنبال پيشرفت مستمر باشيد

در  بهبوديافتن  و  مداوم  پيشرفت  موفقيت،  به  رسيدن  روند  از  بخشى 
مهارت هاى مختلف است. شما بايد بتوانيد با گذر زمان مهارت هاى خود 
براى  را  خود  تالش  آنكه  به محض  بخشيد.  بهبود  و  دهيد  پرورش  را 
بهتر شدن متوقف كنيد، شما ديگر در راه موفقيت گام برنمى داريد و در 

بهترين حالت راكد مى مانيد.
به  رسيدن  پروسه ى  از  بخشى  پيشرفت  و  بازسازى  ساخت،  توسعه، 
مهارت هاى  يادگيرى  نمى رسند.  پايان  به  هيچ گاه  كه  هستند  موفقيت 
جديد و تقويت مهارت هايى كه داريد يك هنر است و مانند هر مهارت 
كارهاى  انجام  از  كنيد.  تمرين  و  تالش  آن  براى  بايد  ديگرى  هنر  و 
جديد دست نكشيد، استراتژى ها و راه هاى جديد را امتحان كنيد و براى 

پيشرفت آنها اقدام كنيد.
10. روحيه ى پرسشگرى داشته باشيد
عوامل حياتى موفقيت - سوال كردن

شما هيچ گاه نبايد دست از يادگيرى برداريد. انسان با پرسيدن سؤال،ياد 
مى گيرد، بنابراين هر چقدر بيشتر سؤال بپرسيم، پاسخ هاى بهترى دريافت 
مى كنيم. بخشى از موفقيت وابسته به درخواست ما براى راهنمايى  گرفتن 
از ديگران است. اين ديگران در واقع افرادى هستند كه نسبت به ما سن و 
سال باالترى دارند و آنچه را ما در حال حاضر به دنبالش هستيم آنها قبال 
به دست آورده اند. سؤال  پرسيدن فوايد بسيار زيادى دارد؛ براى كسانى كه 
در ابتداى راه هستند، پرسيدن سؤاالت مختلف باعث مى شود ذهن شان 

شكل بگيرد و الگوها و امكانات جديدى را كشف كنند.
هرچقدر سؤاالت شما عميق تر باشد، شما آگاه تر و عاقل تر خواهيد شد. 
در اين فرايند شما ياد مى گيريد كه خودتان را بهتر درك كنيد. دانشى كه 
از درك خودتان سرچشمه بگيرد، باعث آرامش و شادى درونى بيشترتان 

مى شود.
11. هر روزتان را با تفكر به پايان برسانيد

همه مى توانند بدون توجه به ارتباط اعمال شان با يكديگر، بى هدف در 
بايد  برسيد،  پايدار  موفقيت  به  مى خواهيد  شما  اگر  بروند.  پيش  زندگى 
در پايان هر روز زمانى را به تفكر درباره ى بازتاب اعمال تان اختصاص 

بدهيد.
با وقت گذاشتن پنج دقيقه اى در پايان هر روز و بررسى اتفاقات مثبت و 
منفى، اطالعات زيادى براى اصالح اشتباهات و تقويت نقاط مثبت  خود 
به دست مى آوريد. بررسى عملكردتان در طول يك روز، يك هفته، يك 

ماه و حتى يك سال، به مرور زمان، مى تواند باعث پيشرفت شما شود.
يك قدم به عقب برگرديد و عملكرد و واكنش هاى خود را روى يك 
تا  مى كند  كمك  شما  به  بزرگ  تصوير  اين  ببينيد.  بزرگ  صفحه ى 
گام  آينده  به سوى  هوشيارانه تر  و  نشويد  مرتكب  را  گذشته  اشتباهات 

برداريد/ مهر

سـى نشنا ا و ر

«خيانت». اين روز ها اين كلمه را زياد مى بينيم. هم در 
اخبار حوادث و هم در اشاره هاى كارشناسان. اين كه 
خيانت در جامعه ايران افزايش يافته يا نه داده و 
آمارى رسمى ندارد، اما بررسى هاى جامعه شناختى 
و روان شناسى مى گويد خيانت زناشويى در ايران 
در دهه اخير افزايش چشم  گيرى داشته. آيا اين 

اتفاق دغدغه جدى اى براى جامعه ايران است؟

مشخص نيست كه آيا واقعا خيانت در جامعه ايرانى افزايش پيدا 
كرده يا نه. در حالى كه برخى كارشناسان معتقدند خيانت در ايران 
رو به افزايش دارد، برخى نيز اين ادعا را بى اساس مى دانند و بر 

وجود نداشتن آمار روشن در اين باره اشاره مى كنند.
روشن  را  ماجرا  حدى  تا  گريخته  و  جسته  آمارهاى 

كرده اند. در نخستين همايش علوم اجتماعى ايران كه در سال 
از  يكى  عنوان  به  خيانت  درباره  جامعه شناسان  شد،  برگزار   94

عوامل اصلى طالق هشدار دادند. 
همچنين مدير كل بهزيستى خراسان شمالى در همان سال گفته بود 
كه بيش ترين پرونده هاى ارجاعى طالق به مراكز كاهش طالق اداره 
بهزيستى در زمينه درخواست طالق توافقى آن هم به دليل خيانت 
بوده است.  از طرفى مصطفى اقليما رييس انجمن مددكاران اجتماعى 
ايران ادعا كرده بود 90 درصد مردان به زنانشان خيانت مى كنند و 
اين خيانت پس از 40 سالگى به اوج خود مى رسد. افسر افشارنادرى 
جامعه شناس، اما مى گويد اينكه چند جامعه شناس، روان شناس و مشاور 
بگويند خيانت زياد شده بى معناست چرا كه هيچ آمار قاطع و رسمى و 

سراسرى در اين باره وجود ندارد. 
در ميان نقطه نظرهاى مختلف برخى ديگر از حرف هاى كارشناسانه نيز 
به افزايش خيانت زنان به مردان در سال هاى اخير اشاره كرده اند. آن ها 
معتقدند هرچند كه آمار موثق و اعالم شده اى در اين باره وجود ندارد، اما 
مشاهده ميدانى و موارد طالق رسمى يا عاطفى افزايش آمار طالق را تاييد 
مى كند.   در اين  باره مهدى مسلمى فر -روان شناس و مديرعامل اولين 
هلدينگ خدمات آموزشى و روانشناسى كشور- در گفتگو با فرارو از جمله 
روان شناسانى است كه معتقد است خيانت به طرز چشم گيرى در جامعه 

ايران افزايش پيدا كرده است. 
اين زوج درمان معتقد است عالوه بر افزايش خيانت در جامعه ايران ما 

شاهد تنوع در اشكال خيانت در جامعه ايرانى بوده ايم.
مهدى مسلمى فر در ابتدا خيانت را تعريف كرده و گفت: اولين بحث 
درباره خيانت تعريف آن است. واژه خيانت مى تواند اشتراك لفظى با معانى 
مختلفى داشته باشد. مثال خيانت مى تواند بين دو خواهر اتفاق بيافتد؛ مثال 

در يك نقل قول و در عناصرى مانند امانت دارى و اعتماد در رابطه. 
به گفته او بسيارى اوقات نيز افراد معناى خيانت را تغيير مى دهند و آن 

را با واژه هايى مانند صحبت كردن يا مشورت گرفتن پاكسازى مى كنند.
بنابراين به زعم اين كارشناس خيانت طيف وسيعى دارد. ما بايد ببينيم كه 

آيا صرِف اينكه كارى پنهانى انجام مى شود، خيانت هست يا خير؟
وى با اشاره به تعريف خيانت زناشويى معتقد است: در تعاريف شرعى ما 

موضوعى مانند صيغه چنين تعريف شده كه لزوما همسر نبايد در جريان 
آن قرار بگيرد. بنابراين مى بينيم كه خيانت مفهومى چند بعدى است كه از 
فردى به فرد و از فرهنگى به فرهنگ ديگر برمى گردد. در برخى خانواده ها 
روابط با جنس مخالف در غالب معاشرت وجود دارد، اما همين معاشرت 
در برخى خانواده هاى ديگر و در غالب روابط اجتماعى نوعى از خيانت 

محسوب مى شود. 
عنصر اصلى اى كه به گفته مهدى مسلمى فر پاشنه آشيل روابط است، 

بحث امانتدارى و انتقال ارتباط است.
در ادامه اين كارشناس به مفهوم معمول خيانت در جامعه ما پرداخت؛ يعنى 
داشتن رابطه عاطفى خارج از زندگى زناشويى با شخصى ديگر؛ حال بدون 

عمل جنسى و يا توام با عمل جنسى.
وى در اين باره تشريح كرد: بنا بر متغيرها، اين شكل از خيانت در سال هاى 
اخير افزايشى چشم گير داشته است. چرا از افزايش خيانت حرف مى زنيم؟ 
به اين دليل كه امروز افرادى كه به كلينيك هاى روان شناسى مراجعه 
مى كنند در رابطه با رابطه واقعى اشان با فرد ديگر راحت تر سخن مى گويند 

تا مثال درباره يك موضوِع خصوصى زناشويى مانند طالِق جنسى.
وى تاكيد كرد: بنابراين به اعتقاد من خيانت در جامعه ايران از دهه گذشته 

تا به امروز چندين برابر شده است و البته تغييراتى هم كرده است. 
مهدى مسلمى فر همچنين با اشاره به افزايش خيانت در ميان زنان گفت: 
مثال در گذشته اگر اين مردان ايرانى بودند كه بيش ترين خيانت را انجام 
مى دادند، امروز اين مسئله به زنان نيز كشيده شده و اين كه اين رابطه به 
دايره زنان متاهل رسيده ديگر كم ياب نيست و مثل قبل موضوعى حاد 
تلقى نمى شود. امروز ما شاهد اين هستيم كه پيشنهاد رابطه بسيار راحت تر 

از گذشته به زنان متاهل داده مى شود.
داليل افزايش خيانت در جامعه ايران

مسلمى فر مى گويد "گذار جامعه ايران از يك جامعه سنتى به جامعه اى 
مدرن، مشكالت زيادى داشته؛ هرچند سن افراد و نيازهاى جامعه امروز 
ما تغيير كرده، اما درواقع قطار اين جامعه هيچ تغييرى نداشته و نتوانسته 

نياز افراد را برطرف كند".
اين كارشناس همچنين تعامل با فرهنگ ها و كشورهاى ديگر با گسترش 

ارتباطات و شرايط جهان را دليل تغيير ذائقه و سليقه آدم ها مى داند. 

او در اين باره ادامه داد: پس از اين تغييرات بود كه بسيارى از 
مردم جامعه ما در واقع تمايل به جدايى از همسر و رفتن به رابطه 
جديد را داشتند، اما به دليل مسائل مالى، يا اعتماد به نفس پايين، 
يا باال بودن سن و... نمى توانستند اين كار را بكنند. در عين حال 
نياز ها هم مهم بود؛ از مسائل جنسى گرفته تا هم دلى و هم زبانى. 
وى درباره دليل ديگر افزايش خيانت گفت: همچنين اقدام براى 
گرفتن مشاوره از يك روان شناس قبال كم تر رايج بود و درنتيجه 
افراد به جاى حل مشكالتشان و به دليل ناتوانى در جدايى از 

همسر سابق، رو به رابطه اى فرا زناشويى آوردند. 
همچنين اين روان شناس با اشاره به تغييرات اجتماعى و تاثير 
آن بر افزايش خيانت اظهار كرد: از طرفى، تغيير سطح نيز در 
خيانت تاثيرگذار است. جامعه ايران در اين سال ها جامعه اى بوده 
بيش از قبل آكادميك. در دهه گذشته افراد زيادى به تحصيالت 
دانشگاهى ادامه دادند كه منجر به تغيير سطح افراد شد. در ميان يك زوج 
ممكن بود يكى تحصيالت عالى را ادامه دهد و نيازمندى هاى جديد پيدا 
كند و همين منجر شود كه افراد نتوانند در ارتباط قبلى نيازشان را رفع كنند.

رشد خيانت در ميان افراد 25 تا 40 ساله
به طور كلى، به گفته اين زوج درمان، در بررسى هاى ما اين نوع از ارتباط و 
در اصطالح "خيانت“ بيش از همه در جامعه ايران در ميان افراد 25 تا 40 

ساله است كه رخ داده و مى دهد.
به اعتقاد اين مشاور همچنين تغيير اشكال خيانت نيز قابل توجه است. 
او در اين باره توضيح داد: اگر در گذشته خيانت نيازمند آن بود كه حتما 
مالقاتى حضورى داشته باشد، امروز به دليل وجود رسانه ها اشكال ارتباط 
تغيير پيدا كرده و همين منجر شده تا ابزار شروع رابطه فرازناشويى نيز 

تسهيل شود كه مستلزم حضور نفر نيست. 
مسلمى فر با اين حال معتقد است كه نبايد هرنوع رابطه خارج از زناشويى 
را خيانت بناميم. ور در اين باره نيز گفت: البته ما بايد به اين نكته نيز اشاره 
كنيم كه همه نوع از ارتباط با فرد سوم ارتباطى ناسالم نيست. خيانت 
را نبايد به ارتباط خارج از زناشويى منحصر كنيم. خيلى وقت ها دو نفر 
پارتنرهاى كارى، گروهى يا ورزشى يكديگر هستند، اما به دليل مسائل 
فرهنگى و تعصبات اين را به شريك زندگى منتقل نمى كنند؛ كه نتيجه 

اين خودش نوعى تعارض درون فرد خواهد شد.
اين روان شناس مى گويد: تجربه من در خانواده-درمانى نشان داده هر 
اتفاقى كه در جامعه مى افتد بر روى خانواده اثر دارد و بالعكس. همانطور 
كه در ميان يك زوج اختالف ها در سال هاى اول بيش تر است و پس از 
5 سال آمار طالق پايين مى آيد و تجربه زن و مرد مى شود، در جامعه نيز 

مشكالت به مرور كم تر خواهد شد.
وى تاكيد كرد: باالنس در جامعه به مرور اتفاق مى افتد و افراط و تفريط ها 
كاهش خواهد يافت و جامعه ايران تا چندسال ديگر به شكل واقعى 
خودش خواهد رسيد. مهدى مسلمى فر نتيجه مى گيرد كه "در حال 
حاضر، اما ما با جامعه سانسور زده اى مواجه هستيم. اما اگر واقعيت را 
پيدا كنيم و براى آن راهكار دهيم مسائلى همچون خيانت نيز به مرور 

كاهش پيدا خواهد كرد".

بررسى ادعاها درباره افزايش خيانت

ابعاد خيانت زناشويى در ايران

11 راه حل براى دستيابى به موفقيت 
بخش دوم و پايانى
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د قتصا ا

بانك  گذاران  سياست  پيام  اين 
آمريكا  آمريكاست:«اقتصاد  مركزى 
در حال حركت به سمت نرخ تورم 
2 درصدى است.» پيامى كه هرچند 
آمريكاست  اقتصاد  آن  مخاطب 
همه  دامن  اتفاق  اين  موج  اما 
گيرد. مى  را  جهان  اقتصادهاى 

بخش  كه  اقتصادهايى  خصوصا 
قابل توجهى از درآمد آنها از نفت 
حاصل مى شود.به گزارش اقتصاد 
يك  خبرآنالين،  از  نقل  به  آنالين 
معادله ثابت در اقتصاد دنيا وجود 
دارد كه با افزايش نرخ بهره بانكى 
ساير  مقابل  در  دالر  آمريكا  در 
شود.تقويت  مى  تقويت  ارزها 
قيمت  افزايش  با  مساوى  دالر 
رنگى  سياه  است.طالى  نفت 

از  بيش  و  نديده  آرامش  روى  اخير  چهارسال  در  كه 
آنكه صاحبانش را خشنود كند،هر روز موجب نگرانى 
كشورهاى نفت خيز شده است.حاال اين تصميم فدرال 
رزرو كه گويا قرار است در نيمه دوم سال جارى ميالدى 
براى دوبار ديگر هم تكرار شود،بوى بهبود قيمت نفت 
را به مشام اقتصاد جهان رسانده. بر اساس اعالم بانك 
آمريكايى مريل لينچ ،اين سرمايه گذاران هستند كه بايد 
سرمايه گذاران توجه كنند كه آيا فدرال رزرو براى بهبود 
وضعيت اقتصادى آمريكا درست تصميم گرفته است يا 
خير؟  فدرال رزرو در بيانيه نشست دو روزه خود تاكيد 
كرده است كه اقتصاد آمريكا در حال حركت به سوى هدف 

نرخ تورم 2 درصدى است.
از دسامبر سال 2015 كه فدرال نرخ بهره را افزايش داده 
است، تورم كاهش پيدا كرده و سهام شركت ها در بازار 
افزايش پيدا كرده است. برخى كارشناسان بر اين باورند كه با 
توجه به كاهش تورم، داده هاى اقتصادى ديگر هم به سمت 
منفى حركت مى كنند و از طرف ديكر اختالف ميان نرخ 
واقعى و اسمى نيز تغيير مى كند. شكست طرح هاى مالياتى 
و هزينه هاى دونالد ترامپ رييس جمهور جديد آمريكا 
اگرچه چشم انداز خوبى براى بهبود اقتصادى اين كشور 
ايجاد كرده است،اما  قيمت پايين نفت نيز پاگير تورم شده 
است. در يك محيط ضدتورمى ممكن است به دليل تدابير 
انقباضى فدرال رزرو  نرخ واقعى شروع به افزايش كند و به 

همين ترتيب قيمت كاالها نيز افزايش پيدا مى كند.

نفت و تورم دو كالف در هم تنيده
اقتصاددانان بين المللى مى گويند، نوسانات قيمت مواد خام 
مانند نفت مى تواند تورم را تحت تاثير قرار دهد و پيچيدگى 
هاى سياست هاى فدرال رزرو را تشديد كند. با اين حال 
پيش بينى آنها اين است كه اگر هفته آينده مجدد فدرال 
رزرو تصميمى بگيرد و موجب كاهش قيمت كاالهاى ديگر 
شود، ممكن است تقاضا براى نفت در بازار افزايش پيدا كند.

بايد در نظر داشت گه افزايش نرخ بهره فدرال رزرو بر 
يعنى  گذاشت  خواهد  تاثير  سرمايه گذارى  انگيزه  روى 
سرمايه گذارى در بورس آمريكا و طال با هدف ورود پول به 

بانك كاهش مى يابد.
در حال حاضر بخش انرژى شاهد تحوالت متفاوت ترى 
نسبت به سال هاى گذشته خواهد بود. عالوه بر سياست 
هاى جديد اوپك براى افزايش قيمت نفت؛ بازار شاهد 

افزايش نرخ بهره از سوى فدرال رزرو نيز بوده است.

دالر تقويت  شود،اقتصاد ايران
 به كدام سو مى رود؟

تصميم هاى فدرال رزرو اقتصاد جهان را همواره متاثر مى 
كند.به خصوص اقتصادهاى نفتى كه مراودات آنها بر مبناى 
دالر تعيين مى شو؛يعنى هر بشكه نفت را برمبناى نرخ دالر 
مى سنجند.با افزايش نرخ بهره آمريكا انتظار مى رود كه 
دالر نسبت به ساير ارزهاى جهانى تقويت شود.اين موضوع 
براى اقتصادى مثل ايران هم مى تواند مهم ارزيابى شود.البته 

برخى موسسات مطالعاتى پيش بينى 
كرده اند كه دالر در نيمه شهريور 96 
رشد خود را مجددا از سر خواهد 
باورند  براين  كارشناسان  گرفت. 
قيمت  افزايش  دالرموجب  تقويت 
نفت در بازارهاى جهانى مى شود و 
به همين ترتيب تقاضاى نفت در بازار 
كاهش پيدا مى كند. اما حتما اين اتفاق 
نيازمند زما است كه چنين واكنشى در 

بازار رخ دهد.
 رضا پديدار، عضو هيات نمايندگان 
اتاق بازرگانى تهران در گفت وگو با 
خبرآنالين گفت:«تصميم آمريكا براى 
باعث  تواند  مى  بهره  نرخ  افزايش 
تقويت ارزش دالر و كاهش قيمت 
جزو  نيز  نفت  شود.  اساسى  كاالى 
كاالهاى اساسى است قاعدتا بر اساس 
اين تحليل، در شرايطى كه تقويت ارزش دالر باال برود قيمت را 

تحت شعاع قرار مى دهد و نفت كاهش پيدا مى كند.»
وى افزود:«اما از طرف ديگر با توجه تاثير سهم نفت در توسعه 
اقتصادى و سهم نفت در سبد اقتصادى درآمدى كشورهاى 
توليدكننده و مصرف كننده هيچ كدام با قيمت پايين نفت 
سازگارى ندارند. چون بهاى نفت در شرايطى كه اواسط 
رونق  شرايط  گرفت  خودش  به  را  صعودى  روند   2016
اقتصادى را در كشورها شاهد بوديم. كشورهاى توليدكننده و 

مصرف كننده از گردش اقتصادى موزون برخوردار شدند.»
پديدار بيان كرد:«اين شرايطى كه امروز به وجود مى آيد رويكرد 
بازار بورس كاغذى و تحليل هاى نامتعارف رسانه هاى وابسته 
هستند كه در حقيقت بر اين باورند كه تصميم فدرال آمريكا كه 
باعث تقويت دالر مى شود تاثير منفى را بر كاالهاى اساسى از 
جمله نفت مى گذارد و به اين ترتيب هر چه نرخ بهره بيشتر 
افزايش پيدا كند دالر قوى تر مى شود و فشار بيشترى را بر 

روى كاالها به خصوص نفت مى گذارد.»
اين فعال بخش خصوصى گفت:«اعتقاد من اين است كه 
كاهش قيمت نفت اقتصاد منفى را براى كشورهايى كه به 
خصوص دارنده منابع هستند ايجاد مى كند، لذا تاثير اين 
نرخ بر كشورهاى داراى اقتصاد نوظهور يا كشورهاى التين 
خواهد بود و اين كشورها بيشتر رنج مى برند. هيچ كدام از 
كشورها اين انتظار را ندارند كه قيمت افت پيدا كند و به نظر 
من حتى پيش بينى هايى كه در خصوص قيمت نفت 20 

الى 30 دالرى مى شود افراطى است.»

 «اطالع رسانى نسبت به زمان پيش فروش با قيد مشخصات 
خودرو، قيمت نهايى محصوالت، نشان تجارى، نوع، تيپ، 
رنگ، تجهيزات درخواستى، سود مشاركت، زمان تحويل 
و ...» را مى توان از جمله الزاماتى دانست كه در آئين نامه 
حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو لحاظ شده است.

اقتصاد آنالين - باران سپهرى؛ الزاماتى كه به هنگام 
پيش فروش خودروهاى داخلى و وارداتى بايد مدنظر 
قرار گيرد،  اما در نهايت برخى از مفاد پيش بينى شده 
 در اين آيين نامه ناديده گرفته مى شود. روندى كه در 
سال هاى اخير به دفعات شاهد آن بوده ايم و در نهايت 
امر اين خريداران بودند كه متضرر قراردادهاى پيش 

فروش شده اند.
عالوه بر موارد مذكور و براساس آيين نامه عرضه كننده 
موظف است در قرارداد پيش فروش، سود مشاركت 
تاريخ  تا  وديعه  دريافت  تاريخ  از  را  دريافتى  وجوه 
تحويل مندرج در قرارداد پرداخت كند و در صورت 
مندرج  تحويل  تاريخ  از  خودرو،  تحويل  در  تاخير 

در قرارداد تا زمان تحويل خودرو به مصرف كننده، مبلغ 
پرداختى  وجوه  به  نسبت  را  تحويل  در  تاخير  خسارت 
محاسبه و بپردازد. اين بند نيز از جمله بندهايى است كه 
در نهايت در ميان هزينه هاى مازادى كه فروشنده به هنگام 

تحويل از خريدار دريافت مى كنند ناديده گرفته مى شود.
حقوق  از  حمايت  آئين نامه  اساس  بر  ديگر  سوى  از 
مصرف كنندگان خودرو، در صورت بروز مشكل در فرآيند 
رعايت استانداردهاى مصوب و تاخير در تحويل خودرو، 
عرضه كننده مسئول جبران خسارات وارده و كسب رضايت 

مصرف كننده خواهد بود. عالوه بر اين، دوره تضمين براى 
انواع خودروها با اصالحاتى همراه شد كه به موجب آن، 
باس،  ميدل  بوس،  مينى  شامل  سنگين  خودروهاى  براى 
اتوبوس، كاميونت، كاميون و كشنده از تاريخ تحويل به 
مصرف كننده حداقل دو سال و براى انواع موتورسيكلت از 

تاريخ تحويل حداقل يكسال تعيين شده است.
در اين خصوص كارشناسان خودرو معتقدند اعالم قيمت 
نهايى خودرو يكى از مواردى است كه بايد در قرارداد پيش 
فروش قيد شود؛ اين الزام در حالى در آئين نامه حمايت از 
حقوق مصرف كنندگان خودرو لحاظ شده  كه برخى از 
خودروسازان با قيمت اوليه اقدام به پيش فروش خودرو 
مى كنند كه اين امر در نهايت سردرگرمى خريداران را به 

همراه دارد.
هنگام  به  مواقع  برخى  در  خودروسازان  ديگر  سوى  از 

تحويل خودرو هزينه هاى مازادى را از خريداران مطالبه 
مى كنند كه اين امر نيز خالف آئين نامه حمايت از حقوق 
مصرف كنندگان خودرو  است. الزام به اجراى مفاد پيش 
بينى شده در قرارداد از ديگر مواردى است كارشناسان حوزه 
خودرو به آن اشاره كرده و در اين خصوص مى گويند: يكى 
ديگر از مواردى كه فعاالن صنعت خودرو به آن اشاره 
مى كنند الزام خودروسازان به پايندى در ارائه خودرو 
با آپشن هاى پيش بينى شده در قرارداد پيش فروش 
است، الزامى كه مى توان گفت خودروسازان چندان به 
اجرايى كردن آن پايبند نيستند، در اين خصوص مى 
توان به رنگ خودرو اشاره كرد؛ بطوريكه در بسيارى 
مواقع مشاهده شده كه خودروسازان به بهانه محدوديت 

در توليد به اين مورد در قرارداد چندان پايبند نيستند.
مواردى  ديگر  از  جايگزين  خودرو  دريافت  پيشنهاد 
است كه كارشناسان خودرو به آن اشاره كرده و در 
اين خصوص مى گويند: در برخى مواقع شاهد اين 
موضوع بوديم كه خودروسازان بيش از ميزان توليد 
اقدام به پيش فروش كرده اند اقدامى كه موجب شده تا 
نتوانند به تعهدات خود عمل كنند و به ناچار به خريدار 

پيشنهاد خودرو جايگزين را داده اند.
عدم پذيرش ريسك نرخ ارز از سوى خودروسازان يكى 
ديگر مواردى است كه ناديده گرفتن شدن حقوق خريداران 
موارد  از  بسيارى  در  بطوريكه  است.  داشته  همراه  به  را 
مشاهده شده كه خودروسازان تغييرات نرخ ارز را در قيمت 
نهايى خودرو اعمال مى كنند و خريدار نيز ناچار به پرداخت 

اين مابه التفاوت مى شود.

 نفت و تورم دو كالف در هم تنيده 
درست يك هفته پيش،همانطور كه انتظار مى رفت بانك مركزى آمريكا تصميم افزايش نرخ بهره را اجزايى كرد؛برنامه اى

 كه تحليل گران اقتصادى پيش بينى مى كنند كه نيمه دوم سال جارى ميالدى نيمه تالطم ارزها باشد.
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جدول كلمات متقاطع

5 1 6
4 5 9

9 7
3 5

1 7 6
6 3 9

3 8 4 1
4 3

8

835176294
746529183
912483675
498365721
127894536
653712849
579638412
261947358
384251967 49

50

شـت ا د د يا

له مقا سـر

«سهام عدالت» يكى از مهم ترين فرصت – تهديدهاى اقتصادى كشور است 
كه در دولت قبل سويه «تهديد» آن بسيار برجسته و به يكى از ميدان هاى مينى 
تبديل شد كه مى توانست آسيب هاى بسيار شديدى را بر پيكره زخم خورده اقتصاد 

كشور وارد نمايد.
خوشبختانه اما با درايت و صبر و حوصله دولت يازدهم اقدام به خنثى سازى يك 
به يك مين هاى اين ميدان شد و امكانى فراهم آمد تا اين تهديد، فرصتى براى 
رونق و پيشرفت اقتصادى كشور شود. اين پروژه عظيم اقتصادى براى مشاركت 
مردم در امور اقتصادى و سهامدار كردن آنان در سال 85 آغاز (بصورت قانونى 
درسال 87) و در نهايت حدود 50 ميليون نفر از گروه هاى مختلف اجتماعى را (در 
18 مرحله) دربرگرفت.  اما اين خيل عظيم جامعه كه سهامدار 60 شركت و بنگاه 
عظيم بورسى و غيربورسى به ارزش حدود 90هزار ميليارد تومان گرديدند، اكنون 
كه مى بايست در پله هاى آخر با همكارى خود فيصله بخش اين پروژه عظيم 

اقتصادى شوند ظاهراً چندان تمايلى به اين همكارى ندارند.
 در واقع سهامداران اين سهام ها كه مى توانند با پرداخت حدود نيم ديگر ارزش 
سهام خود (468هزار تومان به استثناى سهامداران مشمول كميته امداد و سازمان 
بهزيستى) صاحب دو برابر ارزش فعلى سهام شان يعنى حدود 2ميليون تومان 
شوند (در يك خانواده 4 نفره حدود 8 ميليون تومان) چندان رغبتى به اين امر 

ندارند.
 چنانكه براساس آخرين اظهارات رييس سازمان خصوصى سازى اقبال مردم 
براى پرداخت مابقى سهم خود بسيار اندك و در حدود 5 ميليارد تومان بوده 
است. (رسانه ها 96/3/18). اين در حالى است كه رقم موردنياز حدود 26هزار 

ميليارد تومان است. 
باتوجه به اين واقعيت چه راهكارى مى توان براى به سرانجام رسانيدن اين پروژه 
عظيم اقتصادى در اين آخرين مرحله در پيش گرفت؟ يك راه مى تواند آن باشد 
كه از يارانه نقدى يارانه بگيران با اقناع و جلب رضايت آنان جهت تاديه مابقى 

بدهى سهام شان و مالكيت آنان بر كل اين سهام، استفاده نمود.
 اگر امروز دولت امكان استفاده از يارانه هاى نقدى به عنوان ضمانت وام 5 ميليونى 
را فراهم نموده است، در اقدامى به مراتب موثرتر مى تواند باتوجه به اشتراك باالى 
اعضاى دو مجموعه «گيرندگان يارانه نقدى» و «مشموالن سهام عدالت»، با 
پرداخت يارانه هاى نقدى افراد  و خانوارها (حدود 10 ماه يارانه نقدى) به حساب 
بدهى سهام عدالت، بالفاصله اقدام به پرداخت سود كل اين سهام و تثبيت 
مالكيت مشموالن به تمامى ارزش سهام شان (حدود 2ميليون تومان) نمايد. اين 
اقدام مى تواند هم گره گشاى مسله سهام عدالت و هم بيش از آن سبب كاهش 

تنگناى معيشتى بسيارى از خانواده ها در اين روزهاى سختى باشد.

ادامه از صفحه 1
 بدون ترديد هستند افرادى كه قيمت شان (يا آستانه ورودشان به هنجارشكنى و 
فساد در جامعه) بى نهايت است اما اگر واقع بينانه قضاوت و تحليل كنيم اين تعداد 
افراد در يك جامعه  نرمال محدودند. بنابراين، اين وظيفه  حكومت است كه جامعه 
را به گونه اى هدايت كند كه مانع از رسيدن افراد در سطوح مختلف، به آستانه 
يا قيمت خود براى ورود به فساد شود؛ در غير اين صورت، زمينه  عادى شدن و 
در نتيجه گسترش غيرقابل كنترل فسادهاى متنوع در جامعه فراهم شده است.

براى تبيين بيشتر اين موضوع بايد گفت ويژگى هاى اخالقى و هويتى افراد 
همچون ويژگى هاى جسمى و ظاهرى آنها به صورت نرمال (منظور منحنى 
نرمال در عمل آمار است) بين مردم جامعه توزيع شده است؛ يعنى همان گونه كه 
ويژگى هاى ظاهرى افراد مثل طول قد و وزن و... در همه  جوامع توزيعى نرمال 
دارند، ويژگى هاى اخالقى و هويتى افراد نيز توزيعى نرمال دارند. به اين معنى 
كه در يك جامعه  نرمال تعداد بسيار كمى به لحاظ اخالقى بد و هنجارشكن 
هستند و در نقطه مقابل تعداد بسيار كمى به شدت مقيد به رعايت هنجارها و 
ارزش هاى اخالقى و عرفى جامعه هستند. نتيجه آنكه، توده و اكثريت مردم بين 

اين دو گروه قرار مى گيرند.
حال اين سازوكار و نحوه  مديريت جامعه است كه باعث مى شود چولگى يا 
خميدگى منحنى نرمال به سمت چپ (گروه بسيار بد و هنجارشكن) يا به سمت 
راست (گروه مقيد به رعايت ارزش ها و هنجارهاى جامعه) شكل بگيرد. جوامع 
توسعه يافته از جمله جوامعى هستند كه توانسته اند هم از طريق افزايش توليد ملى 
و رفاه در بين اكثر قريب به اتفاق مردم جامعه و هم برخوردارى از نظام هاى 
نظارتى قوى و فراگير، چولگى و خميدگى منحنى نرمال اخالقى و هويتى جامعه 
را به سمت مثبت و راست شكل دهند؛ يعنى اكثريت مردم مقيد به رعايت 
هنجارهاى اخالقى و اجتماعى در جامعه هستند. در نقطه مقابل، كشورهاى 
توسعه نيافته يا درحال توسعه، به دليل گستردگى فقر و نابرابرى و تبعيض از 
يكسو و نبود يا ناتوانى دستگاه هاى نظارتى از ديگر سو، چولگى و خميدگى 
منحنى نرمال شان به سمت منفى و چپ شكل مى گيرد؛ يعنى تعداد بيشترى 
از مردم جامعه گرايش به هنجارشكنى و عدم رعايت ارزش هاى اخالقى در 
جامعه دارند. نكته دوم آنكه، وجود فساد در جامعه معموال از سوى دو گروه از افراد 
شكل مى گيرد: گروه اول افرادى كه به لحاظ برخوردارى مالى يا جايگاه سياسى 
ادارى در سطح خرد قرار دارند و جزو طبقات متوسط و پايين تر هستند و گروه 
دوم متشكل از افرادى است كه به لحاظ مالى، اقتصادى، سياسى يا ادارى جزو 

طبقات مرفه، برخوردار و باالى جامعه هستند.
افراد گروه اول در همه ادارات و سازمان هاى كشور پراكنده هستند. سازمان ها، 
ادارات و نهادهايى كه مردم شديدا به آنها وابسته اند، از جمله مكان  هايى هستند 
كه در معرض فساد توسط گروه اول قرار دارند. شهردارى ها، دستگاه قضايى، 
بانك ها، دستگاه هاى انتظامى و كال دستگاه ها و اداراتى كه مردم براى تامين 
نيازهاى شخصى شان يا امور مرتبط با فعاليت هاى اقتصادى شان به تاييد و مجوز 
آنها نيازمندند، از جمله مراكزى هستند كه زمينه ساز گسترش فساد در بين افراد 

گروه اول هستند.
دليل گسترش فساد در اين گروه، عمدتا نياز مالى يا اعتراض به تبعيضى كه 
احساس مى كنند به آن دچار شده اند، است. اگرچه بخش قابل توجهى از دليل يا 
بهانه ورود گروه اول به فساد ادارى- اقتصادى نياز و تبعيض در جامعه است اما 
به نظر مى رسد انگيزه گروه دوم از آلوده شدن به فساد و سوءاستفاده هاى مالى، 
عمدتا طمع و زياده خواهى باشد. افراد گروه دوم معموال از طريق دسترسى به 
مقامات سياسى، امكان برخوردارى از رانت يا امتيازات ويژه برايشان فراهم است. 
همين امر دامنه و ميزان فساد اين افراد را وسيع تر، گسترده تر و البته تاثيرگذارتر 

كرده است.
در ايران با وجود منابع انسانى خوب و پرانگيزه و وفور منابع طبيعى خدادادى 
از يكسو و فراگيرى اعتقادات مذهبى و اخالقى در بين مردم (به خصوص 

سرمايه هاى اجتماعى بى نظيرى كه در ابتداى انقالب تا انتهاى جنگ تحميلى 
در اين زمينه شكل گرفته بود) بسترهاى مادى و معنوى الزم براى سوق دادن 
چولگى منحنى نرمال اخالقى جامعه به سمت راست و مثبت را داشت؛ اما 
بى تدبيرى هاى فراوان در مديريت جامعه باعث شد چولگى منحنى نرمال 
اخالقى كشور همچون بسيارى از كشورهاى توسعه نيافته به سمت چپ و منفى 
شكل بگيرد. با اين مقدمه اكنون مى توان بر بسترهايى كه باعث شد بخش هايى 
از سيستم بانكى كشور دچار فساد مالى و اقتصادى شود، تمركز كرد. طى يك 
دهه  گذشته افزايش بى سابقه  درآمدهاى نفتى موجب شد كه حجم وسيعى از 
منابع مالى به اقتصاد كشور تزريق شود. با اين وصف، بى تدبيرى هاى دولت نهم 
و دهم در به كارگيرى مناسب آنها در توليد از يكسو و پرريسك شدن فعاليت هاى 
توليدى بعد از افزايش تنش بين ايران و كشورهاى قدرتمند غربى و تشديد 
تحريم ها از ديگرسو، باعث شد تا سيستم بانكى مورد توجه فرصت طلبان فسادجو 
قرار گيرد. رشد غيرقابل توجيه بانك هاى خصوصى و به دنبال آن رشد عجيب 
و قارچ گونه موسسات مالى و اعتبارى كه هيچ توجيهى با دامنه فعاليت هاى مولد 
نداشتند، نشانه اين هشدار بود كه گروه دوم از فرصت طلبان مالى فعاليت هاى 

بانكى را محل مناسبى براى افزايش ثروت خود يافته اند.
مشغله دولت به مسائل پرتنش خارجى و درگيرى هاى سياسى خودساخته نيمه 
دولت دهم با نهادها و قواى ديگر نظام به همراه ضعف و ناتوانى نهادهاى نظارتى 
باعث شد تا از يك طرف زمينه  فساد در بانك ها شكل بگيرد و از طرف ديگر 
كسب سود و ثروت از طريق فعاليت هاى داللى و غيرمولد رونق بگيرد. بسيارى 
از افرادى كه بعدها دچار فسادهاى كالن اقتصادى شدند، مستقيم يا غيرمستقيم 

به رانت ها و امتيازات ويژه از طريق رابطين سياسى دسترسى داشتند. 
همين امر باعث شد تا افراد گروه دوم به تراكم ثروت خود از طريق تمركز 
بر فعاليت هاى بانكى ادامه دهند. به نظر مى رسد نفوذ اين افراد در قدرت مانع 
از طى مراحل قانونى تاسيس موسسات مالى اعتبارى و بعضا بانك ها شود. 
اين موسسات و بعضا بانك ها با اعالم نرخ سودهاى پس اندازى اغواكننده و 
وسوسه انگيز به جمع آورى پس انداز هاى خرد و كالن توده جامعه اقدام كردند تا از 
طريق به كارگيرى آنها در فعاليت هاى زودبازده اما غيرمولد و كم ريسك بر ثروت 
خود بيفزايند. همين امر باعث شد كه طى يك دهه  اخير تعدادى از اين موسسات 
با مشكل مالى مواجه شده و نتوانند از عهده بازگرداندن پس اندازهاى مردم برآيند.
 نتيجه آنكه مدتى است مشكالت حادى براى بخش هاى وسيعى از توده مردم 
ايجاد شده كه آثار تبعى آن ورود و مشغله ساير نهادها مثل بانك مركزى و 
دستگاه هاى قضايى و انتظامى شده است. گسترش فساد در سيستم بانكى 
البته محدود به گروه دوم يعنى طبقات مرفه و بانفوذ نبود و همين زمينه 
براى كليه افراد گروه اول كه عمدتا گرايش به فسادشان ناشى از نياز و 
تبعيض است نيز فراهم بود. نيازهاى مالى توده  مردم براى رفع خألهاى 
براى  بانكى  تسهيالت  متقاضيان  وجود  نيز  و  زندگى  بزرگ  و  كوچك 
فعاليت هاى توليدى و غيرتوليدى از يكسو و محدود بودن منابع بانكى 
از ديگر سو باعث شده تا زمينه فساد در بين برخى كاركنان و مديران 
بانكى فراهم شود؛ به طورى كه در بسيارى موارد اخذ وام را با بوروكراسى و 

مشكالت و تاخير فراوان مواجه كرده است.
دليل گسترش فساد در سطوح مختلف هرچه باشد به خودى خود به مانعى 
جدى و بزرگ براى رشد و پيشرفت اقتصادى كشور تبديل شده است و اگر 
به صورت جدى زمينه هاى بروز و گسترش آن طى مدت زمانى مشخص 
از بين نرود، اميد كمى براى پيشرفت اقتصادى و رفاه جامعه در آينده اى 
نزديك متصور است. با اين وصف، گستردگى و فراگيرى فساد به حدى 
است كه به جز با عزم و اراده و اقدامات جدى و مستمر و نه نمايشى مقامات 
و دستگاه هاى ذى ربط كاهش يا رفع اين معضل بزرگ اقتصادى اجتماعى 

امكان پذير نخواهد بود.
*دانشيار دانشكده اقتصاد دانشگاه شهيد چمران اهواز

پيشنهادى براى تاديه بدهى سهامداران عدالت

 اصالح ساختار ادارى

بايدها و نبايدهاى پيش فروش خودرو

حسين حقگو
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ورزش
خبـر خبـر

پس از بازگشت دوباره عبداهللا ويسى به 
باشگاه  اين  مسئوالن  خوزستان،  استقالل 
خبر از جذب سه اسپانسر دادند، اما اين 

اسپانسرها تاكنون معرفى نشده اند.
عبداهللا ويسى درباره شايعات موجود مبنى 
بر استعفايش از هدايت استقالل خوزستان، 
مشكالت اين تيم و ... صحبت  كرد. در 
تيم  حول  زيادى  اتفاقات  گذشته  چند 
استقالل خوزستان و شخص شما شكل 
كرده،  استعفا  ويسى  گفتند  اول  گرفت. 
بعد خودتان تكذيب كرديد و حاال دوباره 
بحث استعفايتان به خاطر مشكالت به ميان 

آمده است.
14 روز قبل به ما اعالم كردند كه دنبال 
خوب  تيم  يك  كه  هستند  اسپانسر 
ببنديم، اما تا اين لحظه هيچ اسپانسرى 
نديده ايم. به خاطر همين بحث استعفاى 
من را مطرح كردند كه من نمى دانم اين 
موضوع از كجا در آوردند. اصًال بحث 

با  مختلفى  جلسات  ساعته   24 نبود.  ميان  در  استعفا 
استاندار خوزستان و آقاى حيدرى (مديركل ورزش و 
جوانان استان خوزستان) برگزار مى كنيم و همه در تالش 
هستند كه يك تيم آبرومند را روانه ليگ برتر كنند، چون 
لياقت مردم خوزستان خيلى بيشتر از اين هاست. مردم 
خوزستان، فوتبالى هستند، اما بازيكنان ما از اينكه همه 
ما هنوز «اندر  اما  كردند،  شروع  را  تيم ها تمرينات شان 

خم يك كوچه ايم»، ناراحتند.
بحث اسپانسر به كجا رسيد؟ هنوز اسپانسرى پيدا نكردند؟

به ما قول دادند كه اسپانسر شنبه، يكشنبه پيدا مى شود. 
من هم گفتم كه بايد ابتدا بدهى هاى سال گذشته را به 
بازيكنان پرداخت كنند كه حس اعتماد به آنها برگردند. 
شد،  برتر  ليگ  قهرمان  خوزستان  استقالل  كه   موقعى 
اعتماد در بين همه موج مى زد، اما شما ببنيد از آن تيمى 
كه قهرمان شد، چند درصد از بازيكنان طلبكار هستند؟ 

باشگاه  در  بدهى  همه  اين  كه  كردند  كار  چه  نمى دانم 
مانده است.

 اگر اسپانسر پيدا نشود، شما استعفا خواهيد داد؟
شب گذشته صحبت هاى خوبى با آقاى حيدرى داشتم. 
ايشان گفتند كه رفتن تو چيزى را درست نمى كند، پس 
بمان و يك تيم جديد درست كن تا نامت در خوستان 
من  و  بود  منطقى  حيدرى  صحبت هاى  شود.  ماندگار 
تحت تاثير قرار گرفتم. اين فقط در مورد خودم است، اما 
نمى توانم كسى را به زور نگه دارم. بازيكنان تا اين لحظه به 
خاطر من ماندند، اما اگر مشكالت حل نشود، بيشتر از اين 

نمى توانم خودم را شرمنده و مديون آنها كنم.
عنوان  به  شما  هم  نشود  حل  مشكالت  اگر  حتى  پس   
ادامه  كارتان  به  و  مى مانيد  خوزستان  استقالل  سرمربى 

مى دهيد، اما بازيكنان را نگه نمى داريد؟
بله، اگر تا شنبه، يكشنبه مشكالت حل نشود، من هم به 
آقاى حيدرى اعالم مى كنم هر بازيكنى كه رضايت نامه اش 

را بخواهد، به او بدهد تا به يك تيم ديگر 
برود، چون اين بچه ها به جز فوتبال شغل 

ديگرى ندارند.
 باشگاه رضايت نامه اين بازيكنان را بدهد، 
كه  مى ماند  برايتان  ديگرى  بازيكن  اصًال 
حتى بخواهيد در ليگ برتر شركت كنيد؟

وارد  جوان  تيم  يك  با  دوباره  مجبوريم 
پول  اگر  اما  شويم،  برتر  ليگ  مسابقات 
نرسيد و ما نتوانستيم بازيكنان كنونى مان را 
حفظ كنيم، مردم هم ديگر هيچ انتظارى از 
تيم شان نداشته باشند. ما دوباره مجبوريم 
يكسرى بازيكنان جوان را بياوريم و دوباره 

«روز از نو روزى از نو».
 شما يك بار اين كار را در همين استقالل 
موفق هم  خوزستان انجام داديد و اتفاقاً 

شديد.
بله، ما با آن تيم قهرمان ليگ برتر شديم، اما 
پس از قهرمانى استقالل خوزستان در ليگ 
برتر، خيلى ها دست به دست هم تا آن تيم 
را نابود كنند. زمانى كه استقالل خوزستان را تحويل دادم، 

اين تيم قهرمان بود، اما آن را به ويرانه تبديل كردند. 
 منظورتان چه كسانى هستند؟! 

«چوب را كه بردارى، گربه دزده فرار مى كند.» نمى خواهم 
در اين شرايط آن اتفاقات را باز كنم، چون تمركز ما االن 
روى بستن تيم و پيدا كردن اسپانسر است. من فقط اين يك 
جمله را گفتم، عواملى كه استقالل خوزستان را نابود كردند 

خودشان مى فهمند.
 تكليف نهايى تان چه مى شود؟ اصًال به پيدا شدن اسپانسر 

خوش بين هستيد؟
مجبوريم خوش بين و اميدوار باشيم. بازيكنان ما االن 50 
درصد از مطالبات شان را گرفتند و اميدواريم كه اسپانسر 
پيدا شود تا بقيه مطالبات را هم پرداخت كنيم. اگر  مشكالت 
حل نشد، با طلب هايى كه از سازمان ليگ داريم، به سمت 

ساختن يك تيم جوان مى رويم.

 تيم   ملى فوتبال ايران با برترى برابر ازبكستان توانست به عنوان 
تيم نخست گ روه جواز حضور در بيست و يكمين دوره جام 
جهانى فوتبال كه خرداد ماه سال آينده در پهناورترين كشور 

جهان يعنى روسيه برگزار مى شود، به دست بياورد.
در  فرگوسن  الكس  سر  دستيار  زمانى  كى روش  كارلوس 
منچستريونايتد بود ولى اكنون توانسته است اعتبار خيلى خوبى 
را براى خود به دست بياورد. مردى كه مى تواند تيم تان را به 

جام جهانى برساند.
 ايراِن كارلوس كى روش، اولين تيم بعد از برزيل و البته روسيه 
ميزبان به جام جهانى رسيده است. حاال كى روش توانسته با 
سه تيم مختلف، چهار بار جواز حضور در جام جهانى را به 
دست بياورد. اين اعتبارى است كه از چشم ها دور نمانده است. 
همين باعث شده است كه استراليا به جذب اين مربى پرتغالى 

عالقمند شود.
كارلوس كى روش در گفت وگوى تلفنى با خبرگزارى فرانسه، 
درباره دستاورد خود در راه صعود به جام جهانى، گفت : من 
از اين ركورد احساس غرور و افتخار مى كنم. مربيان ديگر نيز 
وجود دارند كه چهار بار به جام جهانى راه يافته اند ولى نه با 

تيم هاى مختلف.
سرمربى سابق رئال مادريد در سال 2002 آفريقاى جنوبى را به 
جام جهانى رساند و سپس در جام جهانى 2010 پرتغال را به 
اين مهم رساند و توانست با كشورش به دور دوم جام جهانى 
برسد و اكنون دو بار با ايران جواز حضور در جام هاى جهانى 
2014 و 2018 را به دست آورده است. تيم كى روش در حالى 

به جام جهانى روسيه رسيده است كه در 720  دقيقه هنوز گلى 
را دريافت نكرده است و با قاطعيت در صدر جدول گروه قرار 

گرفته است.
حاال ايران براى اولين بار در تاريخ فوتبالش دو صعود پى در 
پى به جام جهانى را تجربه مى كند. چهار سال است كه ايران 
تيم اول رده بندى فيفا در بين آسيايى ها محسوب مى شود و 

بازيكنان لژيونر زيادى هم در اروپا دارد.
سرمربى پرتغالى تيم   ملى فوتبال ايران در ادامه  صحبت هاى 
خود،  اضافه كرد: صعود به جام جهانى با كشورها، فرهنگ ها و 
ذهنيت هاى مختلف، چيزى منحصر به فرد است. هر كشورى 
چالش هاى مخصوص خودش را دارد و البته استراتژى ها و 

نقاط ضعف منحصر به فرد.
 سرمربى 64 ساله در سال 2011 هدايت تيم   ملى فوتبال ايران 
را بر عهده گرفت و با وجود مشكالت زياد توانست به موفقيت 
دست يابد. او ادامه  داد: هواداران، تيم   ملى فوتبال ايران را دوست 
دارند و فضايى را كه آنها در اطراف تيم   ملى ايجاد مى كنند 
خاص و منحصر به فرد است. وقتى در خانه بازى مى كنيم 
100 هزار هوادار به ورزشگاه مى آيند. وقتى هم به جام جهانى 
صعود كرديم خيلى از مردم در خيابان ها به جشن و پاى كوبى 
پرداختند. در بين بازيكنان تيم   ملى ايران بازيكنان شاخصى نيز 
وجود دارند. رضا قوچان نژاد نفر دوم گلزنان ليگ هلند در تيم 

ايران است كه 20 گل براى هيرنفين به ثمر رساند.
خوش  آلكمار  تيم  و  هلند  ليگ  در  جهانبخش  عليرضا 
درخشيد و كريم انصارى فرد هم در تيم بزرگ ليگ يونان يعنى  

المپياكوس بازى مى كند.
در كنار اين بازيكنان پديده فوتبال ايران، سردار آزمون و هافبك 
با صالبت ايرانى ها يعنى سعيد عزت اللهى وجود دارند. دو 
بازيكنى كه انتظار مى رود در تابستان همين سال به تيم و ليگى 

بزرگ بپيوندند.
على دايى در اين رابطه به سايت فيفا، گفت : كارلوس كى روش 
و همكارانش براى تيم   ملى فوتبال ايران كارهاى خوبى را انجام 
داده اند. يكى از مهم ترين كارهايى كه او انجام داده است حضور 
بازيكنان جوان و تغيير و تحوالت در مورد تيم   ملى فوتبال 

ايران است.
فدراسيون هاى  از  پيشنهاداتى  كى روش  كارلوس  چه  اگر 
ديگر دارد، با اين حال او گفته است كه تصميمى براى بعد 
از جام جهانى روسيه نگرفته است. او در اين رابطه گفت : من 
مدت هاى زيادى است كه مربى گرى مى كنم. واقعا دوست 
ندارم كه فكر كنم بعد از جام جهانى روسيه چه اتفاقاتى رخ 
مى دهد. اگر اين فوتبال، حيوان در شكمم من را گاز بگيرد من 
به مربيگرى ادامه  مى دهم. (اگر انگيزه مربيگرى داشته باشم). 
مى خواهم احساس خوشحالى داشته باشم. اگر بتوانم همچنان 

مفيد و موثر مربيگرى كنم، شايد ادامه  دهم.
مربى تيم   ملى فوتبال ايران در پايان سخنان خود، گفت : انگيزه 
جاه طلبى در تيم   ملى ايران براى موفقيت وجود دارد و ما هدفى 
داريم كه مى خواهيم در جام جهانى موفق باشيم. با آمادگى 
مناسب مى توانيم تاثير خوبى در جام جهانى روسيه با حضور 

چنين استعدادهاى در تيم   ملى ايران داشته باشيم.

فوتسال با اين وضعيت به قهقرا مى رود
 پيشكسوت فوتسال ايران با انتقاد از وضعيت فعلى اين رشته، گفت: 
فقط مى خواهند ليگ فوتسال را تحت هر شرايطى برگزار كنند كه با 

اين وضعيت به قهقرا مى رويم.
امير شمسايى درباره كناره گيرى دبيرى تبريز از ليگ برتر فوتسال 
و تاكيد اعضاى هيات رئيسه مبنى بر برگزارى ليگ حتى با 12 تيم، 
گفت: سالى كه نكوست از بهارش پيداست. بعد از سومى تيم ملى 
ايران در جام جهانى كه براى ما حكم قهرمانى داشت، فكر مى كرديم 
توجه به فوتسال بيشتر شود ولى نشد كه نشد. اين هم از وضعيت ليگ 

كه از نظر مالى و اقتصادى بسيار افت كرده است.
مثل  زيادى  مسائل  خاطر  به  ليگ  مختلف  تيمهاى  افزود:  وى 
ناماليمتى كميته فوتسال، مشكالت اقتصادى و بالتكليفى مديريتى 
شرايط خوبى ندارند. اين مشكالت بعد از جام جهانى پيش آمد و زنگ 
خطر را به صدا درآورده است. فوتسال دارد به سمت قهقرا مى رود و 

هيچكس هم به دادش نمى رسد.
پيشكسوت فوتسال ايران تاكيد كرد: خيلى از اسپانسرها و بخشهاى 
خصوصى براى فوتسال جلو نمى آيند. بايد فاكتورها و مزايايى براى 
بخش خصوصى از جمله حق پخش تلويزيونى، معافيت از ماليات 
و مواردى از اين دست در نظر گرفته شود. متاسفانه مسئوالن مى 
خواهند تحت هر شرايطى كه شده يك ليگى برگزار كنند و تمام. با 
اين وضعيت شرايط بدتر از اين هم مى شود. در حال حاضر فقط 6 يا 
7 تيم خوب تمرين مى كنند و بقيه يا تازه استارت زده اند و يا هنوز 
بالتكليفند. شمسايى با بيان اينكه كشورهاى مدعى در فوتسال در 
جهت پيشرفت تالش مى كنند، يادآور شد: متاسفانه ما روى باد سومى 
در دنيا خوابيده ايم و هيچكس هم مسئوليت كارش را قبول نمى كند. 
كميته فوتسال ما هنوز رئيس ندارد. من در گذشته پيشنهاد داده بودم 
كميته فوتسال در حد معاونت باال برود و بودجه جداگانه داشته باشد 

ولى خيال باطل كه ما االن كميته فوتسال هم نداريم.

«پژمان منتظرى» به اين دليل
 به استقالل بر مى گردد؟

باشگاه االهلى به دنبال جذب يك مدافع اسپانيايى است تا به احتمال 
خيلى زياد جايگزين منتظرى شود و اين مدافع باتجربه چاره اى جز 

بازگشت به فوتبال ايران را نداشته باشد.
در فصل جابجايى تابستانى پيش بينى مى شد كه پژمان منتظرى به 
استقالل برگردد و بار ديگر پيراهن تيم سابق خود را بر تن كند اما اين 
بازيكن با تجربه به يك باره همه را شوكه كرد و به خواسته باشگاه 

سابق خود پاسخ منفى داد تا مورد انتقاد تند هواداران قرار گيرد.
با وجود اين كه دليل پاسخ منفى منتظرى با باشگاه استقالل تمديد 
قرارداد او با االهلى اعالم شده اما بعيد به نظر مى رسد كه اين باشگاه 

قطرى قرارداد منتظرى را تمديد كند.
باشگاه االهلى قطر پيش از اين كوى هان كيم مدافع كره اى فصل 
قبل سابق نفت آبادان را جذب كرد. روزنامه الراى و الشرق قطر در 
شماره امروز خود از نزديك شدن يك مدافع اسپانيايى به االهلى 
سخن به ميان آورده اند. به نوشته الراى سرمربى اسپانيايى جديد 
االهلى يك مدافع خوب اسپانيايى را زير نظر دارد و به زودى اين 
بازيكن وارد قطر مى شود تا با سبز پوشان قرارداد امضا كند. در صورت 
توافق اين بازيكن با االهلى به احتمال خيلى زياد ديگر منتظرى جايى 

در اين تيم قطرى نخواهد داشت.
رسانه هاى قطرى پيش از اين هم اعالم كردند كه باشگاه االهلى به 
دنبال تغييرات اساسى در تابستان است و قرارداد هيچ كدام از بازيكنان 
خارجى خود را تمديد نمى كند و به نظر مى رسد كه منتظرى چاره اى 
جز بازگشت به فوتبال ايران و عقد قرارداد با استقالل را ندارد مگر اين 
كه در روزهاى باقيمانده از فصل جابجايى از يك تيم قطرى ديگر 
پيشنهاد داشته باشد شايد هم او به خاطر بازار گرمى و باال بردن رقم 

قراردادش فعال قيد حضور در استقالل را زده است.

گل محمدى، قيد «خالد شفيعى» را زد
سرمربى تراكتورسازى به مديران اين باشگاه اعالم كرد، ديگر به دنبال 
تمديد قرارداد شفيعى نباشند. سرمربى باشگاه تراكتورسازى تبريز از 
مسئولين اين باشگاه درخواست كرد با توجه به بدقولى هاى مكرر و 
رفتارهاى غير حرفه اى خالد شفيعى كه با گذشت چند هفته حاضر به 
تمديد قراردادش نشده، اقدامى براى تمديد قرارداد اين بازيكن نكنند.

بر اين اساس گل محمدى با توجه به درخواست مالى قابل توجه 
خالد شفيعى كه حتى مورد پذيرش مسئوالن باشگاه قرار گرفته بود 
و باز هم منجر به حضور شفيعى و تمديد قرارداد اين بازيكن نشد، به 
تراكتورى ها اعالم كرد ديگر عالقه اى به حضور شفيعى در اين تيم 
ندارد و درخواست كرد تماس هاى باشگاه براى تمديد قرارداد متوقف 
شود. اين در حاليست كه مسئوالن باشگاه تراكتورسازى روز پنج شنبه 
كليه شرايط مورد نظر شفيعى را پذيرفته بودند و طبق وعده قبلى در 
انتظار حضور اين بازيكن براى تمديد قرارداد و دريافت كليه مطالبات 

گذشته بودند، اما اين بازيكن باز هم براى تمديد قرارداد حاضر نشد.
بر همين اساس گل محمدى به مسئوالن باشگاه تراكتورسازى اعالم 
كرد كه با توجه به رفتارهاى غيرحرفه اى اين بازيكن ديگر اقدامى 

براى تمديد قرارداد وى صورت نپذيرد.

كادرفنى نقش مهمى 
در قهرمانى ام داشت

دارنده مدال طالى وزنه بردارى جوانان جهان گفت: كسب اين مدال 
طال با پيش بينى هاى كادر فنى رقم خورد و برخواه و خورشيدى فر 

نقش مهمى در مدال آورى ام داشتند.
رضا بيرالوند ملى پوش طاليى ايران درباره كسب مدال طالى دسته 
105 كيلوگرم رقابت هاى وزنه بردارى قهرمانى جوانان جهان به 
ميزبانى ژاپن، گفت: خيلى خوشحالم كه توانستم مدال طال را براى 
كشورم به دست بياورم و بار ديگر پرچم سه رنگ ايران را در مسابقات 
بين المللى به اهتزاز درآورم. سال قبل در تفليس سه مدال برنز گرفته 
بودم ولى امسال حتى با حضور در دسته 105 كيلوگرم با زحمات كادر 

فنى خوشرنگ ترين مدال را كسب كردم.
بيرالوند در خصوص نقش موثر كادر فنى در كسب مدال طالى دسته 
105 كيلوگرم براى ايران گفت: مربيان تيم ملى با شناخت از شرايط 
مسابقه و حريفانم در دسته 94 كيلوگرم تصميم بسيار مهمى را براى 
مدال آورى گرفتند. اين تاكتيك كادر فنى در هر دو وزن جواب داد و 
اورامه در دسته 94 كيلوگرم مدال برنز گرفت و من هم به نشان طال 
رسيدم. به طور حتم كسب اين مدال با ارزش براى تيم ملى جوانان با 
پيش بينى هاى فنى محمد حسين برخواه و على اكبر خورشيدى رقم 
خورد.  وى ادامه داد: براى كسب مدال طال در رقابت هاى جهانى از 
تمامى كسانى كه براى من زحمت كشيدند تشكر مى كنم و اميدورام 

در مسابقات آتى مدال هاى زيادى را براى كشورم به دست بياورم.
 تاماش آيان رئيس فدراسيون جهانى وزنه بردارى، پس از مراسم 
اهداى مدال دسته 105 كيلوگرم، در جمع ملى پوشان و اعضاى 
تيم ملى حضور پيدا كرد و كسب اين مدال طال را به رضا بيرالوند، 
على مرادى رييس فدراسيون وزنه بردارى ايران و اعضاى كادر 

فنى تبريك گفت.

فوالد با قدرت آماده ليگ برتر مى شود
روند  كه  مى گويد  خوزستان  فوالد  سرمربى 

آماده سازى اين تيم با قدرت ادامه دارد.
سيد سيروس پورموسوى درباره روند برگزارى 
اردوى زنجان گفت: هدف اصلى از برگزارى 
اين اردو انجام تمرينات بدنسازى و آماده سازى 
تيم مى باشد و تاكنون بر اساس برنامه هاى از 
پيش تعيين شده روند خوبى را سپرى كرده ايم 

و كارمان را با قدرت ادامه خواهيم داد.
سرمربى تيم فوالد اظهار داشت: در اين اردو تعدادى از بازيكنان آكادمى 
باشگاه در كنار بازيكنان تيم بزرگساالن كه نفرات اصلى تيم بحساب مى 
آيند حضور دارند و مورد تست و بررسى قرار مى گيرند تا نفراتى كه 
توانايى حضور در تيم بزرگساالن را دارند مشخص و به تيم اصلى اضافه 
شوند. مابقى نفرات به تيم هاى آكادمى بازخواهند گشت و مطمئنا در 
ادامه راه مدنظر كادر فنى بوده و زير نظر خواهند بود چرا كه اين بچه ها 
سرمايه اصلى باشگاه فوالد خوزستان بوده و بايد آهسته آهسته در تيم 

اصلى قرار گيرند.
پورموسوى در خصوص اردوى اين تيم اظهار داشت: با توجه به شرايط 
آب و هوايى، مجموعه ورزشى آكادمى سپاهان زنجان را براى برپايى 
اردو انتخاب كرديم و سعى مى كنيم كه با استفاده حداكثرى از زمان، 
سر  پشت  را  بازيكنان  هماهنگى  افزايش  و  تيم  سازى  آماده  مراحل 
بگذاريم. همچنين در اين اردو 2 مسابقه برگزار خواهيم نمود كه يكى از 
آنها با تيم منتخب زنجان در روز عيد سعيد فطر و ديگرى مسابقه درون 
تيمى خواهد بود تا ان شاء اهللا با شناخت كامل از نفرات و با قدرت راهى 

هفدهمين دوره از مسابقات ليگ برتر شويم.

ليگ برتر فوتبال خوزستان 16 تيمى شد
تعداد تيم هاى حاضر در فصل آينده مسابقات ليگ برتر فوتبال خوزستان 
افزايش پيدا مى كند. ليگ برتر فوتبال خوزستان كه طى ساليان گذشته 
با حضور 14 تيم در يك گروه پيگيرى مى شد، در فصل ورزشى 96-
97 شاهد افزايش تيم هاى شركت كننده خواهد شد و دوره جديد اين 

مسابقات با حضور 16 تيم برگزار مى شود.
سقوط پنج تيم خوزستانى از ليگ دسته سوم كشور به مسابقات استانى، 
باعث شد تا هيئت رئيسه ى هيئت فوتبال خوزستان تصميم به افزايش 
تعداد تيم هاى شركت كننده در دوره جديد ليگ برتر استان بگيرد و فصل 
جديد اين مسابقات با تصويب هيئت رئيسه ى هيئت فوتبال و با حضور 

16 تيم در يك گروه به انجام خواهد رسيد.
 

دنبال فروپاشى استقالل خوزستان هستند
مدير كل ورزش و جوانان خوزستان گفت: 
استقالل  تيم  از  ويسى  عبداهللا  جدايى  خبر 
خوزستان كذب بوده و وى همچنان هدايت 

اين تيم را در ليگ هفدهم بر عهده دارد.
جدايى  خبر  خصوص  در  حيدرى  افشين 
كرد:  اظهار  خوزستان  استقالل  تيم  از  ويسى 
متاسفانه اين خبر از سوى منبع ناشناس و در 

فضاى مجازى منتشر شد كه تحت هيچ عنوان صحت ندارد و اين مربى 
بومى قطعا بر روى نيمكت استقالل خوزستان خواهد ماند.

مديركل ورزش و جوانان خوزستان افزود: با شناخت كاملى كه از ويسى 
داشتيم هدايت تيم استقالل خوزستان را به او سپرديم چرا كه فردى بومى 
بوده و سابقه قهرمانى با اين تيم را در كارنامه خود دارد لذا ويسى بهترين 

گزينه براى سرمربى گرى استقالل خوزستان بود.
وى ادامه داد: عده اى به دنبال پاشيدن تيم استقالل خوزستان هستند و از 
هر طريق تالش مى كنند به اهداف خود برسند اما باز هم مى گويم كه تيم 
استقالل خوزستان با تمام قدرت در ليگ هفدهم شركت خواهد كرد و 

تمام تالش خود را براى جذب بازيكن خواهيم كرد.
حيدرى با اشاره به اين كه استان خوزستان ظرفيت و پتانسيل بااليى در 
جذب اسپانسر دارد افزود: مردم خوزستان عالقه بسيارى به فوتبال دارند 
لذا انتظار مى رود كه تيم استقالل خوزستان آنچنان كه شايسته مردم استان 

است روانه مسابقات شود.
تالش مان صعود نفت  به ليگ برتر است

سرمربى تيم فوتبال نفت  مسجدسليمان با بيان اين كه تالش مان صعود 
به ليگ برتر كشور است، گفت:  تيم خوبى را بسته ايم و ان شاءاهللا با 
هماهنگى و تالش بيشتر بتوانيم جزو مدعيان صعود به ليگ برتر باشيم. 
محمود فكرى در خصوص آغاز تمرينات اين تيم براى حضور در ليگ 
دسته يك كشور، اظهار كرد:  تمرينات تيم از روز پنجشنبه هفته گذشته 
در مسجدسليمان آغاز شد و همچنان ادامه دارد. هر روز كه مى گذرد، 
با نفرات موردنظر قرارداد مى بنديم و تيم تقريبا در حال شكل گرفتن 
است. از امروز (سه شنبه) نيز تمرينات  با حضور بازيكنان اصلى مان انجام 
مى شود.  وى بيان كرد:  همچنين قصد داريم براى آماده سازى هر چه 
بيشتر تيم، دهم تيرماه براى برپايى يك اردو عازم تهران شويم. در اين 
اردو، هم انجام بازى هاى تداركاتى و هم تمرينات سخت  تر در دستور 
كار قرار دارد. سرمربى تيم فوتبال نفت مسجدسليمان در پاسخ به اين 
سوال كه امسال براى كسب چه جايگاهى تالش مى كنيد؟ گفت: تمام 
تالش مان را براى موفقيت تيم مى كنيم. در حال حاضر تيم خوبى را 
بسته ايم و نفرات خوبى هم جذب شده اند. ان شاءاهللا با هماهنگى و تالش 
بيشتر بتوانيم جزو مدعيان صعود به ليگ برتر باشيم و در نهايت بتوانيم 

به ليگ برتر صعود كنيم.
انجام  را  خودشان  كار  خوبى  به  همه  ان شاءاهللا  خاطرنشان كرد:   وى 
دهند تا امسال جزو مدعيان باشيم. مهم ترين بحث، پشتيبانى و جذب 
بازيكنان مورد نظر است كه خدا را شكر تا به اين جا، بازيكنان خوبى 
را جذب كرده ايم و از نظر پشتيبانى نيز ان شاءاهللا همچون سال گذشته 
تا  باشد  هم  بهتر  پشتيبانى  اين  اميدوارم  و  داشت  نخواهيم  مشكلى 
بتوانيم به هدف مان برسيم. فكرى خطاب به هواداران تيم فوتبال نفت 
 مسجدسليمان، گفت: از هواداران خواهش مى كنم كه همراه مان باشند و 
به ما كمك كنند. آن ها تاكنون دخالتى در كار ما نداشته اند و پشتيبان مان 
بوده اند و ان شاءاهللا اين روند به همين صورت تا آماده شدن كامل تيم، 
ادامه داشته باشد. اميدوارم در زمان بازى ها نيز با تشويق هاى خوب و 
حضورشان، باعث دلگرمى و انرژى تيم شوند تا بتوانيم با كمك آن ها 
نتايج بهترى كسب كنيم. جا دارد از حمايت تماشاگران و كانون هواداران 
و همچنين مديرعامل شركت قدردانى كنم. او تالش خود را مى كند تا 
ما خيلى راحت تر و بهتر، تيم را آماده مسابقات كنيم. وى در خصوص 
تغيير در تركيب تيمش نسبت به فصل گذشته، عنوان كرد:  فكر مى كنم 
50 درصد از تركيب تيم تغيير كرده است. از تركيب سال گذشته 10 نفر 
را حفظ كرده ايم و تاكنون 17، 18 بازيكن به جمع ما اضافه شده اند. فكر 
كنم با جذب يكى دو بازيكن ديگر، اسكلت تيم مان شكل خواهد گرفت.
سرمربى تيم فوتبال نفت  مسجدسليمان در پاسخ به اين سوال كه تا 
چه اندازه به ليگ برترى شدن تيم خوشبين هستيد؟ گفت: من از نظر 
شخصيتى به كم راضى نيستم و تمام تالشم را مى كنم، ضمن اين كه 
در حال حاضر مجموعه با من همراه است و بازيكنان خوبى را جذب 
كرده ايم. وى در خصوص كادر فنى تيم نيز عنوان  كرد:  كادرفنى سال 
گذشته حفظ شده است، ضمن اين كه يك نفر ديگر هم به كادر اضافه 

كرده ايم. همچنين قصد داريم يك آناليزور هم داشته باشيم.

تيم قهرمان را به ويرانه تبديل كردند
سـرمربى تيم اسـتقالل خوزسـتان از عملى نشـدن وعده هاى اين باشـگاه براى پيدا كردن اسپانسـر ناراحت اسـت 

و مى گويـد عـده اى ايـن تيـم را نابـود كردنـد و بدهـى بـه  جـا گذاشـتند.

هنوز تصميمى براى بعد از جام جهانى نگرفته ام
سرمربى تيم ملى فوتبال ايران عنوان كرد كه هنوز تصميمى براى بعد از جام جهانى نگرفته است.

 او بر لزوم آمادگى مناسب قبل از جام جهانى روسيه نيز تاكيد كرد.

ــانه  ــال ايران با يك رس ــم ملى واليب ــرمربى تي س
ــاره كار در  ــت پرداخت و درب ــه صحب ــتانى ب لهس

ــائل مختلف گفت وگو كرد. ايران و مس
خبرگزارى  ــا  ب ــو  گفت وگ در  ــچ  كوالكووي ــور  ايگ
ــه صحبت  ــى ب ــائل مختلف ــاره مس ــتان، درب لهس
ــم   ملى  ــتانى در تي ــى صربس ــن مرب ــت. اي پرداخ
ــد و در  ــين رائول لوزانو ش ــران جانش ــال اي واليب
ــت تيم   ملى  ــى روى نيمك ــاى ليگ جهان رقابت ه
ــتان نيز  ــت. او در برابر تيم   ملى لهس ــران نشس اي
ــهم  ــار به ميدان رفت كه يك برد و باخت س دو ب

ــاگردان كوالكوويچ بود. ــتان از تقابل با ش لهس
ــتان را با كوالكوويچ  ــوى خبرگزارى لهس گفت وگ

ــد: ــى خواني ــر م را در زي

* از نظر شما ماه رمضان چقدر روى بازيكنان تيم   ملى تاثير 
گذاشته است؟

من فكر نمى كنم اين مشكل بزرگى براى ما باشد.   در دو 
دوره قبلى ليگ جهانى هم ايران در ماه رمضان بازى كرد و 
بازيكنانم بهترين عملكرد را داشتند، چون آنها به اين شرايط 

عادت كرده اند.
* عملكردتان را در يك ماهى كه هدايت تيم   ملى ايران را 

بر عهده گرفته ايد چطور ارزيابى مى كنيد؟
من از اول همه خيلى خوشحال هستم كه اين فرصت به من 
داده شد تا هدايت تيم   ملى ايران را بر عهده داشته باشم. بعد 
از دو ماه تمرين سخت است كه بخواهيم نتيجه  ساختارى 
داشته باشيم،  ولى ما قطعا شرايط خوبى براى آمادگى در 
اختيار داريم. فدراسيون واليبال ايران با سازماندهى بسيار 
خوبش عملكرد فوق العاده اى داشته است و بازيكنان انگيزه 
زيادى دارند تا براى تيم   ملى كشورشان بجنگنند. به همين 

خاطر است كه من از شرايط موجود راضيم.
* در يكى از مصاحبه هاتان عنوان كرديد كه واليبال در ايران 

بسيار محبوب است. نظرتان در اين باره چيست؟
بله. واليبال بعد از فوتبال در ايران ورزش دوم محسوب 
مى شود. تمام سالن ها با هواداران پر از تماشاگر است.  چه 
در بازى هاى ليگ و چه در بازى هاى بين المللى تماشاگران 
زيادى به ورزشگاه ها مى روند. بازيكنانى كه در تيم   ملى 
واليبال ايران هستند به عنوان ستاره محسوب مى شوند. اين 
خيلى سخت است كه آنها در شهر راه بروند، چون همه 
براى گرفتن عكس و امضا به سراغ آنها مى روند. بازيكنان 
ايران با قراردادهاى نجومى كه دارند براى واليبال از كشور 

خارج نمى شوند.
* چنين قراردادهايى مانع پيشرفت تيم   ملى نمى شود؟

بازيكنانى كه در ايران فعاليت مى كنند دو، سه برابر بازيكنانى 
كه در باشگاه هاى اروپايى فعاليت مى كنند درآمد كسب 
بازى  شان  داخلى  ليگ  در  آنها  همين  خاطر  به  مى كنند. 
مى كنند و از امكانات خوبى در تمرينات برخوردار هستند،  
ولى من فكر مى كنم آنها بايد يك بارم كه شده بايد خارج 
از ليگ ايران بروند، چون براى پيشرفتشان بهتر خواهد بود. 
بازى در يك ليگ ديگر خيلى به سود آنها خواهد شد. 
عالوه بر اين با روش هاى مختلف تمرينى آشنا مى شوند. 

شيوه بازى و مسائلى از اين قبيل نيز موثر خواهند بود.

* قبل از شما مربيان خارجى همچون خوليو والسكو، 
اسلوبودان كواچ و رائول لوزانو در تيم   ملى واليبال ايران 
فعاليت كرده اند. آيا با اين مربيان مشورتى داشتيد قبل از 
اين كه هدايت تيم   ملى واليبال ايران را برعهده بگيريد؟

من فقط يك بار با كواچ صحبت كرده ام كه البته آن بعد از 
امضاى قراردادم بود. من مى خواستم تا از او درباره چند 
بازيكن سوال كنم. نظراتى كه او به من داد موثر واقع شد،  

ولى البته من ديدگاه خودم را داشتم.
* بزرگترين مشكل و چالش شما براى كار در ايران چه 

بوده است؟
من  مى شود،  محسوب  مهم  خيلى  كه  نتيجه   كنار  در 
دوست دارم تا با يك گروه با استعداد كار كنم. چيزى 
كه در ايران وجود دارد. در حال  حاضر من نمى توانم از 
تمام آنها استفاده كنيم، چون االن آنها زير 23 سال هستند 
و از نظر من براى آينده شرايط خوبى ندارد و آماده نيستند.

* آيا هدف تضمينى به فدراسيون واليبال قبل از حضور در 
ايران داده ايد؟

هدفى كه فدراسيون واليبال  و من به آن هستيم،  المپيك 
توكيو است،  ولى من قرارداد 2+2 دارم. بعد از دو سال كار 
تصميم خواهيم گرفت كه همكاريمان را ادامه  دهيم يا خير. 
در حال  حاضر هيچ فشارى بر روى من نيست. ما به توسعه 
و پيشرفت واليبال فكر مى كنيم. هدف اصلى ما در حال  

حاضر انتخاب بازيكنان براى آينده است.
 * مربيگرى در ايران كار سختى  است.

مردم  با  ايرانى ها  تفكر  طرز  كه  دارم  دوست  خيلى  من 
مونته نگرو نزديك است. آنها خيلى شور و شوق دارند. بعد 
از پيروزى ها خيلى خوشحال هستند و بعد از شكست هم 
خيلى ناراحت مى شوند. بعضى مواقع روى چيزهايى كه 
اهميت زيادى ندارد، انرژى زيادى را صرف مى كنند و من 
تالش خواهم كرد كه به آنها كمك كنم كه در بهترين شرايط 

ممكن انرژيشان را صرف كنند.

بازيكنان ايران به دليل قراردادهاى نجومى در ايران لژيونر نمى شوند
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شـت ا د د يا نـه بخا كتا

شـيه حا ر  د

لنوشـته د

اين  بيان  با   - گردشگرى  راهنماى   - ذبيح مند»  «رامين 
هشدار  افتاده  راه  كشور  در  كه  جريانى  درباره  مطلب، 
داد و از مقامات رسمى كشور درخواست كرد: با توجه 
به اهميت موضوع تامين امنيت در كشور و رويكردهاى 
گردشگرى  گروه هاى  ندهند  اجازه  حمايتى،  و  نظارتى 
مى  وارد  ايران  به  كه  ويزايى  نوع  هر  با  حال  خارجى، 
در  راحتى  به  داخلى  راهنماهاى  همراهى  بدون  شوند، 

كشور تردد كنند.
او گفت: ما زمانى نگران استفاده از دانشجويان چينى به 
عنوان راهنما در تورهاى گردشگرى بوديم. بعدها يك پله 
پيش رفتند و جاى هتلدار مجاز را نيز گرفتند و خودشان 
قرار  چينى  مسافران  اختيار  در  غيرمجاز  اى  كرايه  خانه 
دارند و جاى رستوران دار با نظارت وزارت بهداشت را 
هم گرفتند و خودشان خوراك چينى ها را در ايران تامين 
مى كنند و حاال هم كه كار آژانس گردشگرى را مى كنند. 
در واقع ما از محل  ورود گردشگران چينى به ايران جز 
ويزا، هيچ منفعت ديگرى نمى بريم، چون آنها همه خدمات 
را از هموطنان شان در ايران مى گيرند. چينى ها كل چرخه 

گردشگرى را معيوب كرده اند.
زمانى نگران راهنماهاى چينى بوديم. بعدها يك پله پيش 
رفتند جاى هتلدار و رستوران دار مجاز را گرفتند و حاال 
ورود  محل  از  ما  واقع  در  مى كنند.  را  آژانس ها  كار  هم 
گردشگران چينى به جز ويزا، هيچ نفع ديگرى نمى بريم 
استاد ارشد فدراسيون جهانى راهنمايان گردشگرى با اشاره 
مقيم  چينى  طلبه هاى  و  دانشجويان  فعاليت  گسترش  به 
در بخش گردشگرى ايران، اظهار كرد: اتباع خارجى كه 
ويزاى تحصيلى دارند، معموال جواز كار ندارند، اما بيشتر 
چينى هايى كه با ويزاى غيركار در ايران مقيم هستند، اين كار 
غيرقانونى را انجام مى دهند، به طوريكه هم حاشيه دارند و 

هم مالياتى پرداخت نمى كنند.
دست فروشى مسافران چينى در تهران!

فارس  استان  گردشگرى  راهنمايان  صنفى  انجمن  عضو 
همچنين درباره پديده تازه دست فروشى برخى مسافران 
چينى در تهران نيز گفت: اين رفتارى نامرسوم در دنياى 
سوءاستفاده  از  ناشى  نوعى  به  كه  است  گردشگرى 
بر  ذيربط  ارگان هاى  نظارت  نبود  و  قانونى  خالء  از 

اجراى درست قوانين موجود است.
اخير  اظهارات  به  سپس  چينى زبان  راهنماى  اين   
تجارى  هيات هاى  استفاده  بر  مبنى  گردشگرى  معاون 
اين  گفت:  و  كرد  اشاره  شخصى  خانه هاى  از  چينى 
نيست؟  كشور  در  امنيتى  مقررات  خالف  مگر  كار 
اين باره  در  بارها  ما  نمى كنند؟  رسيدگى  آن  به  چرا 
فرهنگى  ميراث  سازمان  به  را  خود  اعتراض  مراتب 
پاسخ  هم  هيچ وقت  و  كرده ايم  منتقل  گردشگرى  و 

نگرفته ايم. روشنى 
معاون  اخير  صحبت هاى  كرد:  اضافه  ذبيح مند 
چينى  اتباع  كه  وضعيتى  به  واكنش  در  گردشگرى 
ما  دست  روى  را  پاكى  آب  كرده اند،  ايجاد  ايران  در 

مسؤولى  وقتى  مى رود  انتظار  اين  حاليكه  در  ريخت، 
وظايف  و  قوانين  تصميمات،  مجرى  و  منافع  حافظ 
كشور  امنيت  با  كه  اتفاقاتى  چنين  به  است،  محوله 

ارتباط دارد، توجه نشان دهد.
او در عين حال متذكر شد: دغدغه ما فقط گردشگران 
چينى نيستند، گردشگرانى از كشورهاى اروپايى از جمله 
فرانسه و هلند نيز به اين جمع پيوسته اند. ما آژانس هاى 
رسمى را در ايران سراغ داريم كه گروه هايى را از اين 
امكانات  و  خدمات  نوع  هر  و  مى كند  وارد  كشور  دو 
حاضر  اما  مى دهد،  قرار  آن ها  اختيار  در  گردشگرى 
نيست از راهنماى ايرانى استفاده كند. ما حتى گزارش 
ميراث  سازمان  در  مربوطه  بخش  به  هم  را  آژانس  اين 

فرهنگى داده ايم؛ اما هنوز هيچ اتفاقى نيافتاده است.
جهانگردى  و  ايرانگردى  راهنمايان  جامعه  عضو 
برگزارى  كه  شد  يادآور  را  نكته  اين  سپس  ايران، 
عهده  به   - نوعى  هر  از  حال   - گردشگرى  تورهاى 

آژانس هاى دارنده بند «ب» است و هيچ ارگان، تشكل 
و يا هياتى غير از آنها اجازه برگزارى تور گردشگرى 
كه  است  فرهنگى  ميراث  سازمان  وظيفه  اين  و  ندارد 
در صورت بروز تخلف از سوى ساير ارگان ها، مساجد 

يا هايت هاى ورزشى يا...، وارد موضوع شود.
وى تاكيد كرد: جميع راهنمايان گردشگرى انتظار دارند 
سازمان ميراث فرهنگى با هماهنگى دستگاه هاى مرجع و 
متولى به فعاليت هاى اتباع خارجى كه قالب كارشان تور 
گردشگرى است، اما برچسبى غير آن را به خود مى زنند 

رسيدگى كند و از گسترش اين جريان مانع شود.
عنوان  با  گروه هايى  حاضر  حال  در  كرد:  اضافه  ذبيح مند 
پژوهش باستان شناسى، حشره شناسى و تحقيقاتى به ايران 
هم  رفاهى  و  گردشگرى  امكانات  همه  از  مى كنند،  سفر 
استفاده مى كنند، اما حاضر نيستند از راهنماهاى تخصصى 
تمام  از  كه  تورها  اين  كنند.  استفاده  زمينه  اين  در  ايرانى 
قوانين  تابع  نمى توانند  برده اند،  بهره  گردشگرى  خدمات 

گردشگرى كشور ما نباشند.
اين مدرس دانشگاه سپس اين پرسش ها را مطرح كرد كه 
آيا ما چشم بسته مى خواهيم گردشگرى را در كشورمان 
كشورها  ساير  تجربه هاى  به  نمى خواهيم  دهيم؟  توسعه 
موارد  با  برخورد  نوع  از  نيز  ادامه  در  و  بدهيم؟  ارزش 
مشابه در كشورى ديگر يك مصداق آورد و اظهار كرد: در 
مالزى اتوبوس هاى گردشگرى اجازه ندارند بدون همراهى 
راهنماى محلى حركت كنند. پليس گردشگرى حتما روى 
اين اتوبوس ها نظارت مى كند و درصورت بروز تخلف، آنها 

را متوقف مى كند.
راهكارهاى  وجود  بر  اعتقاد  با  گردشگرى  راهنماى  اين 
بسيار ساده براى حل اين مساله گفت: بيشتر كشورهاى 
گردشگرپذير از پليس گردشگر استفاده مى كنند كه روى 
گروه هاى بدون مجوز و بدون راهنما، نظارت شفاف دارند. 
در اماكن تاريخى نيز به جمعيتى بيشتر از يك خانواده بليت 
نمى فروشند، مگر اين كه راهنماى محلى همراه شان باشد. با 

اين كارها چند اتفاق مى افتد، نخست تامين امنيت گردشگر، 
مجموعه و كشور و نظارت همزمان است، ضمن اين كه به 
اشتغالزايى كمك خواهد شد و قانون هم رعايت مى شود.

وى بيان كرد: ما اين انتظار را از سازمان ميراث فرهنگى و 
دلتمردان داريم كه از ايرانى ها نه تنها در برابر چينى ها، بلكه 
در برابر تمام اتباع خارجى كه قصد سفر به ايران را دارند، 
حمايت و اين چرخه اقتصادى را براى مردم كشور خودمان 

حفظ كنند.
كشور   حاضر  حال  ويژه  شرايط  كرد:  تاكيد  ذبيح مند   
ايجاب مى كند خارجى هايى كه به راحتى به ايران وارد 
مى شوند، نتوانند در خانه هاى شخصى غيرمجاز اقامت 
كنند و حتما راهنماى رسمى و مجوزدار آنها را همراهى 
كند. اين الزام ها نه تنها به حفظ چرخه اقتصادى هتل ها 
صورت  در  بلكه  مى كند،  كمك  مجاز  و  رستوران هاى 
نظارت، راهنمايان مى توانند مثل هميشه بازوى توانمندى 

در تامين امنيت كشور باشند.

بدعت اروپايى  در گردشگرى ايران! 
«نفوذ چينى ها در بازار كار گردشگرى ايران به برخى كشورهاى اروپايى هم سرايت كرده؛ بعضى گروه هاى فرانسوى و هلندى هم ترجيح مى دهند شخصا و 
بدون همراهى راهنمايان ايرانى در كشورمان سفر كنند، صحبت بر سر مسافرت گروه هاى سه يا چهار نفره نيست، موضوع تورهاى پرجمعيتى است كه از 

همه امكانات گردشگرى استفاده مى كنند اما مدل سفرشان طورى است كه چرخه گردشگرى را در كشور معيوب مى كند.»

روايت يك كشتار خانوادگى
 در بازار كتاب

روايت  با  فلين  يليان  نوشته  تاريك»  «جاهاى  رمان 
حادثه كشتار يك خانواده از سوى انتشارات چترنگ 

روانه بازار كتاب شد.
انتشارات چترنگ كتاب «جاهاى تاريك» نوشته يليان 

فلين را با ترجمه مهدى فياضى كيا منتشر كرده است.
«جاهاى تاريك» داستان زنى به نام ليبى دى را روايت 
مى كند كه تنها بازمانده كشتارى خانوادگى است. ليبى 
در  خواهرش  دو  و  مادر  كه  است  بوده  هفت ساله 
خا نه شان به قتل مى رسند. او كه از آن شب هولناك 
جان سالم به در برده است، برادر پانزده ساله اش را قاتل 
معرفى مى كند. بيست و پنج سال بعد، نامه كوتاهى 
كه به دست ليبى مى رسد، او را وامى دارد تا دوباره 
گذشته خود را مرور كند؛ گذشته اى كه ترجيح مى دهد 

فراموشش كند...
گيليان فلين در ادامه، جست وجوى ليبى دى را در 
مهارت  با  مرگبار،  روزِ  آن  به  فالش بك هايى  خالِل 
در   2009 سال  در  رمان  اين  است.  كرده  روايت 
فهرست پرفروش هاى نيويورك تايمز قرار گرفت و 
در سال 2015 نيز اقتباسى سينمايى از اين رمان با بازى 

شارليز ترون ساخته شد و روى پرده سينماها رفت.
كتاب «جاهاى تاريك» در 552 صفحه در شمارگان 
1000 نسخه و به قيمت 38 هزار تومان روانه بازار 

كتاب شده است.

روايت تلخى از فروش نقش
 در سينماى ايران

فخرالدين صديق شريف در گفت و گويى اظهار داشت 
بسيارى از افرادى كه وارد حوزه هنر شده اند, درك و 
دانش درستى ندارند و آلودگى هاى بسيارى را در اين 

حوزه باعث شده اند.
گفت و گو با فخرالدين صديق شريف

فخرالدين صديق شريف درباره علل كم كارى خودش 
بسيارى از هنرمندان ديگر در اين حوزه اظهار داشت:

در عرصه هنر بعضا آدم هايى وارد اين حوزه شدند كه 
بينش، سواد، درك و دانش اين كار را ندارند و در واقع 
آدم اين كار نيستند و فقط براى شهرت وارد اين عرصه 
شده اند. آنها حتى پول مى دهند و نقش مى خرند تا بتوانند 
به شهرت برسند! هم اكنون نقش فروشى مدت هاست 
كه باب شده و همين دليلى براى كم كارى پيشكسوتان 
شده است. رواج اين پديده باعث چندين اتفاق مى شود، 
نخست اين كه هنرهاى نمايشى (در قالب سينما، تلويزيون 
و تئاتر) بى كيفيت و سطحى مى شوند. چون هر حرفه اى 
متخصص خودش را مى خواهد كه بتواند با زير و بم يك 
نقش كنار بيايد و وقتى نقش ها توسط نابازيگرها به تصوير 
كشيده مى شوند خروجى كار پايين مى آيد و بيننده ديگر 
رغبتى براى نشستن پاى آثار داخلى ندارد. در اين صورت 
با پديده اى مواجه مى شويم به نام ريزش مخاطب. ضمن 
اين كه الزمه ساخت آثار فاخر و ريشه دار بازى انسان هاى 
ريشه دار و آگاه در آنهاست. حضور آدم هاى غيرحرفه اى 
كه كاريزما و تخصص اين حرفه را ندارند سطح سليقه 

مردم را هم پايين مى آورد.

پيروز نهايى ماجراى درگيرى لفظى 
بهناز جعفرى با خبرنگاران مشخص شد!

تهيه كننده «زير پاى مادر» در واكنش به حاشيه هاى 
نشست خبرى هفته گذشته سريال مذكور، يادداشت 

كوتاهى را منتشر كرد.
دلجويى از خبرنگارى كه با توهين روبه رو شد

زينب تقوايى تهيه كننده «زير پاى مادر» در واكنش به 
حاشيه هاى نشست خبرى هفته گذشته سريال «زير پاى 
مادر» يادداشت كوتاهى را منتشر و در آن درخواستى را 

مطرح كرد.
در يادداشت زينب تقوايى آمده است:

«فارغ از تمام صف بندى هايى كه بعد از نشست خبرى 
«زير پاى مادر» اتفاق افتاد و احترام فراوانى كه براى همه 
دوستان هنرمند و رسانه اى قائلم، بر خود واجب ديدم 
كه به عنوان نماينده پروژه و تهيه كننده سريال از همه 
بزرگواران و اصحاب رسانه كه با عالقه و انرژى مثبت به 
اين ضيافت دوستانه تشريف آوردند تشكر كنم. همچنين 
به خاطر حاشيه اى كه در دقايق پايانى مراسم كه عالقه اى 
به واكاوى آن در اينجا ندارم پيش آمد از برادر بزرگوارم 
جناب آقاى محمد حجت االسالمى كه در جريان اين 
اتفاق، شخصيت وارسته ايشان براى بنده و همه اهالى 

رسانه اثبات شد، دلجويى مى كنم.
در نهايت اميدوارم محيط مدارا، ادب و دوستى در همه 
مناسبات اجتماعى بخصوص عرصه فرهنگ و هنر 
گسترده تر شود و خبرنگاران دلگير از ماجراى اخير، 
با گذشت و سعه صدر دوباره، بر جايگاه رفيع خود 
صحه بگذارند. خبرنگاران و روزنامه نگارانى كه همواره 
پرتالش و صادقانه در تعاملى سازنده و مفيد با اهالى هنر، 
به خدمت رسانى در عرصه خبر و اطالع رسانى و ارتقاى 

سطح فرهنگ و هنر جامعه مى كوشند.»

ساعت عاشقى
يادت ميايد روزهاى ارامشى دركنارهم داشتيم 

يادان سفر كه توراازمن گرفت 
چمنهاى زير پاهايمان مانندسنجاق سرى برروى زمين وصل شده 

اند
قايق بادبانى درانسوى درياچه برروى گلهاى نيلوفر مرداب 

تكان ميخورد
ومن دست دردست تو به ارزوهايمان مى انديشيدم

ساعتها مشغول گفتگو بوديم 
حتى گذرزمان رانفهميديم

دستانم راحلقه ميكنم نگاهم رابه سنگ قبر
اشكهايم سرازير ميشوند

شمعهارا به ياد روزهاى رفته از خاطرمان 
روشن ميكنم

چشمهايم رابه افق دور مى دوزم
به ياد اخرين رفتن 

اخرين حرف
به قاصدكهاگفته ام تابرايت بوسه اى از دلتنگى بياورند

دلتنگ روزهاى بى تو 
خسته ام 

گذرزمان را نفهميدم 
تابه خودامدم زير خروارها خاك خفته بودى

ديروز رايادت رفت
امروز راچطور

قصه هاى عاشقى مان 
چه زود شد غصه دلتنگى

سپيده دم اسمان ابى به شب مى ماند
وخورشيد بى فروغ

چهره ات را درماه جستجو ميكنم
واى ازانروزهاى آفتابى

امشب قراراست من نيز به تو بپيوندم 
پشت پنجره منتظرم بمان

من خيلى زود 
به تو مى پيوندم

راس ساعت عاشقى....

رسانه ملى و اخبار 
آشوب هاى ونزوئال

ونزوئال  آشوب هاى  اخبار  انتشار  به  عالقه اى  ملى  رسانة  چرا 
ندارد؟

از  بيش  ونزوئال،  مردم  كه  است  ماه  دو  به  نزديك  شوربختانه 
پيش، درگير بحران و آشوب هاى خيابانى هستند. اما صداوسيما، 
و  كشور  اين  اخبار  انعكاس  به  تمايلى  و  كرده  اختيار  سكوت 

واكاوى اين بحران ندارد.
اگر هم خبرى از ونزوئال منتشر شود، رويكرد قالِب آن «مداخلة 
خارجى» است. كافى است «ونزوئال» را در وب سايت خبرگزارى 

صداوسيما جستجو كنيد، با چنين تيترهايى مواجه مى شويد:
رسميت  به  را  آمريكايى  كشورهاى  سازمان  قطعنامه  ونزوئال 
در  تظاهرات   / كاراكاس  در  احيا  شب  برگزارى   / نمى شناسد 
مكزيك عليه دخالت خارجى در امور ونزوئال / مادورو تغيير 
سياست آمريكا در قبال كوبا را محكوم كرد / حقوق بشر و باز 
هم رويكرد دوگانه آمريكا! / انتقاد مورالس از دخالت آمريكا در 
مراسم   / ونزوئال  در  رمضان  مبارك  ماه   / ونزوئال  داخلى  امور 
گراميداشت ارتحال امام خمينى(ره) درجهان / هواپيمايى يونايتد 
ايرالينز پرواز به ونزوئال را متوقف مى كند / ونزوئال از سازمان 
كشورهاى آمريكايى خارج مى شود / ارزش پول ملى ونزوئال 

نزديك به 65 درصد سقوط كرد ...
ممكن  نشود،  كشور  اقتصادى  نظام  مشكالت  براى  فكرى  اگر 
است امروز ونزوئال، فرداى ما باشد و با توجه به وجوه تشابه 
دو كشور (به ويژه اقتصاد نفتى)، كمتر رويدادى به اين وضوح 
آنچه  وقوع  از  پيش  شود.  عبرت   ماية  ما  جامعة  براى  مى تواند 
به  بايد  مى نامند،  ايران»  اقتصاد  «ونزوئاليى شدن  اقتصاددانان 
جامعه آگاهى  بخشيد تا با دولت در اِعمال اصالحات الزم همراه 

شود. 
رسانة ملى نيز اگر خواهان رشد و بلوغ مردم و جلوگيرى از 
بروز مشكالت احتمالى است، بايد به جاى سكوت و تغافل و يا 
كتمان علل واقعى بحران ونزوئال، به تببين منصفانه و واقع بينانة 
آن بپردازد. شايسته است عالوه بر انعكاس اخبار اين آشوب ها 
مانند  تحليلى  برنامه هاى  در  خبرى،  مختلف  بخش هاى  در 
گفتگوى ويژة خبرى (شبكة دو)، از ُعقالى اقتصاددان و باورمند 
به علم اقتصاد دعوت شود تا براى مردم توضيح دهند كه چرا 

اكنون ونزوئال در چنين شرايطى قرار گرفته است؛ 
آيا آنچه امروز در خيابان هاى ونزوئال رخ مى دهد صرفاً حاصل 
بدخواهى و توطئة آمريكاست يا معلول سياست هاى نادرسِت 

اقتصادى و فساد گستردة ادارى است(سطح كالن)؟ 
رئيس جمهور مادورو كه خواهان تغيير قانون اساسى ونزوئال 
كدام  با  و  كرده  طى  را  قدرت  مدارج  چگونه  و  كيست  است، 
پيشينه و دانش، مديريت جامعه را بر عهده گرفته است(سطح 

ُخرد)؟ 
جهان  اثبات شده  نفتى  ذخاير  بيشترين  داراى  كه  كشورى  چرا 
است، دچار «بحراِن نان» شده و مبتال به تورم 500 (و به روايتى 

700) درصدى است؟ 
مى توان  اما  است،  اندوه ناك  ونزوئال،  در  انسان ها  رنج  بى شك 
فرجام  عينى،  شكلى  به  مردم  براى  و  كرد  بهانه  را  بحران  اين 
داد.  توضيح  را  اقتصادى  عوام پسندانة  و  نادرست  سياست هاى 
«نلسون ماندال» گفته است: تربيت مردمان فرهيخته، روشن بين 
است.  دموكراسى  به  سالمت بخشى  مسير  مطمئن ترين  آگاه،  و 

رسانة ملى چقدر براى تربيت چنين انسان هايى تالش مى كند؟

يك منتقد در نقد برنامه هاى ماه رمضان سيما با اشاره به 
آثار نمايشى سال هاى اخير، تصريح كرد: به شخصه حتى 
وقتى تيزر يك سريال تلويزيونى را هم م ى بينم، تصميم 
مى گيرم كه آن سريال را در كل تماشا نكنم؛ چراكه سطح 
كيفى آثار نمايشى تلويزيون در اين سال ها بسيار پايين 

آمده است.
شاهين امين درباره ى سريال «نفس» كه در شب هاى ماه 
رمضان با موضوعى انقالبى راهى آنتن شبكه سه سيما 
مى شود، اظهار كرد: سريال «نفس» مشكل فيلمنامه دارد و 
در روند داستان براى مدت ها اتفاق هاى ويژه و دارماتيكى 
رخ نمى دهد يا اگر رخ مى دهد اتفاق هايى هستند كه مدام 
در طول داستان تكرار مى شوند. در واقع مى توان گفت 
يك دور تسلسلى در روند داستان وجود دارد. قاعدتًا 
وقتى مى خواهيم داستانى با اين فضاى سياسى، پليسى و 
تاريخى مطرح كنيم، مى توان گره هاى زيادى را در داستان 
طراحى كرد، ولى عمًال در اين سريال گره اى وجود ندارد 
و آن گره هايى هم كه وجود دارد به سادگى باز مى شوند 
و با آنها بسيار ساده انگارانه برخورد مى شود كه خيلى 

باسمه اى است.
او ادامه داد: بازآفرينى فضاهاى اينچنين در آثار نمايشى 
بسيار خوب است، اما بايد بدانيم كه چطور اين كار را انجام 
در  «نفس»)  سريال  (كارگردان  سامان  آقاى  ظاهراً  دهيم. 
سريال «ارمغان تاريكى» توانستند در ايجاد فضاى آن دوران 
موفق باشند، اما به نظر مى رسد در ايجاد فضاى سريال 
«نفس» باز به همان شيوه تكرارى بسنده كرده اند. معتقدم 
مشكل اصلى سريال «نفس» به فيلمنامه آن باز مى گردد كه 
پرورش نيافته است. ممكن است در طول سريال اتفاقات 
زيادى هم رخ دهد، اما اين اتفاقات پرورش نيفتاده هستند 
و بسيار ساده انگارانه با آن ها برخورد مى شود. اگر گره اى 
در داستان به وجود آمده اين گره بسيار ساده و بدون منطق 

حل مى شود و به همين دليل هم داستان براى مخاطب قابل 
باور نيست.

اين منتقد آثار نمايشى با بيان اينكه مشخص است كه براى 
سريال «نفس» زحمات زيادى كشيده شده است، يادآور 
شد: كامًال مشخص است كه به عنوان مثال زحمات زيادى 
براى طراحى صحنه اين سريال كشيده شده است و در اين 
راستا تصاويرى را هم از ارمنستان ضبط كردند، ولى به دليل 
تصميمات مديران سازمان پخش اين تصاوير نيمه كاره باقى 
ماند و اين زحمات آن ها هم بر باد رفت. در كل خيلى 
خوب است كه برنامه سازان براى توليد، سخت گيرى هايى 

از اين دست را براى خودشان دارند.

بافت  يك  در  فيلمنامه  پرورش  اينكه  بر  تاكيد  با  امين 

دراماتيك بسيار حائز اهميت است، افزود: گره هاى داستان 
بايد واقعى و قابل درك باشند و در ادامه هم گره افكنى ها 
نيز بايد پردازش شده و قابل باور باشد، نه اينكه گره ها به 
سادگى و در يك قسمت حل شوند. مثل اينكه در روند 
داستان مى بينيم كه يك روز يك نفر را دستگير مى كنند 
و روز بعد از ساواك آزاد مى شود يا اينكه پدرى با سابقه 
سياسى و لطمه اى كه از اين سابقه خورده است، به راحتى 
و فقط بعد از اندكى اصرار اجازه مى دهد كه دخترش با 
يك چريك ازدواج كند. در كل بايد حل گره هاى داستان 

به گونه اى باشد كه با منطق مخاطبان جور دربيايد.
اين منتقد درخشان ترين برنامه تلويزيون در ماه رمضان 
گفت:  باره  اين  در  و  دانست  داستان»  «هزار  را  امسال 
«هزار داستان» برنامه اى جذاب است كه حتى از بسيارى 
از سريال هاى سال هاى اخير تلويزيون جالب تر است و 
حداقل در آن داستان هاى واقعى و جذابى روايت مى شود 
و از طرفى هم همانند برنامه هاى ديگر نيست كه بخواهد 
با اين داستان هاى واقعى اشك مردم را دربياورد يا اينكه 
الكى  فقط  ورزشكاران  و  هنرمندان  از  برخى  آوردن  با 
و بدون هدف مردم را نصيحت كنند؛ البته اين دست از 
برنامه ها به درد دنياى اين دوستان برنامه ساز مى خورد، ولى 

به درد دنيا و آخرت مخاطبان نمى خورد.
امين افزود: به اين دليل برنامه «هزار داستان» موفق است كه 
يك برنامه ساز درجه يك همانند آقاى صفاريان پور پشت 
كار است و با دانش عمل مى كند. اين افراد وقتى برنامه اى 
توليد مى كنند با دانش جلو مى روند و مفيد هستند. متأسفم 
كه تعداد اين دست برنامه سازان در سازمان صداوسيما بسيار 
كم است و شايد در حال حاضر تعدادشان به تعداد انگشتان 
هم  سازمان  بودجه  شرايط  اين  در  نرسد.  هم  دست  دو 
صرف برنامه هاى بى محتوا و ساعت پركن مى شود و فقط 

به درد دنياى توليدكنندگان آن ها مى خورد و بس.

كيفيت سريال هاى تلويزيونى پايين آمده است
يك منتقد در نقد برنامه هاى ماه رمضان سيما با اشاره به آثار نمايشى سال هاى اخير، تصريح كرد: به شخصه
 حتى وقتى تيزر يك سريال تلويزيونى را هم مى بينم، تصميم مى گيرم كه آن سريال را در كل تماشا نكنم؛

 چراكه سطح كيفى آثار نمايشى تلويزيون در اين سال ها بسيار پايين آمده است.

سارا فالح

رضا دانشمندى 


