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فرهنگ آزادى و فرهنگ آزادگى
 غالمرضا  فدايى 

 بحث ديدار و عكس سلفى بعضى از نمايندگان مجلس اين روزها 
نُقل محافل خبرى بود .در اين كه آنها عكس سلفى با خانم موگرينى 
گرفتند بحثى نيست هر كس ممكن است با ديگرى عكس بگيرد. 
آن ذوق زدگى و هيجان و دل دادگى كه در عكس مشهود بود جاى 
بحث دارد و سوال بعضى ها در اين است كه اين عصاره هاى ملت كه 
در خانه خود و در مجلس شوراى اسالمى اين چنين دل باخته تصوير 
گرفتن مى شوند در خانه ديگران و در كشورهاى خارج چه خواهند كرد.

البته به نظر من در اين باره قدرى مبالغه هم شد. اينكه نام اين افراد 
نوشته شود و اين كه مربوط به كدام حزب و گروهى بوده اند هم قدرى 
تندروى است. بحث اصلى اين است كه اگر ديگران هم به جاى آنها 
بودند چه بسا همين كار را انجام مى دادند و يا بدتر. البته احتمال اينكه 
بهتر از اين هم عمل مى كردند منتفى نيست. در واقع اين اتفاقى بود 
كه افتاد و واقعا اتفاقى بود. مسئله اساسى تر به نظر من اين است كه 
چرا بايد ما به طور عموم در چنين مواقعى چنين تصميم بگيريم و از 
خود ذوق زدگى نشان دهيم. آيا اين به فرهنگ ما برنمى گردد؟ چرا ما 
بايد در هر شرائطى به هنگام تصميم خود را ببازيم و استقالل و هويت 

خود را فراموش كنيم؟
اينكه ايراد بگيريم كار خوبى است و انتقاد هميشه سازنده است، اما بايد 
اساسى تر فكر كرد و اينكه چرا ملتى كه احساس آزادى مى كند آزادگى 
و هويت استقاللى خود را فراموش مى كند. استقالل و آزادى دو روى 
يك سكه اند و كسى آزاد است كه هويت و استقالل داشته باشد. او 
هرگز به اسم آزادى استقالل و هويت خود را فراموش نمى كند. اگر به 
چنين امرى توجه مى شد مى توانست اين صحنه به يك صحنه ماندگار 
از مطالبه قانونى و منطقى نمايندگان كه حكايت از خواست قاطبه ملت 
ايران دارد تبديل كند و اگر اين چنين نشد چه عواملى مانع اين كار بود؟

فرد و ملتى كه مستقل باشد و هويت داشته باشد و هويتش براى او 
ارزش اوليه داشته باشد و عالوه بر آزادى، آزاده باشد هميشه از موضع 
قدرت و نه از موضع پائين، و به ويژه با كسانى كه داعيه دار تحقير ملت 
ما هستند برخورد مى كند و در عين رعايت متانت و ادب پيام رسان 

خواست ملت مى شوند.
البته حال و هواى بحث كه در قبل و بعد عكس بوده است و آن را 
نمى توان نشان داد مى توانست موضوع را بيشتر روشن كند و چه بسا حق 
هم به جانب نمايندگان باشد، ولى چه بايد كرد كه اين خاصيت دنياى امروز 

و گسترش فضاى الكترونيك است ...
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قطار بين شهرى خوزستان روى ريل 80 ساله
ــال ــود كه امس ــوب مى ش ــور  محس ــال از زمره خطوط پر تردد كش راه آهن جنوب با قدمتى حدود80 س

ــت ــافرى روبرو  بوده اس ــودگى ريلها و قطارهاى مس ــى از گرما و فرس   با حوادثى ناش
ــاالنه ــير جنوب به تهران س ــتان در مس ــوده خوزس در حاضر خط ريلى پير و فرس
ــت كه براى ــافر را جابجا مى كند و اين در حالى اس  بيش از پنج ميليون مس

 جديد كردن  اين خطوط و قطارها هنوز كارى اساسى صورت نگرفته است.

زندگيمان نمى چرخد؛

خواهش ميكنم حقوق ما را بدهيد

بدين وسيله، مراتب سپاسگزارى
و  امتنان خود را از جناب سرهنگ جمال الدين 

ايوبى،  دكتر آرش ايوبى، خانم سالمات و ديگر  
همكاران ارجمند ايشان در مداوا ،به زيستى و درمان 
منظم و موفق خود اظهار و اعالن مى كنم.سرزندگى 

و بهروزى همه اين عزيزان را به دعا خواسته ام. 
زندگى شان بارانى و بهارانى باد.

دكتر عباسى

تقدير
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خوزستان

12 ماه معادل 365 روز بى جيره و مواجب كار كردن را فقط در خوزستان 
استان عجايب اقتصاد ايران و گرداننده چرخ اقتصاد كشور مى توان ديد، اينجا 
كارگران به دليل طلب احقاق حقوقشان بازداشت مى شوند ولى كارفرما 
آزادانه جوالن مى دهد. گرچه با نگاهى گذرا مى بينيم كه قشر ضعيف اما 
زحمت كش كارگر از ديرباز تاكنون با مشكالت عديده اى روبه رو بوده  ولى 
اين روزها بيشتر، با مرور اخبار رسانه هاى مكتوب و برخط استان و حتى 
فضاى مجازى به اخبار تلخى مى رسيم كه نشان مى دهد بيش از آنكه كار 
در گرماى خرما پزان خوزستان، كارگران را آزار دهد، ناديده گرفته شدن و 

بى توجهى مسئوالن موجب رنجش خاطر آنان شده است

تاب ديدن چشمان اشك آلود كودك
 گرسنه ام را ندارم

بيش از 15 روز است كه كارگران شركت كيسون پيمانكار قطار شهرى اهواز 
در مقابل استاندارى خوزستان تجمع مى كنند و خواهان دريافت حقوقشان 
هستند.  يكى از كارگران شركت كيسون اظهار داشت: بيش از 300نفر از 
كارگران اين شركت 12 ماه است كه حقوق نگرفته اند. چندين روز است 
كه مقابل استاندارى تجمع مى كنيم ولى هيچ يك از مسئوالن در جمع 
ما حاضر نشدند كه مشكالت ما را بشنوند. وى با بيان اينكه «ديگر توان 

ديدن چشم هاى اشك آلود كودكانمان را از گرسنگى نداريم» افزود: همه 
ما در مخارج زندگيمان مانده ايم و حتى چند روز پيش يكى از كارگران 
كه صاحبخانه او را از خانه بيرون انداخته بود قصد خود سوزى داشت كه 

توانستيم جلوى او را بگيريم.

«سلول خاكسترى» سرانجام 3ماه گرسنگى
اجحاف در حق كارگران به 300كارگر كيسون ختم نمى شود و اين تراژى 
تلخ تا شهرستان هاى ديگر استان نيز مى رسد. كارگران شركت هفت تپه نيز 
كه مى بينند تجمعات آنان در اعتراض به عدم پرداخت حقوق نتيجه اى ندارد، 
اقدام به مسدود ساختن مسير جاده سراسرى اهواز_ انديمشك (سه راهى 
هفت تپه) مى كنند.  پس از آن افشار قائم مقام شركت كشت  و صنعت نيشكر 
هفت تپه در مصاحبه اى به حق قانونى خود در برابر هرگونه هنجارشكنى و 
اخالل در نظم و انضباط اين شركت اشاره مى كند و مى افزايد كه با عوامل 
اينگونه تحركات برخورد قانونى مى شود. ساعاتى بعد چند تن از اين كارگران 
به دليل غيرقانونى بودن اقدامشان توسط دادستانى بازداشت مى شوند كه 
در اين زمينه محمدرضا راهدارى زاده رئيس مجمع نمايندگان كارگران 
خوزستان معتقد است جوامع قضايى، كارگران معترض را به ديد خرابكار و 

مخل امنيت كشور نگاه نكنند زيرا كارگران به دنبال نان حالل و حقوق خود 
هستند. گفتنى است كارگران بازداشت شده در همان شب آزاد شدند و در 

يكى دو روز بعد از تجمع حقوق كارگران پرداخت شد.

دستگاه هاى نظارتى
 بسيار ضعيف عمل مى كنند

آيت اهللا سيدابوالحسن  حسن زاده درباره وضعيت كارگران با بيان اينكه 
كارگران همواره با مشكالت زيادى روبه رو بوده اند، اظهار داشت: در چند 

ماه اخير شاهد به وجود آمدن مشكالت بسيارى براى كارگران هستيم.
امام جمعه موقت اهواز با اشاره به اينكه ريشه اين مشكالت به مسئله 
بيكارى بازمى گردد، افزود: وقتى در جامعه بحث بيكارى و تقاضا براى 
اشتغال باال باشد سبب ايجاد نوعى استثمار مى شود به طورى كه نيروهاى 
كار را با كمترين حقوق استخدام مى كنند و همان حقوق كم را نيز حاضر 

نيستند به موقع پرداخت كنند.
وى ضمن اشاره به اينكه وقتى تقاضا براى كار زياد و از آن سو اشتغال كم 
باشد نتيجه آن مى شود كه كارگر را درصورت اعتراض و طلب حقشان به 
اخراج تهديد مى كنند همچنين درباره آنچه كه مسئوالن بايد در اين زمينه 

انجام دهند، تصريح كرد: دستگاه هاى نظارتى بسيار ضعيف عمل مى كنند.

حسن زاده گذرى به مشكالت سپرده گذاران موسسات مالى و اعتبارى زد و 
گفت: چه كسى به اين موسسات اجازه داده كه تابلو بزند؟ چه كسى به آنها 
مكان داده است؟ مگر آنها مجوزهاى الزم را نداشتند اگر داشتند پس چرا 
االن مى گويند كه غيرقانونى هستند چه كسى بر كار آنان نظارت مى كرده؟ 

بحث نظارت در دولت ما ضعيف است و بايد قوى تر باشد.
وى ادامه داد: مسئوالن كه نمى دانند بيكارى يعنى چه، باالخره فرزندانشان 
به شكلى مشغول به كار مى شوند. مسئوالن كه نمى دانند گرسنگى يعنى 
چى؛ مسئوالن نمى دانند تهيه لباس و لوازم تحرير براى فرزندان در ابتداى 
سال تحصيلى با يك حقوق ناچيز يعنى چى. مسئوالن نمى دانند در تابستان 
سفر نرفتن يعنى چى و نمى توانند درك كنند كسانى را كه قدرت و توانايى 

اداره زندگى خودشان را ندارند چه برسد به مسافرت رفتن.
امام جمعه موقت اهواز ضمن بيان اينكه نمى خواهم به اين دولت ايراد بگيرم، 
عنوان كرد: متاسفانه اين مشكالت چند سالى هست كه شروع شده و ديگر 
چنين نيست كه مسئوالن ما همانند مردم طبقات پايين زندگى كنند. نظارت 
نيست و مسئوالن هم مشكالت مردم را به صورت عملى درك نمى كنند.

وعده هاى پوچ مسئوالن كت وشلوار پوش در بين كارگران
وى گفت: برخى مسئوالن منتظرند تا كارگران به اداره كار رفته و شكايت 

كنند اما چه كسى شكايت كند اين كارگران كه تا شكايت كنند در نهايت
حقوق معوقه اشان را پرداخت مى كنند و بعد اين موضوع به اخراجشان منتهى
مى شود. آيت اهللا حسن زاده با بيان اينكه فاصله گرفتن مردم ما از دولت و
نظام به دليل وجود چنين نگرانى ها و مشكالتى به مصلحت نظام نيست،
توضويح داد: مردم بايد ببينند كه مسئوالن دلسوزى الزم و كافى را در عمل
دارند نه اينكه با كت وشلوار و لباس رسمى در بين كارگران حضور يابند و
فقط وعده بدهند كه ما مشكالتتان را حل مى كنيم بلكه بايد به گونه اى
باشند كه مردم دركشان كنند. وى تاكيد كرد: چقد اين كارگران را به صبر
دعوت كنيم چقد بگويم اعتراض نكنيد واقعا اگر اعتراض نكنند كسى به
حقشان رسيدگى مى كند؟ كسى به اين ظلمى كه به آنان شده رسيدگى
مى كند؟ من نمى گويم كه تجمع كنند اما وظيفه همه مسئوالن است كه
به اين مشكالت رسيدگى كنند. امام جمعه موقت اهواز بيان كرد: عزيزان
در قوه قضاييه، دادگسترى و مسئوالن در بخش هاى مختلف كمك كنند
تا مشكالت اين قشر تالشگر و زحمت كش هر چه زودتر حل شود. سال
گذشته نيز چند تن از كارگران شهردارى يكى از مناطق اهواز به دليل عدم
دريافت حقوقشان تجمع كردند كه فشار روانى وارده بر آنان منجر به اتفاقاتى
از جمله شكسته شدن شيشه هاى چند خودرو توسط كارگران و سپس
بازداشت آنها شد روايت نافرجام و بى سرانجام مشكالت كارگران همچنان
ادامه دارد به طورى كه امسال نيز شاهد تجمع كارگران شركت گروه ملى
خوزستان، كارگران فضاى سبز شهردارى اهواز و نيز تجمع كارگران آبفار

خوزستان به دليل عدم پرداخت حقوق و نيز ديگر مشكالت هستيم.

پيگيرى بخش خصوصى متخلف از راه قانونى 
آيت اهللا محسن حيدرى نيز با اشاره به اعتراض هاى كارگران خوزستانى و با
بيان اينكه اين اعتراضات و نارضايتى ها معلول چند عامل است، اظهار داشت:
عامل اول ركودى است كه در سراسر كشور وجود دارد و در خوزستان نيز به
ميزان بيشترى مشهود است. عضو مجلس خبرگان رهبرى بيان كرد: عامل
دوم نيز سوء مديريت ها است و بعضى از ادارات كه بايد رسيدگى مى كردند

آنگونه كه مى بايست رسيدگى نكردند و حقوق كارگران را دنبال نكردند.
وى عامل سوم را سوء استفاده بعضى از بخش خصوصى دانست و افزود:
آنها به فكر كارگران نيستند و فقط به فكر منافع خودشان هستند بنابراين
مشكالتى براى كارگران ايجاد مى كنند و كارگران نيز ناچار مى شوند با

اعتراض احقاق حقوقشان را به گوش مسئوالن برسانند.
آيت اهللا حيدرى ضمن بيان اينكه اميدواريم مسئوالن مربوطه همت كنند و
مشكالت مردم را حل كنند، درباره وظيفه مسئوالن ارشد استان عنوان كرد:
مسئوالن ارشد استانى بايد سازمان دهى كارها و رسيدگى به مديريت هاى
ناقص را به نحو احسن پيگيرى و انجام دهند همچنين بخش خصوصى كه

حق كارگران را به موقع نمى پردازد را از راه قانونى پيگيرى كنند.

نبود «اهرم فشار» براى وادار 
ساختن مسئوالن به انجام وظايف

آنچه كه در خوزستان به وضوح مشاهده مى شود كمبود و يا نبود «اهرم
فشار» براى وادار ساختن مسئوالن با هدف انجام به  موقع و صحيح
مسئوليت ها است. اگر استان را پيكر و جسم تصور كنيم و مسئوالن
استان را به مثابه دستگاه هاى ايمنى بدن تجسم كنيم خواهيم ديد،
امروزه خوزستان به نوعى بيمارى خود ايمنى مبتال شده كه مسئوالن
به عنوان دستگاه هاى ايمنى با كم كارى ها و بى توجهى هايشان در
حال ظربه زدن و تضعيف پيكره اين استان هستند.  بنابراين با هدف
كنترل و ممانعت از پيشروى اين بيمارى مى بايست مسئوالن ارشد
استانى در ابتدا خود و سپس مسئوالن پايين رده را به انجام وظايف
و مسئوليت هاى محوله با بهترين عملكرد و كارايى ملزم كنند تا شايد
آشفتگى رخنه كرده در قشر ضعيف اما زحمت كش كارگر رفع شود و
نيز ساماندهى استان كه بيشتر حاصل تالش كارگران است از رونق نيفتد.

استان عجايب اقتصاد ايران مبتال به بيمارى ناشناخته
ادامه روايت نافرجام و بى سرانجام مشكالت كارگران خوزستان و مسئوالنى كه با كت وشلوار و لباس رسمى

 در بين كارگران حضور مى يابند و فقط وعده مى دهند كه ما مشكالتتان را حل مى كنيم.

خبـر

هـا سـتان  شهر

له مقا سـر

توسعه شهرى در خوزستان
 نامرتب و ناپايدار بوده است

در بافت هاى قديمى شهرى روابط اجتماعى، پيوندهاى عاطفى و احساس 
آرامش و امنيتى وجود داشت كه امروزه اين احساسات را در بافت هاى جديد 

نمى بينيم. بايد اين احساسات را در بافت هاى جديد نيز ايجاد كنيم
معاون عمرانى استاندارى خوزستان گفت: در بافت هاى قديمى شهرى روابط 
اجتماعى، پيوندهاى عاطفى و احساس آرامش و امنيتى وجود داشت كه 
امروزه اين احساسات را در بافت هاى جديد نمى بينيم. بايد اين احساسات را 
در بافت هاى جديد نيز ايجاد كنيم. فرامند هاشمى زاده در جلسه توانمندسازى 
بافت فرسوده استان اظهار كرد: خوزستان با توجه به سابقه تاريخى و توسعه 
ناهمگونى كه داشته است، به يك كار عملياتى و اصولى در ايجاد يك سيما در 
ساخت و ساز و سيماى شهرى نياز دارد. وى افزود: اين بافت ناپايدار و ناهمگن 
چه از نظر سطح ارتفاع و چه نما صحنه چشم نوازى ندارد. در جهاتى نيز با عدم 
اعتقاد، ايمان و عدم مسئوليت متوليان مربوطه در اجراى طرح ها شاهد يك 
توسعه شهرى نامرتب، ناپايدار و ناهماهنگ در استان بوده ايم. امكان اينكه 

تعداد شهرها را افزايش دهيم وجود ندارد، اين كار مار را به بيراهه خواهد برد.
معاون عمرانى استاندارى خوزستان گفت: اميدوارم اعتبار الزم براى بازسازى و 
بهسازى بافت هاى فرسوده تأمين شود. كار در برخى شهرها آغاز شده است و 
اميدوارم با استقرار يك كارگروه كه نظارت مناسبى بر اعمال و اجراى طرح ها 
دارد شاهد يك تحول در شهرها باشيم. مساله ما تنها سيماى شهر نيست، بحث 
اصلى پايدار بودن ساخت و سازهاى شهرى است. اميدوارم با انجام مطالعات 

الزم و ارائه راه حل ها بتوانيم سياستى كه از ما انتظار مى رود را پياده كنيم.
هاشمى زاده خاطرنشان كرد: اغلب شهرهاى قديمى ما گرفتار تفاوت ميان 
توسعه جديد و وضعيت قديم هستند. بايد به توسعه اعتقاد پيدا كنيم. اگر توسعه 
جديد و وضعيت قديمى در كنار يكديگر كاركرد مناسبى نداشته و هم پوشانى 
نداشته باشند، در كارها گسستگى ايجاد مى شود. وى ادامه داد: اگر اين دو را 
با يكديگر تلفيق كنيم، كاركرد خوبى را شاهد هستيم اما اگر اين كار را نكنيم 
شاهد پراكندگى و فرسودگى و افزايش فضاهاى غيرقابل استفاده در شهر 
خواهيم بود . ممكن است بافت فرسوده در شهرها زيادتر شود. از شهرداران، 
مشاوران و مسئوالن ميراث فرهنگى مى خواهم در اين خصوص يك نگاه 
عملياتى داشته باشند. معاون عمرانى استاندار خوزستان تصريح كرد: مشاورانى 
براى تعيين محدوده و نيازمندى هاى اين محدوده هاى فرسوده در شهرستان ها 
تعيين مى شوند و اولويت بندى هاى الزم از طرف ستاد انجام خواهد شد. همچنين 
بايد برنامه عملياتى اجرايى توسط دبيرخانه ستادهاى شهرستان ها تنظيم شود تا 
عمليات اجرايى مناسبى در شهرستان ها داشته باشيم. مسئوالن شهرستان ها نيز 

بايد در جلسات آينده گزارش عملكردى از برنامه هاى خود ارائه دهند.
هاشمى زاده تأكيد كرد: بايد تالش كنيم تا از كلى گويى خارج شويم تا تكليف 
هر شهرستان مشخص شود. همچنين بايد برنامه تلفيقى و محدوده ها مشخص 
شوند. وضعيت تأمين منابع مالى از سوى سازمان برنامه و بودجه و اعتبارات ملى 

و استانى ما بايد مشخص باشند. تصميم بعدى ما پيگيرى استفاده از تسهيالت 
بانك مسكن براى تأمين وام بازسازى بافت هاى ناپايدار است.

وى ادامه داد: در بافت هاى قديمى شهرى روابط اجتماعى، پيوندهاى عاطفى و 
احساس آرامش و امنيتى وجود داشت كه امروزه اين احساسات را در بافت هاى 

جديد نمى بينيم. بايد اين احساسات را در بافت هاى جديد نيز ايجاد كنيم.

آمار جرائم خشن در اهواز
 12 درصد كاهش يافت

با تالش پرسنل انتظامى اين شهرستان آمار جرائم خشن در كالنشهر اهواز در 
چهار ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 12 درصد كاهش يافت

فرمانده انتظامى منطقه اهواز گفت: با تالش پرسنل انتظامى اين شهرستان آمار 
جرائم خشن در كالنشهر اهواز در چهار ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه 

سال قبل 12 درصد كاهش يافت.
سرهنگ محمد صفرى افزود: خوشبختانه آمار ساير جرائم در كالنشهر اهواز نيز 
در مدت ياد شده 9 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش يافته است.

وى كاهش اين جرائم را مرهون اطالع رسانى دقيق رسانه ها از خدمات پليس 
و نيز آگاهى بخشى جامعه نسبت به جرائم و ناهنجاريهاى جامعه دانست و 

گفت: رسانه ها نقش مهمى در ايجاد امنيت و آسايش در جامعه دارند.
سرهنگ صفرى اظهار كرد: رسانه ها مهمترين حلقه هاى بين مردم و 
مسئوالن و خصوصا ماموران انتظامى هستند و ما با درك واقعى از اين جايگاه 

در صدد تقويت رسانه ها و تعامل بيشتر با آنها هستيم.
وى گفت: اگر رسانه ها به صورت جدى پاى كار باشند و نقش خودشان را به 
صورت دقيق اجرا كنند قطعا آمار جرم در جامعه به شدت پايين خواهد آمد زيرا 
رسانه ها مى توانند قدرت تفكر مردم را باال برده و با آموزش دادن مردم نسبت 
به پيشگيرى از جرم افراد را آگاه نمايند. سرهنگ صفرى در ادامه با اشاره به 
اينكه نيروى انتظامى بنا به وظيفه ذاتى خود از بدو تولد افراد تا بعد از فوتشان با 
آنان در ارتباط است گفت: همين موضوع وظيفه و رسالت پليس را بسيار سنگين 
كرده است. فرمانده انتظامى شهرستان اهواز اضافه كرد: برخى از ارگانها به دليل 
رعايت نكردن مسائل امنيتى و حفاظتى عمال ناخواسته در وقوع جرم نقش 

دارند كه مى توان در اين راستا به لوله هاى گاز اشاره كرد.
وى گفت: لوله هاى گاز كه در سطح شهر نصب مى شود اگر بر روى ديوارها 
قرار بگيرد هيچگاه به عنوان يك پله و نردبان به سارقان كمك نخواهد كرد و 
اين درحالى است كه اين لوله هاى گاز در كنار ديوارها نصب مى شود و پلكانى 
براى باال رفتن سارقان مى شود. سرهنگ صفرى نقش آموزش در كاهش جرم 
را بسيار مهم خواند و گفت: كارشناسان ما آمادگى دارند تا از طريق رسانه هاى 
به صورت مستمر آموزشهاى الزم در خصوص پيشگيرى از جرائم مختلف را به 
مردم فرا دهند. وى وضعيت امنيت در كالنشهر اهواز را بسيار خوب دانست و 
گفت: اين در حالى است كه احساس نا امنى باال است كه قطعا جنبه روانى دارد 

و رسانه ها بايد در اين زمينه نيز كمك نمايند.

چاه توالت، قتلگاه دختر 2 ساله شادگانى
دختر 2 ساله شادگانى به علت سقوط در چاه توالت جان خود را از دست داد. 

يك دختر 2 ساله اهل دارخوين از توابع شادگان در چاه توالت سقوط كرد 
و منجر به مرگ وى شد.خانواده اين كودك به همراه اهالى منطقه پس از 
ساعت ها جستجو، جسد بى جان و كوچك اين كودك را در چاه توالت پيدا 
كردند. نبود سيستم فاضالب در دارخوين از مشكالت اساسى و اصلى اين 
منطقه است.گفتنى است كه مردم دارخوين به علت نبود سيستم فاضالب، از 
روش قديمى چاه توالت و جوى آب استفاده مى كنند كه روشى غير بهداشتى 

و خطرناك است.

مخازن تانكرهاى آبرسانى به بخش هاى
 ايذه و باغملك آلوده اند

نماينده ايذه و باغملك گفت: بعضى از بخش هاى شهرستان هاى ايذه و 
باغملك تا دو ماه آب ندارند و مجبور مى شوند با شبكه و تانكر از منطقه هاى 
اطراف آبرسانى كنند.    هدايت اله خادمى با اشاره به وضعيت بد آب شرب ايذه و 
باغملك اظهار كرد: وضعيت آب شرب در اين مناطق بسيار بحرانى شده و جاى 
تاسف دارد كه 200 كيلومتر آن طرف تر از ايذه رودخانه كارون عبور مى كند ولى 

امكان استفاده  از اين آب براى مردم اين شهرها وجود ندارد.   
وى افزود: بعضى از بخش هاى شهرستان هاى ايذه و باغملك تا دو ماه آب 
ندارند و مجبور مى شوند با شبكه و تانكر از منطقه هاى اطراف آبرسانى كنند. 

نماينده ايذه و باغملك با بيان اين كه در حال حاضر وضعيت بهداشتى آب شرب 
براى مردم مدنظر نيست، عنوان كرد: تنها اولويت اين مردم و تامين آب براى 
نوشيدن و كارهاى روزمره است و نكات بهداشتى را در نظر نمى گيرند. همه 
مخازنى كه آب با آن ها  انتقال داده مى شود، آلوده هستند و مقدار فلزات و نمك 
در اين مخازن باال است كه ممكن است مشكالت زيادى براى سالمتى مردم 
ايجاد كند. خادمى بيان كرد: مردم ايذه و باغملك خواهان حداقل هاى يك 

جامعه از جمله آب شرب و تامين برق مورد نياز هستند. 
  وى با بيان اين كه تنها راه نجات برداشت آب از رودخانه كارون براى مصارف 
منطقه ايذه و باغملك است، تصريح كرد: اگر اقدامى در اين مناطق صورت 
نگيرد، جمعيت 400 هزار نفرى كه در اين مناطق ساكن هستند، مجبور 

مى شوند مهاجرت كنند.   
نماينده ايذه و باغملك با بيان اين كه بايد هرچه سريع تر كلنگ زنى انتقال آب 
براى ايذه و باغملك انجام شود، عنوان كرد: دولت مناقصاتى در اين زمينه طرح 
كرده ولى به دليل مشكل تامين منابع مالى و فايناس، منتظر بانك مركزى 

هستيم.   
خادمى همچنين با اشاره به تركيب كابينه دوازدهم گفت: قوم گرايى در كابينه 
دولت به شدت نمايان شده است. در كابينه جديد حتى يك وزير  خوزستانى 
حضور ندارد و به همين دليل بى توجهى مسئوالن به خوزستان زياد شده است.   
وى اظهار كرد: بعضى از استان ها پنج وزير در كابينه دارند و همه منابع و 
اعتبارات را براى استان هاى خود مى برند و در اين شرايط خوزستان به دست 

فراموشى سپرده شده است.

فرهنگ آزادى و فرهنگ آزادگى
ادامه از صفحه 1 غالمرضا  فدايى

... كه شكارچيان صحنه ها را، كه ممكن است قصد خيرى هم داشته باشند، وادار 
مى كند، كه سوژه بسازند و همه چيز را برمال كنند. اين هشدارى است به همه 
كه نيازى نيست تا روز قيامت همه چيز بر مال شود، در همين دنيا هم خيلى از 

مسائل زود آشكار مى شود! پس بايد هشيار بود. 
البته من جسارتى به هيچ يك از نمايندگان نمى كنم و چه بسا اگر من هم به 
جاى آنان بودم مرتكب چنين اقدامى مى شدم بلكه بحث بر سر اين است كه 
ما به طور عموم چرا چنين شده ايم؟ به نظر مى رسد كه ما به مسائل فرهنگى 
كم بها داده ايم و آن را دست كم گرفته ايم. اگر صحبت فرهنگ مى كنيم 
هميشه به فكر افزايش مطبوعات و يا فيلم و سينما و مواردى از اين قبيل 
هستيم و شاخص پيشرفت فرهنگى را در ازدياد اين موارد مى دانيم كه درست 
هم هست، اما كافى نيست و لذا مى بينيم كه هر چه در اين زمينه پيشرفت 
حاصل مى شود جرم و جنايت و بداخالقى هم با آن رشد مى كند. اين نشانگر 
آن است كه اين رسانه هاى فرهنگى در القاى پيامشان موفق نبوده اند؛ البته اگر 
پيامى داشته باشند. اين بيانگر آن است كه پيام  رسانه هاى فرهنگى بى محتوا و 
يا كم محتواست. وقتى شخصيت هاى داستان، فيلم، سريال تلويزيونى، نمايش 
و حتى منبر و محراب با آن چه خود در خارج از آنها از خود بروز مى دهند 
متفاوت است مردم هم آن ها را نه به عنوان واقعيت بلكه به عنوان داستان، فيلم، 
تظاهر، آن هم براى سرگرمى و حداكثر، اطالعات دريافت مى كنند و نه بيشتر! 

كدام يك از اين آثار آزادگى را تبليغ مى كنند؛ آزادى را شايد!
وقتى مواد فرهنگى سازنده نباشند معنايش اين است كه اين حرف هايى كه 
گفته شد فيلم است و فقط براى سرگرمى است و آن وقت آثارش را در جامعه 
مى بينيم كه چگونه خود را نشان مى دهد. هم چنين مسئوالنى كه در بيان 
مسائل دو گونه حرف مى زنند و يا گفتارشان با كردارشان متفاوت است اعتماد 
مردم را سلب مى كنند، و اثرات بدى از خود در روان مردم باقى مى گذارند. عامل 
بودن مسئوالن سبب مى شود تا فرهنگ اجتماعى در پاى بندى به اصول حفظ 
و تقويت شود. پس فرهنگ، بسيار فراتر از آنى است كه ما به عنوان فرهنگ به 
خورد مردم مى دهيم. فرهنگ اعتماد و باورپذيرى زيربناى همه فرهنگ هاست.

فرق بين آزادى و آزادگى هم از اين قبيل است، هم چنان كه بين مرد و مردانگى 
و يا بخشيدن و بخشندگى تفاوت است و از اين موارد مى توان مثال هايى فراوان 
داشت. اين نشان مى دهد رسالت خانواده ها براى پرورش فرزندانشان به عنوان 
يك اصل فرهنگى يك جايش مى  لنگد و نقص دارد و از آن مهم تر دولت ها 
در ترويج و تحكيم مبانى فرهنگ، بر مفاهيمى چون آزادگى نه تنها تأكيد 

نداشته اند بلكه بر شدت و حّدت تقليل آن افزوده اند.
اگر كسى فقط آزاد باشد خود را در بعضى موارد آزاد مى بيند كه هر كارى دلش 

خواست بكند، به جيب مردم دست درازى كند، به اموال عمومى صدمه بزند، با 
هر كس عكس بگيرد، هر جا كه دوست دارد برود، از ديدن فقر در جامعه متأثر 
نشود، و تحت عنوان آزادى (و سوءاستفاده از آزادى) به ميل خود عمل كند. اما 
اگر فرهنگ آزادگى داشته باشد هرگز هويت فردى، خانوادگى و اجتماعى خود 
را فراموش نمى كند و خود را در نزد ديگران خوار نمى سازد. و به قول معروف 

شير شير است اگر چه در زنجير باشد.
به نظر من آن سخنى كه حسين بن على در روز عاشورا به دشمنان خود كه 
مى خواستند خيامش را در حضورش مورد حمله قرار دهند گفت از قبيل آزادگى 

بود و نه صرفا آزادى. 
سوال اين است كه آيا مسئوالن و از جمله دولتيان در گسترش فرهنگ آزادگى 
و حفظ حرمت ها و رعايت اخالق حرفه اى و شغلى، كارى درخور انجام داده اند و 
آيا نسبت به خطاكاران و يقه سفيدان برخورد جدى داشته اند تا الگوى مقاومت و 
صالبت و صيانت و خويشتن دارى و مناعت براى مردم باشند و آنها را به مردم 
و از جمله نمايندگان مردمى كه بالفعل و يا بالقوه در اين سمت قرار مى گيرند 

آموزش دهند؟
اگر فرهنگ دورويى و يا خودكم بينى و فرصت طلبى در بين مردم رايج شد اين 
فرهنگ در برابر اجانب هم خواهد بود و وقتى نمايندگانى در برابر عكس گرفتن 
با يك خانم كه خيلى هم كارى براى ما انجام نداده است اين قدر سر و دست 
مى شكنند نمايندگان ديگرى از مردم و يا دولت براى عقد قراردادها، كه بار 
اقتصادى و سياسى آن كم نيست، و اغلب عكس و گزارشى هم از آنها منتشر 
نمى شود، با آنها، خود را دست كم نمى گيرند و لبخندهاى آنان قند را در دلشان 

آب نمى كند و به جاى گل كاشتن دسته گل  به  آب نمى دهند؟ و همين طور...
بنابراين من نفس عكس گرفتن را خيلى مهم نمى دانم و اگر هم به آن پرداختم 
براى اشاره به مسئله اساسى تر فرهنگ است. اين قبيل كارها كه گاهى اوقات 
براى همه پيش مى آيد بعضا دليل احساس كمبود و دليل بر فقر است. اگر 
ملتى را فقير نگه داشتيد او سرانجام تسليم خواهد شد و از اين منظر گرفتار فقر 
فرهنگى هم مى شود و آن وقت حاضر مى شود گوهر شريف انسانى خود را در 

مقابل ديگران به سادگى از دست دهد.
فقر را فقط نبايد به مسائل مادى تقليل داد كه اگر چه مسائل مادى بسيار 
مهم است و دروازه ورود به همه مباحث ديگر است ولى فقر آموزشى، علمى، 

اجتماعى، عدالتى، و قضايى در همه ابعاد آن فقر فرهنگى را مى سازد.
پس سردمداران به جاى بحث هاى حاشيه اى خود را اصالح كنند، كرامت 
و عزت انسانى را كه خدا به هر كس داده است در رفتار و كردار هايشان به 
مردم نشان دهند. تا در هر صحنه اى ملت ايران به هنگام تصميم گيرى، ولو 
كسى هم نباشد كه عكس بگيرد، شرافت ذاتى خود را كه حاصل تعاليم عملى 
مقامات مسئول است، از دست ندهند و اجازه ندهند آنها گامى بر خالف عزت 

و مصالح مردم بردارند.

در حاضر خط ريلى پير و فرسوده خوزستان 
در مسير جنوب به تهران ساالنه بيش از 
پنج ميليون مسافر را جابجا مى كند و اين 
در حالى است كه براى جديد كردن اين 
خطوط و قطارها هنوز كارى اساسى صورت 

نگرفته است.
بر اساس آمار اعالم شده از سوى راه آهن 
كشور شبكه ريلى استان خوزستان از نظر 
جابجايى بار و مسافر رتبه چهارم راه آهن 

كشور را به خود اختصاص داده است.
بر پايه اين آمار اداره كل راه آهن منطقه 
زاگرس و جنوب 699 كيلومتر طول دارد و 
6درصد طول خطوط ريلى كشور را به خود 

اختصاص داده است.
كارشناسان بخش راه معتقدند حوادث در خطوط ريلى باعث دلسردى 
مسافران اين خطوط مى شود زيرا اگر از سالمت خطوط ريلى مطمئن 

نباشند همواره سفر را با استرس و دلهره به انجام مى رسانند.
به گفته اين كارشناسان خطوط ريلى با عمر باال در استان خوزستان 
امسال با افزايش دما و گرماى بيش از اندازه فرسودگى خود را نشان 

داده و در چندين بار باعث خروج واگنها از ريل شد.

فرار ريل با افزايش دما در خوزستان
اين در حالى است كه عبدالكريم درويش زاده مديركل راه آهن جنوب 
با عنوان اينكه شبكه هاى راه آهن بازسازى شده و در حال حاضر در 
منطقه راه آهن جنوب هيچ خط فرسوده اى وجود ندارد گفت:تنها 
بخشى از محدوده ادره كل راه آهن زاگرس داراى خط فرسوده است 
كه در حال بازسازى است اما از هفت تپه تا خرمشهر هيچ خط فرسوده 

اى وجود ندارد.
درويش زاده گرماى هواى خوزستان و تاثير آن را بر خطوط ريلى را 
دليل عمده خروج واگن هاى قطار از ريل عنوان كرد و اظهار كرد: در 
راه آهن جنوب جوشكارى خطوط به روش هاى طويل انجام شده كه 
در آن فاصله بين دو ايستگاه به صورت كامل جوشكارى مى شود و در 
برخى از مناطق بر اساس نياز و شرايط منطقه ، جوشكارى به صورت 

منقطع انجام مى شود.
 وى افزود : افزايش درجه حرارت و باال رفتن آن از50 درجه باعث شد 
كه دماى هوا از درجه تعادل باالتر برود و باعث انبساط طولى شود و 
فشارى را در ريل ذخيره كند كه به هنگام فشار وارده از سوى قطار در 

برخى از نقاط ضعفى با عنوان فرار ريل ايجاد نمايد
محمد على طالبى پور كارشناس عمرانى اداره راه و شهرسازى با تائيد 
اينكه گرما بر طول خطوط راه آهن تاثير و رابطه مستقيمى دارد اظهار 
كرد : كليه مواد با ضريب انقباض و يك تابع چند مجهولى هستند كه 

با تاثير گرما به صورت طولى افزايش پيدا مى كنند.
وى ادامه داد :استان خوزستان با داشتن گرماى 50 درجه سانتيگراد 

و باالتر نياز به يكسرى استانداردها در طراحى خطوط آهن دارد كه 
با رعايت اين استانداردها مى توان در دماى بيش از حد از انقباض و 
تخليه فشار بر طول خطوط راه كه به صورت غير مترقبه پيش مى 

آيد جلوگيرى كرد .

فرسودگى قطار هاى با عمر حدود 30سال
به گفته يكى از مامورين كنترل ترافيك ايستگاه خطوط ريلى راه آهن 
كه نخواست نامش در خبر ذكر شود واگن قطارهاى راه آهن جنوب 
از عمرى حدود30 سال بر خوردار هستند كه در اجزاى داخلى مثل 

سيستم تهويه مشكل دار مى باشند.
وى ادامه داد : يك رام قطار مسافر برى عادى اهواز-انديمشك-

تهران فاقد سيستم تهويه وكولر مى باشد كه در دماى بيش از 50درجه 
سانتيگراد مشكلى اساسى براى مسافرين ريلى است.

وى اظهار كرد: فرسوده بودن دستگاه هاى كنترل ترافيك ايستگاه 
، مشكالت فنى و خرابى سوزن ها و گرماى شديد هوا در استان 
خوزستان در تابستان از جمله مشكالت موجود در راه آهن جنوب و 
زاگرس است. وى اعتقاد دارد عمل نكردن به دستورالعمل و كتابچه 
بخشنامه ها و سليقه اى عمل كردن در حوزه اجراى دستورات باعث 
بال تكليفى مامورين ترافيك راه آهن شده كه در بروز حوادث بى 

نقش نيست.

رخ دادن سه حادثه ريلى در يك فصل
سفر با قطار در اغلب نقاط دنيا همواره بدون خطر و راحت ترين سفر به 
نقطه اى ديگر است و اين مهم تنها در استحكام سازى خطوط ريلى 
به دست مى آيد و تخطى از آن باعث سوانح دلخراش و بى اعتمادى 

مردم به خطوط ريلى مى شود.
 سه حادثه بزرگ ريلى كشور از جمله انفجار قطار نيشابور در بهمن 
سال 1382 ، سانحه قطار مسير زاهدان به تهران آبان در 1391 و 
برخورد قطار در محور سمنان–دامغان در آذر 1395 خاطرات تلخى 

را در ذهن مردم ايجاد كرد هر چند اين حوادث
كم بوده انداما كارشناسان معتقدند همين سوانح
كم نيز مى تواند تاثير زيادى در بى اعتمادى

مردم داشته باشد.
در استان خوزستان نيز امسال شاهد چهار حادثه
خروج قطار از ريل شامل خروج قطار در مسير
خرمشهر – تهران در 20تير(ايستگاه مياندشت)،
، شوش)  تير(ايستگاه   23 تهران  خرمشهر- 
اهواز- مشهد يكم مرداد(ايستگاه گلمهك) و

يك قطار بارى در 18خرداد ماه بوديم.
يكى از مسافران قطار مسافرى اهواز- مشهد
در گفت وگو با خبرنگار ايرنا گفت: حدود ساعت
13,30 دقيقه ظهر روز يكشنبه اول مرداد بود
كه در سفر به مشهد با لرزشهاى شديد قطار
روبرو شديم، كه پس از چند لحظه با تكان هاى شديد در كوپه قطار به
اطراف پرت شديم و از شدت ضربه متوجه نشديم كه چه اتفاقى افتاده
است. محمد رضا ادامه داد :صداى فرياد مسافران و آه وناله مسافران
به گوش مى رسيد كه درخواست كمك مى كردند در اين حين خدمه

قطار با صداى بلند مسافران را به خارج از قطار هدايت مى كرد.
وى گفت: زمانى كه پياده شديم با خارج شدن دو واگن قطار روبرو
شديم و مادر پيرم را كه توان راه رفتن نداشت و با ضربه آسيب ديده
بود را به كنارى كشاندم تا به دنبال پزشك قطار باشم و متاسفانه گروه
امدادى در منطقه حاضر نبود و تنها پزشك قطار در حال امداد رسانى

به مصدومان دو واگن خارج شد.

بررسى با تاخيرحادثه ريلى
 قطار مسافرى اهواز- مشهد

با گذشت بيش از10 روز از حادثه خروج واگن قطار از ريل در ايستگاه
گل مهك انديمشك صادق سكرى مدير روابط عمومى راه آهن كشور
از مصاحبه و پاسخ به سواالت خبرنگار ايرنا امتناع كرد و علت را

مشخص نشدن جزئيات حادثه عنوان كرد.
رامين مختارى رئيس فوريت هاى پزشكى انديمشك اظهار كرد:يكم
مرداد حدود ساعت 14:30 دقيقه با اورژانس تماس گرفته شد كه حادثه
واژگونى قطار رخ داده است و به محض اطالع سه آمبوالنس مجهز به
محل اعزام شد وى ادامه داد :با حضور در محل تعداد مجروحان حدود
9نفر بودكه 2نفر با خودروى شخصى به انديمشك بازگشته و تعداد
پنج نفر خانم و 2نفر آقا به بيمارستان انديمشك انتقال پيدا كردند كه

تحت درمان قرار گرفتند.
 به هر حال به نظر مى رسد كه با توجه به نياز مردم استان به خطوط
ريلى براى مسافرت و قدمت باالى خطوط ريلى كشور و از جمله
استان خوزستان مسئوالن راه آهن جمهورى اسالمى ايران براى باال
بردن ضريب ايمنى باالى خطوط ريلى ضمن نوسازى اين ناوگان و

خطوط ريلى براى باال بردت استاندارد الزم آن تالش نمايند./ايرنا

قطار بين شهرى خوزستان روى ريل 80 ساله
راه آهن جنوب با قدمتى حدود80 سال از زمره خطوط پر تردد كشور محسوب مى شود كه امسال 

با حوادثى ناشى از گرما و فرسودگى ريلها و قطارهاى مسافرى روبرو  بوده است



پايان چهارده سال زمامدارى اصولگرايان در پايتخت
حاكميت چهارده ساله اصولگرايان (احمدى نژاد و قاليباف) بر مديريت شهردارى 
تهران به پايان رسيد. انصراف دقيقه نود كواليى از كانديداتورى شهردارى تهران. 
نجفى پس از تشكيل شوراى شهر در يكم شهريور و پس از سوگند اعضاى 
شوراى شهر، انتخاب رئيس و هيأت رئيسه شورا و رأى گيرى رسمى در صحن 

علنى شوراى شهر به عنوان شهردار به وزارت كشور معرفى مى شود./ ايرنا

نخستين اظهارنظر نجفى
 پس از انتخاب شدن به شهردارى

محمدعلي نجفى در ارتباط تلفنى با شبكه خبر گفت: در مرحله نخست از 
اعضاي دوره پنجم شوراي اسالمي شهر تشكر مي كنم كه بنده را اليق دانستند 
و اين توفيق را به بنده دادند. به شهروندان تعهد مي دهم همه تالش و قدرتم 
را براي ايجاد شرايط مطلوب تر براي زيست آنان به كار خواهم گرفت. از همه 
امكانات استفاده خواهم كرد تا خواسته شهروندان را كه ايجاد آرامش از جنبه 
روحي و رواني و ايجاد آسايش از جنبه فيزيكي و مادي براي شهروندان است 
فراهم كنم. تالش خواهم كرد كه زندگي شهروندي آنان پس از چهار سال بهتر 

از شرايط امروزي باشد. شبكه خبر

حبس ده ساله براى يك ايرانى در امارات
دادگاه استيناف ابوظبى، فردى به نام «حميد رضا محمد حسين مظفر» را به «جرم 
جاسوسى، كالهبردارى و جعل [سند] براى قاچاق تجهيزات مورد استفاده در 
برنامه هسته اى ايران» به ده سال حبس محكوم كرد. اين فرد 48 ساله و ايرانى 
است كه پس از گذشته ده سال حبس، به اخراج از امارات و پرداخت هزينه هاى 

پرونده محكوم شده است./فارس

درخواست نمايندگان از رئيس جمهور
 براى استفاده از انصارى و صالحى اميرى

عليرضا رحيمى نماينده تهران از تهيه نامه اى خطاب به رئيس جمهور براى استفاده 
از مجيد انصارى و صالحى اميرى در دولت دوازدهم خبر داد و اظهار داشت: در 
حال حاضر نامه اى به رئيس جمهور براى حضور مجيد انصارى و صالحى اميرى 
در دولت دوازدهم تهيه شده است كه همچنان در مرحله جمع آورى امضاست. 
نامه ديگرى براى قدردانى از خدمات طيب نيا وزير اقتصاد دولت يازدهم تهيه 
شده است.اين رايزنى ها از روز گذشته به صورت ملموس آغاز شده به طورى 
كه وزراى پيشنهادى در جاى جاى مجلس يعنى كميسيون ها، فراكسيون ها و 
حتى نمازخانه ،  راهروها و آسانسورها مشغول معارفه و صحبت با نمايندگان 

هستند./عصرايران

جايگاه زنان در كابينه تنزل پيدا كرد
آذر منصورى، فعال سياسى اصالح طلب و عضو شوراى حزب اتحاد ملت 
اقدام آقاى  ارزيابى خود در رابطه با اين انتصابات را چنين بيان كرد: طبيعتاً 
رئيس جمهور در خصوص معرفى اين سه زن براى كابينه با توجه به اينكه 
هنوز بخش عمده اى از ديگر معاونان هنوز مشخص نشده اند نشان از توجه او 
به مسأله زنان و مطالبات آنان دارد، اما درواقع اين انتصاب نمى تواند برخاسته از 
انتظاراتى باشد كه در جامعه زنان ايران از دولت منتخب وجود دارد. انتظار اين 
بود كه به خصوص در جايگاه معاونت زنان و عملكرد مثبت خانم مالوردى او 
يا در اين جايگاه مى ماند يا نسبت به آن ارتقا پيدا مى كرد، اما به هر ترتيب خانم 
ابتكار هم در خصوص مسائل زنان ناآشنا نيست و سابقه فعاليتش در صورت 
بررسى به لحاظ ديدگاهى و عملكردى در اين زمينه مى تواند مثمر ثمر واقع 
شود، اما جايگاه خانم ابتكار هم بعد از دو دوره حداقل به عنوان رئيس سازمان 

محيط زيست كشور و معاون رئيس جمهور بايد ارتقا مى يافت. درواقع درباره 
هيچ يك از اين دو بانو حداقل در شرايط فعلى نسبت به شرايط قبلى خود ارتقا 
پيدا نكردند كه اين با اصل شايسته ساالرى در تعارض و تناقض قرار دارد. راجع 
به خانم جنيدى اطالعات زيادى ندارم، اما با بررسى هايى كه در رزومه و سوابق 
علمى و تحصيلى او انجام شده، به نظر مى رسد از زنان توانمند باشد كه مى تواند 

در جايگاه معاون حقوقى رئيس جمهورى ايفاى نقش كند./ رويداد 24

محروميت شجاعى و حاج صفى از تيم ملى
داورزنى، معاون وزير ورزش گفت: به دليل اينكه شجاعى و حاج صفى خط 
قرمز نظام را زير پا گذاشتند ديگر جايى در تيم ملى فوتبال ايران ندارند. مراجع 
تصمصيم گيرى به اين موضوع نظام جمهورى اسالمى ايران، وزارت ورزش و 
جوانان و همچنين فدراسيون فوتبال هستند، نه آقاى كارلوس كى روش؛ هرچند 
اين سرمربى پرتغالى براى فوتبال كشورمان زحمت كشيده كه در جاى خود 
ارزشمند بوده اين اتفاقى كه افتاده زيرپا گذاشتن خط قرمز نظام جمهورى 
اسالمى ايران است. هيچكس حق ندارد خط قرمز نظام جمهورى اسالمى ايران 

را رد كند./ جام جم

روايت مهرعليزاده از انتخابات شهردارى سال 92
مهرعليزاده با بيان اتفاقات انتخاب شهردار تهران در سال 92 گفت: با توصيه 
مرحوم آيت اهللا هاشمي به نفع محسن هاشمي كنار رفتم كه متأسفانه آقاي 
محسن هاشمي با اختالف يك راي نتوانست شهردار وقت تهران شود/ شرق

انتقاد كنايه آميز نماينده مجلس از رسانه ها
اينكه  بيان  با  خارجى» مجلس  سياست  و  ملى  امنيت  سخنگوى «كميسيون 
رسانه ها بايد كشتار شيعيان هزاره را مورد اهميت قرار دهند، گفت: رسانه ها 
بايد حداقل در حد پرداختن به حواشى گرفتن سلفى در مجلس به موضوع 
كشتار شيعيان هزاره بپردازند. سيدحسين نقوى حسينى نماينده مردم ورامين با 
اشاره به كشتار شيعيان هزاره گفت: پس از اتفاقاتى كه در عراق و سوريه رخ 
داد تكفيرى ها زمين گير شدند و گروه هاى تروريستى به ترور هاى منطقه اى در 
حاشيه ايران و ساير كشور هاى روى آوردند و در تالش بودند تا دست به شلوغ 
كارى بزنند. وى افزود: معتقدم توجه رسانه ها به اينگونه حوادث امرى مهم 

است، چراكه در هزاره جمع وسيعى از شيعيان به شهادت رسيدند./ميزان

انتقاد نماينده اصولگرا از كابينه دوازدهم
محبى نيا با انتقاد از ليست كابينه دوازدهم گفت: متأسفانه نبود وزير زن، وزير 
اهل سنت و وزرايى از اقوام ترك وعرب و غيره، يك نقطه ضعف براى كابينه 
است.اين موضوعات اساسى است كه بايد بيشتر به آن توجه مى شد. اين نماينده 
اصولگرا ادامه داد: خوشبختانه روحانى علم مذاكره را به اهتزاز درآورده است، اما 
متأسفانه بهره اى از اين مشورت و رايزنى ها نبرد. ما مشكلمان با برخى از وزرا 
فقط بر سر برنامه آنها نيست كه بخواهيم با برنامه قانع شويم، معتقديم برخى از 
آن ها مشكالت فردى دارند؛ يعنى براى قدو قامت وزارت قدشان كمى كوتاه 

است!/نامه نيوز

وكيل احمدى نژاد تهديد به شكايت كرد
را  دادنامه  هفت  محاسبات،  ديوان  به  مراجعه  با  گفت:  احمدى نژاد  وكيل 
دريافت كردم و متوجه شدم اصل موضوع برخالف آنچه آقاى فياض شجاعى 
در مصاحبه اعالم كرده، رأى به عدم احراز تخلف از سوى احمدى نژاد بوده 
است. سيدعادل حيدرى وكيل محمود احمدى نژاد اظهار داشت: پيرو مصاحبه 
آقاى فياض شجاعى با برخى جرايد كشور _كه مورد سوءاستفاده رسانه هاى 

معاتند خارجى قرار گرفته است_ و اعالم اين مطلب خالف واقع كه آقاى 
احمدى نژاد داراى هفت پرونده در ديوان محاسبات است كه همگى رأى قطعى 
بر محكوميت ايشان صادر شده و در حال اجراست، اينجانب از طريق جرايد در 
جريان وجود چنين پرونده هايى قرار گرفتم.به گزارش نامه نيوز، وى ادامه داد: 
با مراجعه به ديوان محاسبات و نزديك يك هفته پيگيرى مستمر، تعداد هفت 
دادنامه را دريافت كردم كه اتفاقا موضوعاتى كه در مصاحبه ايشان آمده بود 
برخالف  آنچه مطرح شده است، احراز عدم تخلف بوده است؛ به عنوان مثال 
اثبات عدم تخلف در بحث يارانه ها كه آقاى دادستان مدعى بودند محكوميت 
قطعى صادر شده است، از جمله اين دادنامه ها بود يا بحث كمك به دانشگاه 
ايرانيان كه با مصوبه هيئت دولت اين كمك انجام شده است، رأى بر عدم احراز 
تخلف صادر شده و جاى بسى تعجب است كه دادستان محترم چگونه اقدام به 
بيان مطالب كامال خالف واقع كرده  است.حيدرى درباره اينكه گفته شده شما 
قصد داريد از آقاى فياض شجاعى به اتهام افترا و نشر اكاذيب به قصد تشويق 
اذهان عمومى شكايت كنيد، گفت: بنده طى نامه اى كه به ايشان به عنوان يك 
برادر دينى نوشتم، درخواست كردم نسبت به اصالح خالف واقع گويى ها و بيان 
واقعيت اقدام كند اما اگر به توصيه و امر به معروف اين برادر دينى  خود عمل 
نكند باالجبار به عنوان وكيل آقاى احمدى نژاد از اى شان شكايت خواهيم كرد.
وكيل احمدى نژاد در پايان تأكيد كرد: قوه قضاييه يكى از اركان نظام است و ما 
تاكنون با اعتقاد و اميد به اجراى عدالت در موضوعات حادثه در دستگاه قضايى 

اقامه دعوى كرده و خواهيم كرد./تسنيم

شبهه درباره محاكمه احمدى نژاد بى معناست
سخنگوى جامعه روحانيت مبارز گفت: شبهات مطرح درباره محاكمه محمود 
احمدى نژاد معنى ندارد زيرا اين تشكل به صورت رسمى نظر خود را اعالم 
حرف  اينكه  بيان  با  مقدم»  مصباحى  غالمرضا  االسالم  «حجت  است.  كرده 
جديدى درباره بيانيه جامعه روحانيت مبارز براى محاكمه احمدى نژاد ندارد، 
اظهار داشت: بنده خودم مصاحبه كردم و زمانى كه سخنگو نظرجامعه روحانيت 
را مى گويد يعنى اين نظر همه است. سخنگوى جامعه روحانيت مبارز ادامه داد: 
كنفرانس خبرى تشكيل دادم كه حدود بيست خبرنگار حضور داشتنند و رسما 
وارد اين بحث شدم، پس شبهات درباره صحت و سقم بيانيه جامعه روحانيت 
والمسلمين  االسالم  حجت  ايرنا،  سياسى  خبرنگار  گزارش  به  ندارد.  معنى 
غالمرضا مصباحى مقدم عصر دوشنبه در نشست خبرى با خبرنگاران در محل 
دفتر خود، اظهار داشت: از قوه قضائيه مى خواهم و تقاضا مى كنم خواسته 
جامعه روحانيت مبارز را عملى و پرونده هاى محمود احمدى نژاد را بررسى 
كنند و مالك، قانون است. جامعه روحانيت مبارز در بيانيه اى خواستار محاكمه 

احمدى نژاد توسط قوه قضاييه شده است./ايرنا

شهردار جديد بايد جلوى تاراج شهر را بگيرد 
سيد مصطفى آقا ميرسليم در حساب توييتر خود نسبت به شهردار آينده تهران 
اظهار نظر كرد و نوشت:شهردار  جديد تهران بايد تخلف ها را متوقف كند و 
هرچه سريع تر، جلو به تاراج رفتن باقى مانده قابليت هاى اين كالنشهر را 
بگيرد.  شوراى اسالمى شهر تهران شهردارى انتخاب كند كه با بزك كردن و 

زيباسازى ظاهر شهر فقط در فكر خودنمايى نباشد. 

احكام اعضاى جديد مجمع تشخيص
 مصلحت نظام تا آخر مردادماه صادر مى شود 

محسن رضايى درباره زمان معرفى اعضاى جديد مجمع تشخيص مصلحت 
نظام هم گفت: تا آخر ماه جارى (مرداد) احكام اعضاى جديد مجمع تشخيص 
مصلحت نظام صادر مى شود. محسن رضايى در حاشيه مراسم چهلمين روز 

درگذشت مرحوم نيرى در گفت وگو با ايلنا، در واكنش به سؤالى درباره كابينه
پيشنهادى دولت دوزادهم، عنوان كرد: من در مورد كابينه فعال نظرى نمى دهم.
او درباره زمان معرفى اعضاى جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام هم گفت:
تا آخر ماه جارى (مرداد) احكام اعضاى جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام

صادر مى شود.

چرا هيچ وزير آذرى زبانى معرفى نشد
 مسعود پزشكيان در واكنش به اعتراض ها به عدم حضور وزير اهل تسنن در
كابينه گفت: اين بحثى را كه مرتب به اختالف مى كشيد، كار درستى نيست.
خودمان در رابطه با وزراى پيشنهادى با دولت حرف داريم چون مثال از جامعه
آذرى ها در كابينه وزيرى معرفى نشده است. ايجاد اختالف و تشديد اختالف در

كشور كار درستى نيست. چنين قصدى وجود نداشته است. /ايسنا

تاجيكستان ايران را متهم به حمايت مالى
 از قتل هاى زنجيره اى كرد

وزارت كشور تاجيكستان با پخش مستندى مدعى شده است كه ايران حامى
مالى قتل هاى زنجيرهاى در اين كشور در دهه 90 ميالدى است. وزارت كشور
تاجيكستان مدعى شده است كه با حمايت مالى ايران، قتل هاى زنجيره اى
سياستمداران، دانشمندان و روزنامه نگاران در تاجيكستان صورت گرفته است.
به گزارش اسپوتنيك به نقل از فيلم مستند نمايش داده شده در كانال تلويزيونى
تاجيكستان، وزارت كشور تاجيكستان، ايران را به حمايت مالى از تروريست ها

در سال هاى 90 متهم كرده است. /ميزان

بسيارى از بانك هاى كشور در تراز واقعى ورشكسته هستند
محمدرضا باهنر دبيركل جامعه اسالمى مهندسين در نشست جامعه اسالمى
مديران، اظهار داشت: در سال 57 تا 94 نرخ رشد اقتصادى 3 درصد است و
اگر رشد جمعيت هم در نظر بگيريم تقريباً مماس صفر مى شود. تورم تا قبل
انقالب متوسطش تك رقمى بود اما بعد انقالب متوسط تورم باالى 20 درصد
بوده است و تورم 49 درصد هم تحمل كرديم. بعد انقالب نرخ بيكارى همواره
2 رقمى بوده و بعضا 30 درصد هم داشتيم. بسيارى از بانكهاى كشور در تراز
واقعى ورشكسته هستند. هزينه هاى دولت فقط ظرف سال 92 تا 96، دوبرابر
شد و صدر در صد رشد داشت و به تعبير طيب نيا دولت 700 هزار ميليارد
بدهكار است و نقدينگى 1200 هزار ميليارد تومان است كه 60 درصد آن را
دولت بدهكار است. شركت ملى نفت ايران تا 20 سال قبل هنگام اخذ قرارداد
نه ضمانت دولت مى خواستند نه بانك مركزى و خودش ضمانت خودش بود
اما امروز شركت ملى نفت 50 هزار ميليارد دالر بدهكار است. متأسفانه در عمل
لوازم اقتصاد مقاومتى رعايت نمى شود و ظرف اين 12 سال عقب تر از چشم

انداز 1404 حركت كرديم. / فارس

ماجراى وثيقه قاضى زاده هاشمى براى فريدون
فراكسيون نمايندگان واليى مجلس امروز صبح با حضور حسن قاضى زاده
هاشمى وزير پيشنهادى تشكيل جلسه داد. دراين جلسه قاضى زاده هاشمى
در مورد گذاشتن وثيقه براى آزادى حسين فريدون از بازداشت گفت: آقاى
فريدون را از تولد انقالب اسالمى مى شناسم. در زمان دستگيرى ايشان
بنده در قرقيزستان بودم دادستانى با من تماس گرفت تا وثيقه اى به ميزان
35 ميلياردتومان آورده شود خانم بنده با خانم ايشان به دادگاه مى روند كل
وثيقه هاى ايشان حدود 5 ميليارد بوده سند خانه ما و سند ديگرى كه به نام
خانم بنده بوده گذاشته مى شود سندهاى ما هم حدود 7 ميليارد بوده كه به

آزادى ايشان منجر مى شود. /مهر
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سى سيا

از توهـم تـا واقعيـت
ــى بر خالف آن  ــهور تلويزيون با پوشش ــبتا مش ــرى نس ــك مج ز ي ــرى ا وي تصا
ــايندى  ــاى ناخوش ــود، خبره ــر مى ش يم منتش و ديده ا ز ا ــروز ا م ــه ا ــه تا ب چ
ــراى اهل بيت  ــطه مداحى ب ــان به واس فرادى كه شهرتش ز ا ــن ا ــاره دو ت ب در
ز  ــات چندانى هم ا لبته جزيي ــه ا ــد ك ــت به گوش مى رس ــالم) اس لس (عليهم ا
بر  يرانى بر خالف رويه مرسوم برا ــت ا ليس ــت، دو فوتبا ــده اس ــر نش آن منتش
ــايد  ر مى گيرند و بر خالف آن چه ش ــرا ئيل ق ــرا س ز رژيم ا ــگاهى ا ــى باش تيم
ــور  ــئوالن كش ــم مورد غضب مس ــان ه ــود آن چن ــور مى ش ــگاه اول تص در ن
ا  ــن ماجر ي ــى حمايتى به ا ــا نگاه ــه هم ب ز جامع ــى ا ــد و بخش ر نمى گيرن ــرا ق
ــئول  ــكا موگرينى، مس ــم فدري ن ــا ديدن خا ــس ب ــدگان مج ل ين ــد، نما مى نگرن
ــلفى  ــوند و براى س ــود بى خود مى ش ز خ روپا ا ــه ا تحادي ــى ا ــت خارج سياس
ــت  ــر و دس ــى به اصطالح «س ــهور عرصه ديپلماس ــا اين چهره مش ــن ب گرفت

. . ــر و كول هم باال مى روند» و. ز س ــكنند و ا مى ش

ــباهت ها و  ــا يكديگر دارند مى توان ش ــه تفاوت هايى كه ب ــن موارد با هم ــه اي در هم
ــمى و  ــتراكاتى را هم يافت كه از آن مى توان با عنوان «فاصله بين توهم جريان رس اش
ــمى آن است كه مجريان صداوسيما به  واقعيات متن جامعه» ياد كرد. تصور جريان رس
واسطه گذر از فيلترهاى گوناگون و گوش به فرمان بودن نسبت به دستورات مسئوالن و 
ــى اين سازمان در برابر دوربين ها قرار است در زندگى شخصى شان  تهيه كنندگان فرمايش
ــهاى اسالمى باشند. تصور جريان رسمى و سياسيون از  هم مصداق تام و تمامى از ارزش
ــت كه آن ها عارى از هر  ــهره هستند آن اس ــارى مانند مداحان كه به مذهبى بودن ش اقش
ــتباه و خطايى هستند و حتى در يك دهه اخير در جايگاهى قرار داده شده اند كه  گونه اش
گويى قرار است جاى روحانيت را بگيرند و مسئوليت هدايت جامعه را عهده دار باشند.

تصور جريان رسمى آن است كه معناى مخالفت با ظلم رژيمى اشغالگر كه در متن جامعه 
ــت. در نگاه  ــت همان پذيرش و حمايت از هر اقدامى به اين بهانه اس ــتيز ما هس ظلم س
مسئوالن كشور چنين تصورى وجود دارد كه اكثريت جامعه ايرانى در اعتراض به اين دو 
ــت با آن ها همراهى خواهند كرد اما حاال شاهد آن هستيم كه نه تنها متن جامعه  فوتباليس
چنين نگاهى به اين موضوع ندارد بلكه حتى برخى نمايندگان مردم در مجلس هم دباره 
ــت ابراز ترديد كرده و با آن مخالفند. تصور جريان رسمى  تنبيه و جريمه اين دو فوتباليس
ــى، فرهنگى، اخالقى و... پيش روى  ــت كه با قرار دادن فيلترهاى گوناگون سياس آن اس
ــت افرادى به  ــيارى از موارد هم از حد طبيعى آن خارج اس نامزدهاى انتخابات كه در بس
ــى هاى مجلس دست يافته اند كه تمام فضيلت هاى ممكن مورد پسند جريان رسمى  كرس
را يك جا دارا هستند و در نتيجه از آن ها تصوير افرادى «غرب ستيز، ارزشى، سينه چاك 

نظام و. . .» در ذهن دارند.
تصويرى كه بيشتر از آن كه در صحنه واقعيت مشاهده شود شبيه آرزوى برخى است. اين 
تصور در چنين مواقعى در هم شكسته مى شود و مشخص مى شود كه فيلترهاى گوناگون 
نظارتى پيش از انتخابات بيشتر از آن كه سبب تشكيل مجلسى در طراز «فضائل ملت» 
ــى كشور شده است كه  ــه جريانات سياس ــود باعث حضور نيروهاى درجه دو و س ش
ــت نمى كنند. همان طور كه  ــى و اجتماعى را هم رعاي ــى از الزامات سياس گاه حداقل
ــمى تصور و تبليغ مى كند و مى توان گفت تبديل  ــن است بين آن چه جريان رس روش
ــت با آن چه در متن جامعه جريان دارد فاصله اى بعيد به وجود  ــده اس به يك توهم ش
ــت كه هر بار به شكلى خود را نشان مى دهد؛ گاه در پوشش يك مجرى، گاه  آمده اس

ــلفى با خانم ديپلمات. در پرونده يك مداح، و گاه در س

شـت ا د د يا محمد توكلى

بعد از معرفى كابينه دولت روحانى واكنش ها نسبت به آن بسيار متفاوت بود و گويا 
نه كابينه پيشنهادى همان بود كه نماينده ها انتظار داشتند و نه واكنش مجلس 

همان بود كه دولت پيشبينى مى كرد
بعد از معرفى كابينه دولت روحانى واكنش ها نسبت به آن بسيار متفاوت بود و گويا 
نه كابينه پيشنهادى همان بود كه نماينده ها انتظار داشتند و نه واكنش مجلس 
همان بود كه دولت پيشبينى مى كرد. همين مسئله راى اعتماد برخى وزرا را در هاله 
اى از ابهام فرو برده و با اما و اگرهاى بسيارى مواجه كرده است. باالخره بعد از 
گمانه زنى ها و شايعه هاى متعدد و متنوع طى دو ماه اخير، روز گذشته حسن روحانى 
كابينه دولت دوازدهم را به مجلس شوراى اسالمى معرفى كرد و در اين ليست 8 

چهره جديد حضور دارند. اما اين ليست بسيارى را غافلگير و حتى عصبانى كرد.
البته آن دسته كه ليست وزرا زمينه ناراحتى و عصبانيتشان را فراهم كرد در مجلس 
حضور ندارند و غالبا كاربران شبكه هاى اجتماعى هستند. آنها كه طى اين مدت با 
هشتگ كابينه 24ميليونى مطالباتى را از حسن روحانى مطرح كرده بودند از روز 
گذشته دولت را متهم به بى توجه اى به مطالبات كردند  و تاكيد داشتند اين وزرا 
به هيچ عنوان گزينه هايى نيستند كه انتظارش را داشتند. اما آنچه كه آينده كابينه 
را رقم مى زند در بهارستان رخ مى دهد و آن هم جلسه راى اعتماد مجلس است 
كه آن هم  با توجه به مهلت يك هفته اى مجلس براى بررسى صالحيت وزراى 
پيشنهادى از زمان اعالم اسامى آنها، جلسات مجلس براى بررسى صالحيت وزراى 

پيشنهادى از سه شنبه برگزار خواهد شد.
با اين حال گويا بخشى از نمايندگان مجلس هم با كاربران شبكه هاى اجتماعى 
هم نظر هستند و حتى تا حدى از چهره هاى حاضر در ليست غافلگير شدند كه 
حاضر به پاسخگويى به خبرنگاران در مجلس نبودند و زمانى كه با اين پرسش 
مواجه مى شدند كه «نظرتان درباره كابينه چيست» اظهار مى كردند كه بسيار 
ليست عجيبى بود و آنقدر غافلگير شديم كه ترجيج مى دهيم، موقتا درباره آن 

اظهار نظر نكنيم.
همين واكنش ها اين شائبه را تقويت كرده است كه رويكرد نمايندگان با كابينه تا 

حدود زيادى متفاوت از آنچه كه روحانى انتظار دارد باشد و هرچند حسينعلى معاون 
پارلمانى رئيس جمهور معتقد است نسبت به راى آورى وزراى پيشنهادى خيلى 
خوشبين و بسيار اميدوار هستند اما گويا قرار است، روحانى و وزراى پيشنهادى 
روزهاى سختى را سپرى كنند و برخى از آنها راى اعتماد مجلس را كسب نكنند.

اين را جعفرزاده نايب رئيس فراكسيون مستقلين مجلس هم به آن اشاره كرده و 
گفته است كه افتادن 3 وزير پيشنهادى قطعى است چون اوضاع رحمانى فضلى 
وزير پيشنهادى كشور، جهرمى وزير پيشنهادى ارتباطات و بطحايى وزير پيشنهادى 

آموزش و پرورش اصال خوب نيست.
البته پيش تر فراكسيون اميد هم نسبت به گزينه هاى احتمالى دولت واكنش 

نشان داده بودند و اعالم كردند 7 وزير پيشنهادى نمى توانند رأى اعتماد 
بگيرند. البته اين پيش از معرفى رسمى وزرا بود و بعد از آن گويا طى جلسات 
و گفت وگوها ميان اين فراكسيون و دولت يا گفت وگوهاى داخلى فراكسيون 
اين تعداد به سه نفر تقليل پيدا كرد. اين را الياس حضرتى اعالم كرد و در 
صفحه توييترى خود نوشت: برآيند نظرات همكارانم در مراسم تحليف نشان 
مى دهد كه دو، سه وزير راى اعتماد نمى گيرند. وزير پيشنهادى آموزش و 

پرورش كمترين شانس را دارد. 
اين موضوع بعد از معرفى كابينه ميان نمايندگان تا حدود زيادى مشهود بود. حتى 
پارسايى سخنگوى فراكسيون اميد در اين باره گفت: در مورد برخى وزرا پيش 
فرض منفى و در مورد برخى ديگر پيش فرض مثبت وجود دارد كه بايد ببينيم 
جمع بندى فراكسيون چه خواهد بود. ممكن است نظرات مثبت و منفى در مورد 
برخى وزرا وجود داشته باشد، اما نهايتا خرد جمعى در فراكسيون به جمع بندى 

خواهد رسيد. 
اما گويا در بخش هايى از اين موضوع با فراكسيون مستقلين هم نظر هستند و 
آن هم در خصوص رحمانى فضلى گزينه پيشنهادى براى وزارت كشور است و 
در كنار او شايد مانند فراكسيون مستقلين با وزراى پيشنهادى آموزش و پرورش و 
ارتباطات مخالفت نداشته باشند اما على ربيعى وزير پيشنهادى كار از افرادى است 

كه اصالح طلبان عملكردش را در دولت يازدهم مثبت نمى دانند. به همين دليل هم 
پارسايى عنوان كرد كه اين افراد از گزينه هايى بودند كه روى عدم معرفى آنها در 
كابينه جديد تاكيدات زيادى بود ولى باز در كابينه حضور دارند و بايد پس از ارزيابى 

برنامه هاى جديد آنها تصميم بگيريم كه آيا به آنها راى بدهيم يا خير.
بنابراين مشخص است كه چهار وزير يعنى وزراى كشور، كار،ارتباطات و آموزش و 
پروش از جمله وزرايى هستند كه در روز راى اعتماد از سوى فراكسيون مستقلين و 
اميد مورد انتقاد شديد قرار مى گيرند و احتمال اين كه راى اكثريت را بدست نياورند 
وجود دارد . هرچند جلسات انفرادى وزراى پيشنهادى روحانى با فراكسيون ها  آغاز 
شده است و ممكن است با حضور در اين جلسات بتوانند نظر اكثريت را تغيير دهند.
اما نكته قابل توجه در خصوص كابينه پيشنهادى حسن روحانى اين است كه تا 
اين لحظه فراكسيون واليى هيچ كدام از وزرا را رد و موضع منفى نسبت به كابينه 
اتخاذ نكردند. بطورى كه حواد كريمى قدوسى عضو اين فراكسيون عنوان كرد: 
فراكسيون واليى تا اين لحظه نسبت به كابينه نگاه منفى ندارد و موضعش مثبت 
است. هرچند بايد طى جلسات با وزرا برنامه هاى آنها را بررسى كنيم اما با كليت 

كابينه موافق هستيم.
البته در نقطه مقابل اين افراد چهره هايى حضور دارند كه تا اين لحظه حمايت 
فراكسيون ها از آنها قطعى شده است. محمد جواد ظريف، محمود علوى و حسن 
قاضى زاده هاشمى با فراكسيون هاى مستقلين و واليى ديدار داشتند كه بعد از آن 
فراكسيون مستقلين اعالم كرد كه  ظريف و علوى در نشست فراكسيون مستقلين 
واليى حاضر شدند و مباحث خود را مطرح كردند و اين درحالى است كه به هر 
حال به نظر فراكسيون هر دو نفر اين وزرا كارنامه نسبتاً خوبى داشته اند و فراكسيون 

نيز در مجموع از حضورشان در دولت دوازدهم حمايت مى كند.
از سوى ديگر فراكسيون واليى هم با قاضى زاده جلسه اى برگزار كرد و سخنگوى 
اين فراكسيون اعالم كرد كه رويكرد مجموعه فراكسيون نمايندگان واليى نسبت 
به معرفى مجدد آقاى قاضى زاده هاشمى در وزارت بهداشت مثبت بود و اعضاى 

فراكسيون به  اتفاق خواستار ادامه فعاليت ايشان در وزارت بهداشت شدند.
بنابراين هرچند ربيعى، آذرى جهرمى، حاتمى، زنگنه، رحمانى فضلى، شريعتمدارى، 
آخوندى، آوايى و بى طرف از جمله وزراى پيشنهادى هستند كه روز گذشته در 
كميسيون ها و فراكسيون هاى مختلف مجلس حاضر شدند و برنامه هايشان را 
توضيح دادند، اما تا اينجاى كار شرايط سه وزير تا حدود زيادى مشخص شده است. 
با همه اين تفاسير وضعيت كابينه تا حدود زيادى پيش از سه شنبه كه قرار است 
جلسه راى اعتماد در صحن علنى برگزار شود، مشخص مى شود اما تا اين لحظه 
همانطور كه اشاره شد چهار وزير قرار است با مخالفت فراكسيون مستقلين و اميد 
مواجه شوند. اما در اين ميان قطعا روحانى مسير سختى پيش رو خواهد داشت. زيرا 
عالوه بر اين موضوع ها نارضايتى و حتى عصبانيت حاميانش در مجلس و سطح 
جامعه همچنان از عدم معرفى وزير زن شكايت دارند اين را از نقاط ضعف بزرگ 

كابينه مى دانند و از اين مسئله بسيار عصبانى هستند.
به طورى كه پروانه سلحشورى عضو فراكسيون اميد با انتقاد از عدم حضور زنان 
در كابينه و ابراز نارضايتى از اين اقدام روحانى گفت: بايد به آقاى روحانى بگوييم 
حاال كه با راى 24 ميليون نفرى رئيس جمهور شده ايد، مچكريم كه بر خالف 
شعارهاى انتخاباتى، نصف جامعه را ناديده گرفته ايد و هيچ وزير زنى را در كابينه 

معرفى نكرده ايد.

ماجراى كابينه پيشنهادى روحانى 
و موافـقان و مخالفـان

كدام وزراى پيشنهادى مورد غضب مجلس قرار مى گيرند؟ 



بدون  جامعه  يك  توسعه  و  پيشرفت  تصور 
حضور قشرى به نام كارگر محال است. نقش 
كار و كارگر در آموزه هاى دين مقدس اسالم 
نيز از اهميت بسزايى برخوردار است به طورى 
كه حضرت محمد(ص) بر دستان كارگر بوسه 
زده اند حال چه شده است كه كاركنان و كارگران 
در چند سازمان و شركت در استان خوزستان 
حقوق دريافت نمى كنند و دست به تحصن مى 

زنند.
در اين زمينه مى توان به كاركنان شركت آب 
كرد  اشاره  خوزستان  روستايى  فاضالب  و 
و  حقوقشان  پرداخت  عدم  به  اعتراض  در  كه 
همچنين معوقات ماه هاى گذشته خود در اين 
شركت تجمع ك ردند و خواستار رسيدگى به اين 

وضعيت شدند.
كه  خوزستان  روستايى  فاضالب  و  آب  شركت  كارگران 
تامين كننده آب آشاميدنى ساكنان 4 هزار و 15 روستاى 
محروم با 140 تاسيسات كوچك و بزرگ در سطح استان 
خوزستان هستند هر ماه حقوق خود را با تاخير دريافت 
مى كنند اما در دسه ماه اخير(حقوقى دريافتى نداشته اند و 

چشم انتظار حقوق و مطالبات خود هستند.
يكى از كاركنان شركت آب و فاضالب روستايى خوزستان 
از  شركت  اين  كرد:  اظهار  كاركنان  ساير  از  نمايندگى  به 
ماه هاى پايانى سال 93 تاكنون همواره حقوق كاركنان خود 
را با 3 يا 4 ماه تاخير و به صورت مقطعى پرداخت كرده 

است كه اين مساله فشار زيادى را به ما وارد مى كند.
وى افزود: دليل پرداخت با تاخير يا مقطعى حقوق ها، عدم 
وجود اعتبارات كافى و ارايه بودجه الزم از سوى مسئوالن 

دولت به شركت آب و فاضالب روستايى خوزستان است.
به  حقوق  سه  تنها  سال 95  در  كرد:  تصريح  كارمند  اين 
كاركنان پرداخت شد. شركت حقوق ها را به صورت مقطعى 
و به صورت هر 3 تا 4 ماه يكبار، پرداخت مى كند. در برخى 
پرداخت  كاركنان  به  را  ماه  يك  حقوق  تنها  نيز  مواقع  از 
مى كند. امسال نيز اولين حقوق در خردادماه پرداخت شد كه 

مربوط به حقوق فروردين ماه بود.
مقطعى  يا  حقوق  پرداخت  عدم  مشكالت  داد:  ادامه  وى 
پرداخت كردن آن به كاركنان حدود سه سال است كه شرايط 
را براى كاركنان شركت آب و فاضالب روستايى خوزستان 
سخت كرده است. بايد اقدامى انجام گيرد تا اين مشكل به 

صورت ريشه اى حل شود.
اين كارمند خاطرنشان كرد: وضعيت بحرانى در پرداخت 

حقوق ها داريم. برخى از كاركنان خانه هايشان
مصادره شده است و حتى تعدادى به مسافركشى
رسيدگى وضعيت  اين  به  بايد  آورده اند.  روى 
شود زيرا تحت فشار هستيم و شرايط زندگى

بسيار دشوار است.
مسئول روابط عمومى آب و فاضالب روستايى
گفت: بامداد  نشريه  خبرنگار  با  گفتگو  در 
عدم پرداخت حقوق كاركنان آب و فاضالب
كل در  كه  است  مشكلى  خوزستان  روستايى 

كشور وجود دارد.
دانيال احمدى افزود: اين سازمان در تالش است
كند تامين  است  قرار  دولت  كه  اى  بودجه  با 
مطالبات كاركنان را پرداخت كند اما فعال نميتوان

تاريخ دقيقى را براى پرداخت معين كرد.
و دولت  مصوبه  با  اگر  اينكه  به  اشاره  با  وى 
مجلس بودجه تامين شود ميتوان به طور كلى مشكالت اب
و فاضالب را حل كرد تصريح كرد: مطالبات كاركنان با توجه
به سابقه آنها متفاوت است و كاركنان با وجود بى حقوقى و
شرايط بد آب و هوايى تمام تالش خود را مى كنند تا خللى
در شركت آب و فاضالب روستايى به وجود نيايد كه جاى

تشكر از اين افراد زحمت كش دارد.
احمدى بيان كرد: از اصلى ترين وظيفه شركت ميتوان به
تامين اب شرب سالم و بهداشتى براى روستاهاى استان
خوزستان اشاره كرد كه تعداد كاركنان كه در شركت فعاليت
ميكنند اعم از قراردادى ،قراردادى و آبدار حدود 1600 نفر
است. شركت اب و فاضالب روستايى استان خوزستان از
سال 76 تحت پوشش جهاد سازندگى تاسيس  شد و در

سال 81 زير نظر وزارت نيرو در آمد.

هر  از  بيش  خوزستان  استان  هاى  جاده 
انفجار  آماده  ساعتى  بمب  يك  به  چيز 
شباهت دارند كه هر روز قربانيانى را نيز 
به كام مرگ مى كشانند. جاده هاى استان 
خوزستان بيش از هر چيز به يك بمب 
كه  دارند  شباهت  انفجار  آماده  ساعتى 
هر روز قربانيانى را نيز به كام مرگ مى 
كشانند. صبح امروز نيز برخورد يكدستگاه 
مينى بوس با تانكر نفتكش در جاده پل 
زال – انديمشك 25 مصدوم و يك كشته 

برجاى گذاشت.
گفته مى شود سرنشينان مينى بوس زايران 
بازگشته از سفر مشهد مقدس بودند كه 
در بدو ورود به استان خوزستان خودروى 
آنها در مسير پل زال به انديمشك با تريلر 

برخورد كرد.
نورى  سيدراضى  خصوص  همين  در 

نماينده مردم خوزستان در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
ساالنه حدود 24 هزار نفر مرگ و مير حاصل از حوادث 
جاده اى در محورهاى تردد استان خوزستان نشان دهنده پر 

خطر بودن جاده ها است.

وى با اشاره به محروميت و بى توجهى به پايگاههاى امداد 
جاده اى در استان خوزستان بيان كرد: در كل استان خوزستان 
تعداد  متفاوت،  اقليمى  شرايط  و  جاده ها  زياد  وسعت  با 
18پايگاه امداد جاده اى بسيار كم است و جوابگوى نياز مردم 

براى امداد رسانى در جاده ها نيست.

افزايش خواستار  شوش  مردم  نماينده 
در جاده اى  نجات  و  امداد  پايگاههاى 
ترانزيتى جاده  ويژه  به  خوزستان  استان 
افزود: و  شد  اهواز  شوش-  انديمشك- 
مسير ترانزيتى انديمشك شوش اهواز به
شاهرگ هاى از  يكى  كيلومتر  طول 155 

حياتى و پرتردد استان است.
وى ادامه داد: در اين محور روزانه و به
جاده اى اتفاقات  شاهد  مستمر  صورت 
دلخراشى هستيم كه نيازمند احداث پايگاه
امداد و نجات با امكان امداد هوايى است.
 نورى عنوان كرد: محلى كه براى پايگاه
شوش انديمشك  جاده  نجات  و  امداد 
اهواز در نظر گرفته شده و بزودى در اين
محور ساخته خواهد شد، نياز به مساحت

بيشتر و امكانات امداد هوايى دارد.
نماينده مردم شوش در مجلس خاطرنشان
كرد: شهرستان شوش با داشتن سه رودخانه ساالنه تعداد قابل
توجهى در آبهاى شهرستان جان خود را از دست مى دهند و
براى كاهش تعداد غرق شدگان نيازمند ايجاد پايگاه امداد و

نجات ساحلى در كنار رودخانه كرخه است./عصر اهواز 

زندگيمان نمى چرخد؛

 خواهش ميكنم حقوق ما را بدهيد
بى شك  كاركنان سازمان ها و شركت هاى مختلف را مى توان بازوان حركت هر جامعه اى به سوى رشد، تعالى و شكوفايى دانست، 
زيرا در هر جامعه اى كه از فرصت انديشه و بازوى هنرمند كارگران بهتر استفاده شود توسعه و پيشرفت رونقى دو چندان خواهد يافت.
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كارون
رش ا گـز

ُمهر خروج از فهرست آثار تاريخى ثبت شده 
ملى اين بار با حكم ديوان عدالت ادارى بر 
پيشانى خانه تاريخى بچارى آبادان خورد تا 
سرنوشت اين اثر را در هاله اى از ابهام فرو 

برد. 
اثر تاريخى خانه بچارى در آبادان يك ماه 
پيش از فهرست آثار ملى كشور خارج شد، 
و  فعاالن  عجيب  سكوت  با  كه  خبرى 
دوستداران ميراث فرهنگى خوزستان مواجه 
شد و تا امروز كه رييس اداره ميراث فرهنگى 
آبادان از اين موضوع پرده برداشت، هيچ يك 
از اين فعاالن واكنشى به اين رويداد نشان 

نداده است.
تالش براى خروج اين اثر از فهرست آثار 
ملى از سوى مالك وصحبتها و وعده هاى 

متوليان ميراث فرهنگى براى خريد آن از مالك ومتوقف كردن اين روند، از همان 
ابتداى ثبت ملى آن به راه افتاد ولى اكنون با خروج اين بناى ملى از فهرست آثار 
تاريخى كشور ، به نظر مى رسد اين ماراتن به پايان رسيده و اين اثر به سادگى در 

معرض فروش يا تخريب قرار گرفته است.
تاييد رسمى خبر

رييس اداره ميراث فرهنگى آبادان گفت: خانه تاريخى بچارى  آبادان ماه گذشته از 
فهرست ثبت ملى آثار تاريخى ايران خارج شد. سجادپاك گهر درباره علل خروج 
اين بناى تاريخى از فهرست آثار ملى گفت: اين بناى تاريخى در تملك ميراث 
فرهنگى آبادان نيست و مالك خصوصى دارد كه پس از شكايت وى ديوان 
عدالت ادارى حكم خروج اين بنا از فهرست آثار ملى را صادر كرد.وى خاطرنشان 
كرد: اگر نهاد يا ارگانهاى ديگر بتوانند اين بنا را به تملك خود در آورند ،مى توانيم 

دوباره آن را ثبت و مرمت كنيم. 
وى اضافه كرد: به مالك پيشنهاد داديم اين خانه تاريخى را با زمينى معادل ارزش 

آن در منطقه اى ديگر معاوضه كند كه به نتيجه نرسيد.
رييس اداره ميراث فرهنگى آبادان توضيح داد: مبلغى كه مالك خانه براى فروش 
آن پيشنهاد داده از ارزش مادى واقعى بنا بيشتر است كه تامين اين مبلغ از عهده 

اداره ميراث فرهنگى آبادان ساخته نيست .
وى بيان كرد: درهمين راستا اكنون براى خريد اين خانه از مالك خصوصى در 
حال مذاكره و رايزنى با منطقه آزاد اروند (براى مداخله و تامين اعتبار الزم)هستيم 
كه اميدواريم به نتيجه برسد. وى با تاكيد بر اين كه خانه بچارى آسيب ديده و نياز 
به مرمت دارد گفت: مذاكره با شهردارى براى تملك آن از ديگر تالشهاى اداره 

ميراث فرهنگى آبادان براى حفظ اين اثر است.
خانه بچارى را مى فروشم 

خانه تاريخى بچارى در آبادان و روبه روى سينما نفت اين شهر واقع شده كه 
سوم شهريور سال 1382پس از گذراندن تمام مراحل قانونى به شماره 9968 در 
فهرست آثار ملى ايران جاى گرفت اين بنا با طراحى خاص در 2 طبقه و در دوره 
حاكميت شيخ خزعل در خوزستان ساخته شد كه چوب برى هاى زيبا و حالت 

ايوانى از مشخصه هاى معمارى آن است.

اين بناى تاريخى كه به گفته كارشناسان 
ميراث قدمتش به دوران قاجار مى رسد پس 
از ثبت ملى با اعتراض مالك رو به رو شد و 
مالك بااين ادعا كه اين بنا قدمت تاريخى 
ندارد ،خواهان خروج اين بنا از ثبت شد و 

پروسه اى حقوقى براى اين كار آغاز كرد.
مالك خانه بچارى  مى گويد :موضوع فروش 
اين خانه 13 سال است كه در جريان است، با 
گذشت اين سال ها هنوز اقدام عملى از سوى 
صورت  خانه  خريد  براى  فرهنگى  ميراث 

نگرفته است.
عبداالمير بچارى گفت: موافق فروش خانه 
به اداره ميراث فرهنگى آبادان هستم و هيچ 
گونه مشكلى ندارم اما اداره ميراث فرهنگى 
ظاهرا توان پرداخت قيمت اين ملك را ندارد.

وى تصريح كرد: اين خانه اصال تاريخى نيست اما حاال كه براى ميراث فرهنگى 
خوزستان ارزشمند است و قصد حفظ آن را دارد مى تواند آن را هر چه سريع تر 

از من مالك خريدارى كند.
مالك خانه بچارى  بيان كرد: مبلغى كه براى خريد اين خانه از سوى ميراث 
فرهنگى پيشنهاد شده ،مطابق با ارزش واقعى و كارشناسى ملك نيست و 
نمى توانم ملك را به مبلغى كمتر از ارزش واقعى اش بفروشم، اگر هم قرار باشد 
زمينى ديگر را به عنوان معاوضه با ملك به من پيشنهاد دهند فقط در صورتى 
قبول مى كنم كه ارزش آن با ملك فعلى ام برابرى كند نه اينكه زمينى حتى چند 

هكتارى در حاشيه شهر پيشنهاد بدهند كه فاقد ارزش چندانى است.
بى اطالعى وسكوت معنادار دوستداران ميراث

درهمين حال اميد نورى، مسوول انجمن دوستداران ميراث فرهنگى آبادان و 
خرمشهر 2 روز پيش طى مصاحبه اى گفت:› مالك بنا براى خارج كردن خانه 
بچارى هاى آبادان از فهرست آثار ثبت شده در تالش است، وى طى شكايتى، 
درخواست خروج اين خانه از فهرست آثار تاريخى را كرده و در صورت قطعى 

شدن راى دادگاه ! امكان تخريب اين بناى ارزشمند تاريخى وجود دارد.›
اين اظهارات حاكى از بى اطالعى انجمن دوستداران ميراث فرهنگى مزبور از آثار 
تاريخى شهرشان است چراكه حتى از خروج اين بنا از ثبت ملى-كه يك ماه از 
آن مى گذرد- اطالعى ندارد. پيش از اين اثر تاريخى بناهاى ديگرى چون بالكن 
مهديان در اهواز، سراى عجم در اهواز، خانه تاريخى بهبهانى در رامهرمز نيز به 
همين ترتيب از ثبت ملى خارج شدند كه فرجام همه آنها به تخريب منتهى شد.

در آخرين اتفاق ازاين دست ، سراى عجم در تاريخ 17 تير ماه 92 از فهرست آثار 
ملى خارج شد شبانه توسط مالك تخريب شد. از اين رو سكوت خبرى كه اين 

رويداد با آن مواجه شده به نظر عجيب مى آيد.
از آنچه كه براساس شواهد و تجربه هاى پيشين، نبايد اميدوار بود كه سرنوشت 
جالبى در انتظار بناهايى ازاين دست كه از فهرست آثار ملى خارج مى شوند باشد. 
اكنون با خروج ‹خانه تاريخى بچارى›  سرنوشت آن در هاله اى از ابهام قرار گرفته 
، عالقمندان نگران ميراث فرهنگى مى پرسند آيا مى توان با تدبير بهتر ،اين بار 

سرنوشتى غير از تخريب، براى پرونده يك اثر ملى رقم زد؟

خانه بچارى ‹آبادان از فهرست  آثار ملى خارج شد

   دكتر مهدى قمشى

بامداد زاگرس- تورج پرچمى

شـت ا د د يا

شـت ا د د يا

اخيرا از سوى فعاالن و كارشناسان مختلف واكنش هاى مختلفى از انتخاب 
آقاى مهندس بيطر ف بعنوان وزير نيروى دولت دوازدهم مطرح شده و  سابقه 
ايشان در حمايت از طرحهاى انتقال آب بين حوضه اى نگرانيهايى زيادى بويژه 
در استانهاى مبدا نظير خوزستان و چهارمحال بختيارى و لرستان بوجود آورده كه 
با توجه به داليل زير بايد نظرات فعاالن اجتماعى و زيست محيطى استانهاى 
فوق الذكر مبنى بر اينكه حضور ايشان در پست وزارت نيرو به صالح خود ايشان 

و دولت روحانى نيست، بيشتر مورد تامل قرار گيرد:
1- مردم خوزستان على رغم همه پيش بينى ها به دولت روحانى اعتماد نموده 
و با راى باال به ايشان، اميدوارى خود را نسبت به عملكرد دولت در خوزستان 
ابراز نموده اند. حفظ و پاسدارى از اين اعتماد بايد براى تفكر پيروز و دولت با 

اهميت باشد. 
2- اكنون بر همه مسجل شده است كه مسئله آب در كشور به حد بحران 
رسيده است و لذا نياز است در اين حوزه نگرش سازه اى كه تا كنون حاكم بوده 
به سمت نگرش مديريت منابع آب و مديريت تقاضا تغيير يابد. عرصه آب كشور 
از سياست زدگى به دور مانده و نگرش علمى غالب گردد و به مسائل زيست 

محيطى طرح ها اهميت داده شود.
3- نگرش غلط انتقال بين حوضه اى آب از سرشاخه هاى كارون و دز (كه آقاى 
مهندس بيطرف در زمان وزارتشان پيگير آن بود) اكنون به مسئله اى اجتماعى 

بين چند استان كشور بدل گشته است. حضور فردى در صدر وزارت نيرو كه 
پيگيرى انتقال آب به عنوان يك دغدغه شخصى و منطقه اى برايش مطرح 
بوده (مطابق مصاحبه سال 91 ايشان با روزنامه آفتاب يزد) مى تواند تحريك 
كننده محسوب شده و اعتماد مردم استان هاى خوزستان و چهارمحال بختيارى 

به دولت روحانى را تحت تاثير قرار دهد.
4- كمبود آب در خوزستان، فعال شدن كانون هاى ريزگرد در استان خوزستان، 
خشك شدن چشمه هاى آب و چاه ها در استان چهارمحال و بختيارى، كاهش 
شديد كيفيت آب در پايين دست كارون، سرسام آور بودن هزينه هاى انتقال 
آب، بى اثر بودن انتقال هاى قبلى آب در حل مشكل استان هاى مقصد، تنها 
گوشه اى از مشكالت انتقال هاى بين حوضه اى آب از سرشاخه هاى كارون 
و دز است. حاكم شدن تفكر موافق و ُمسر بر انتقال هاى بى ضابطه نمى تواند 

خبر خوبى براى متخصصين دلسوز كشور و مردم متاثر از اين انتقال ها باشد. 
5- ممكن است بر اين نوشته ايراد "قصاص قبل از جنايت" وارد شود اّما تا قبل 
از مشاهده تغيير نگرش و يا ابراز نظرات رسمى و برنامه هاى ايشان،  تكيه بر 
نظرات و عملكرد گذشته تنها راه ترسيم چشم انداز آينده است. بر همين اساس 
تحقق قول ها و وعده هاى رياست محترم جمهور را به مردم خوزستان محل 
ترديد است و به مردم استان هاى مبدا انتقال و همه متخصصين آب و محيط 

زيست كشور حق مى دهم كه نگران باشند.  به اميد آنكه اشتباه كرده باشم

اين هفته نيز خبرناگوار سقوط كودك دوساله شادگانى در چاه فاضالب در 
مطبوعات و فضاى مجازى موجى از تاسف در جامعه ايجادكرد.دراين مورد خوب 
است چند نكته را بررسى كنيم. اولين نكته قابل ذكر اين است كه متأسفانه اين 
وقايع مشابه كوه يخ شناوردردريا فقط نمايش گوشه كوچكى از واقعيتى بزرگتر 
هستند و بسيار كودكان مستعد و با انرژى در اين شهرها وجود دارند كه در نهايت 
از استعداد و توانايى بالقوه شان استفاده اى نشده و فرصتى براى رشد و درخشش 
نمى يابند. لذا مشكل منحصر به كودك غرق شده نيست و خيل بيكاران و 
محرومان در اين شهرها خبر از بسيار استعدادها و پتانسيل هاى از دست رفته 
مى دهد. نكته دوم اين است كه اگر منصفانه قضاوت كنيم دولتها در بروز و حل 
اين مشكالت نقش صد در صد نداشته و همانطور كه در بسيارى شهرهاى 
كشور مى بينيم با همين بودجه متعارف روزبروز رنگ و روى بهتر و وضعيت 
مناسب ترى مى يابند.منظور اين است كه همه مشكالت را به دولت و نهادهاى 
دولتى منسوب كردن ضمن آنكه علمى و متطقى نيست سرانجام خوشايندى 
نداشته و نتيجه بخش نخواهد بود. واقعيت اين است كه در چنين وقايعى همه 
مقصرهستيم .در همين شهرها متاسفانه در انتخابات شوراى شهر و شهرداران 

بجاى دعوت از كارشناسان قدر و سپردن امور به آنان و سپس نظارت قانونى 
بركارايشان چكار كرده ايم؟در استان هم دائما تكرار مى كنيم مديران بايد بومى 
باشند و بعد براى حل مشكالتى كه همين عزيزان بومى ايجاد نموده اند ناچار 
مى شويم از سراسر كشور كمك بگيريم وخالصه اينكه قائل به اصل شايسته 

ساالرى و نظارت قانونى مستمر برشايستگانى كه به كار مى گماريم نيستيم.
واقعيت مسلم اين است كه همانطور كه براى هدايت هواپيما ناچار به استخدام 
خلبان با تجربه طبق ضوابطى هستيم براى انتخاب مديران و كارشناسان و 
عوامل اجرايى هم ناچاريم هميس مسير را طى نماييم و قاعدتا براى سرنشينان 
هواپيما دانش و تسلط خلبان اولويت و اهميت دارد و مليت و جنسيت در اين بين 
محلى از اعراب نخواهدداشت. چند سال قبل براى ماموريتى به يكى از شهرهاى 
مجاور رفتم محل بازديد فاقد تابلوى راهنما بود و بزحمت قادر به يافتن آن شديم 
وقتى به مسئولين مركز گاليه كردم اظهار بى اطالعى نمودند و واضح بود كه 
تخصص و دانشى در كار خود ندارندضمن آنكه بنظر مى رسيد در شهر مذكور 
داراى مقبوليت بودند عالقمند به يادگيرى و كار كارشناسى هم نبوده و بيشتر 

مايل بودند سريعتر از دست ماخالص شوند.
وجود چنين مديرانى در شهرها مرهون كم توجهى ماست و بى گمان مردم در 
نظام سياسى كشور از حقوقى برخوردار هستند كه براحتى قادر باشند مديران و 
مجريان را به تمكين از قانون وادار كنند و راز پيشرفت بسيارى شهرهاى كشور 
ووضعيت امروزى ما همين است كه ما از ابزار قانونى  موجود استفاده نمى كنيم 
و بسيارى مديران پس از حضور در مسند بخوبى متوجه اين موضوع شده و با 

خيال راحت به كم كارى ومديريت نمايشى مى پردازند.
در پايان مطلب يك نكته را هم اضافه مى كنم كه در همه ادوار مديران هوشمند 
و پرتالشى هم در استان بوده اند كه با زحمت و مرارت بكار پرداخته و از دست 
همان مديران نمايشى زجرها كشيده اند و اگر در استان فعاليت و ثباتى هست 
مرهون تالشهاى آنان است كما اينكه استاندار محترم فعلى هم در شبانه روز 
بيست ساعت كار و فعاليت مى نمايند ولى متأسفانه بدون رفع ايرادى كه در اين 

مطلب مطرح شد راه بهبود طوالنى و دشوار خواهد بود.

سلب اعتماد خوزستانى ها با انتخاب
 «بى طرف»  به عنوان وزير نيرو

بررسى مرگى ديگر 
اين بار كودك دوساله شادگانى

خرماى خوزستان اما ديگر سال هاست كه در موطن اصلى 
خود غريبانه درحال نابودى و تاراج رفتن است. نخيالت 
خوزستان به علت خشكسالى هاى پياپى، سياست انتقا ل 
افت  و  نابودى  درحال  و....  بسيار  هاى  آفت  وجود  آب، 

كيفيت است.
       خرما و شرجى و خوزستان پيوند عجيب و البته 
ناگسستنى باهم دارند؛ پيوندى كه شيرين ترين محصول را 
توليد و بر سر سفره هاى مردم كشور مى آورد.به روزهاى 
شرجى نزديك مى شويم؛ روزهايى كه خرما پزان است و 

پس از آن سرآغازى براى ورود خرما به بازار.
خرماى خوزستان اما ديگر سال هاست كه در موطن اصلى 

رفتن  تاراج  و  نابودى  درحال  غريبانه  خود 
است. نخيالت خوزستان به علت خشكسالى 
هاى پياپى، سياست انتقال آب، وجود آفت 
هاى بسيار و…. درحال نابودى و افت كيفيت 

است.
محصول  اين  حراج  آن،  از  دردناكتر  اما 
استراتژيك به همين شكل ساده به كشورهاى 
و  بندى  بسته  سپس  و  فارس  خليج  حوزه 
فرآورى آن به نام محصول همان كشورهاست.

در دنياى امروز نقش رنگ و طرح در بسته 
بندى محصوالت جايگاهى باال و در رديف 
كيفيت محصول قرار گرفته از همين رو صنايع 
محصوالت  اراضى  كنار  در  بسيارى  جانبى 
در  كه  امرى  است،  گرفته  شكل  كشاورزى 

به  مسأله  همين  و  مانده  مغفول  همواره  خوزستان  استان 
فرصتى براى كشورهاى منطقه به ويژه امارات تبديل شده تا 
با خريد محصول خرماى خوزستان آن را در بسته بندى هاى 
شكيل قرار داده و به عنوان محصول كشور خود در بازارهاى 

جهانى به فروش برساند.
خرماى  درصد  از 50  بيش  صادرات  با  ساالنه  خوزستان 
مى  دارا  دركشور  را  خرما  صادرات  نخست  كشوررتبه 
باشد .سطح نخيالت بارورخوزستان33هزارهكتاراست كه 
بيشترين ميزان توليد خرما دراستان به ارقام استعمران، برحى، 

بريم، كبكاب، زاهدى، گنتار و ديرى اختصاص دارد .

رشيد فرخى رئيس انجمن ملى خرماى ايران در ارتباط با 
افزايش قيمت خرما در شرايط و مشكالت جوى عنوان كرد: 
مشكالتى همچون ريزگرد ها و برخى شرايط نامطلوب جوى 
كه منجر به كاهش محصول مى شود موجب افزايش قيمت 

شده كه اين امر قدرت صادر كننده را در بازار ها مى گيرد.

كرد: 25  تصريح  و  داشت  اشاره  صحيح  مديريت  به  وى 
درصد محصوالت باغى و ميوه جات كشور از استان خشك 
كرمان توليد مى شود در حالى كه خوزستان ظرفيت و شرايط 
بسيار فرا تر از آن را داراست اما به لحاظ توليد و بهره ورى 

در رتبه هاى پايين ترى قرار دارد.

استاندارى  اقتصادى و سرمايه گذارى  سرپرست معاونت 
خوزستان اما شرايط حال حاضر اين محصول استراتژيك 
را برخى سياست ها مى داند و مى گويد: با وجود مزيت 
و  سياسى  البى هاى  علت  به  خرما،  محصول  و  نخيالت 
به  اشتغال  مشكل  حل  براى  مى شود  وارد  كه  فشارهايى 

رسته هاى ديگرى روى مى آوريم.
وى اظهار كرد: در شهرستان هاى آبادان، خرمشهر و شادگان 
كه خواستگاه نخل و خرما در استان و كشور هستند، متاسفانه 
بر اساس آمار، با توجه به وضعيت نرخ بيكارى و محروميت 

منطقه در شرايط مناسبى نيستند.

اما نكته قابل تأمل آنست كه به گفته مسئوالن استان خوزستان
داراى رتبه دوم از لحاظ سطح زير كشت و رتبه ششم را از
نظر ميزان توليدات داراست كه عدم تناسب اين آمار گوياى
بهره ورى نامناسب است. از همين رو بهره ورى بايد به
عنوان محورى قابل توجه در بخش هاى اتاق بازرگانى و

جهاد كشاورزى قرار گيرد.
كشاورزى مسئوالن  اخير  درسال هاى  كه  درحاليست  اين 
كشور عراق كه نگاهى خاص به محصول خرماى خود براى
كسب درآمد دارند، با برنامه ريزى موفق شدند سهم خود از
بازار فروش خرماى جهانى را افزايش دهند و جايگاه ايران

و خوزستان در بازار جهانى را تصاحب كنند.
در شرايطى كه كشاورزان خوزستانى به داليل
گوناگونى از جمله قاچاق محصوالت، كمبود
عدم و  آب  انتقال  اراضى،  كشت  براى  آب 
تخصيص آن در برخى حوزه ها، پوشش دهى
نامناسب بيمه و… در شرايط نامناسبى به سر
مى برند برخى مديران با راحت طلبى از نبود
زيرساخت ها سخن به ميان مى آورند حال
وجود يعنى  ها  زيرساخت  ترين  مهم  آنكه 
خرماى با كيفيت، اراضى قابل كشت، آب و
هواى سازگار با اين محصول، قابليت سرمايه
بازارهاى به  دسترسى  و  منطقه  در  گذارى 
است موجود  خوزستان  در  همگى  جهانى 
و تنها حلقه مفقوده در اين ميان عزم جدى

مديران مى باشد.
فراهم كردن زمينه مناسب به منظور تسهيل در امر صادرات
كمك بخش  اين  بيشتر  هرچه  توسعه  به  مى تواند  خرما 
در خرما  صادرات  شدن  آسان  براى  بسترهاى  ايجاد  كند. 
خوزستان، عالوه بر اين كه صادركنندگان استان را تقويت
مى كند، بلكه كمك شايانى نيز به نخلداران و توليدكنندگان
خرما مى كند. بهره مندى از پتانسيل  توليد خرما در خوزستان
زمينه را براى عرضه اين محصول استراتژيك در بازارهاى
جهانى و حضور هرچه بيشتر در اين بازارها فراهم مى كند
كه در نهايت منجر به رشد اقتصادى و ايجاد اشتغال در استان

مى شود./هورنيوز

ركورد زنى تلفات جاده اى خوزستان نسبت به تلفات دوران جنگ

دنياى خرماكاران خوزستانى  در بى مهرى بازار جهنم شد

طرح : سيد فرزاد موسوى
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جتماعى ا

هنوز مدت زيادى از اين حادثه نگذشته بود همچنان صحبت 
از اين حادثه گاه  و بى گاه در رسانه ها و شبكه هاى اجتماعى 
مطرح مى شد كه روز گذشته خبر ديگرى از پادگان هاى 
ارتش منتشر شد و در اين خبر آمده بود كه در پى حادثه 
تيراندازى در ميدان تير آموزشى كهريزك تهران متاسفانه 4 
تن از سربازان كشته و 8 تن ديگر مجروح شدند كه يكى 
از مجروحان از كاركنان پايور بود و فرد ضارب هم در اين 

حادثه كشته شد.
همان موقع برخى منابع كه روابط عمومى پايگاه هوايى 
شهيد لشكرى هم جزو آنها بود اعالم كردند كه اين اتفاق به 
دليل عدم سالمت روحى و روانى فرد ضارب اتفاق افتاده 
است و دادستان نظامى هم در تشريح حادثه اطالعات كافى 
و روشنى در خصوص داليل اين اتفاق نداد. نكته قابل توجه 
اين است كه تقريبا همزمان با اين حادثه در شيراز هم يكى 
از سربازان وظيفه اقدام به خودكشى و با اسلحه به خود 

شليك كرد.
مجموع اين موارد موجب شد كه در شبكه هاى اجتماعى 
موجى از درخواست ها با هشتگ #بازبينى_سربازى به راه 
بيافتد و كاربران خواستار بازبينى در مسئله خدمت سربازى 
شوند. به عنوان مثال يكى از كاربران در اين باره نوشت: 
اگر  وفروش؟  خريد  چرا  است  مقدس  امر  سربازى  «اگر 

قابل خريد و فروش است با ايجاد تبعيض 
بين جوان فقير و پولدار، مغايرقانون اساسى 
ست! #بازبينى_سربازى» يا كاربر ديگر كه 
نوشت: «2 سال از بهترين دوران يك پسر در 
سربازى واقعا هدر ميره بجاى جذب سرباز، 
ايجاد  كنند  نيرو  جذب  نظام  هاى  ارگان 

اشتغال هم مى شود. #بازبينى_سربازى»
به  مى تونيد  «االن  نوشت:  ديگرى  كاربر   
خونواده هاى اون جوونايى كه با تير اون 
سرباز كشته شدن بگيد #سربازى مقدسه؟ 
مرد ميسازه؟ #بازبينى_سربازى #سربازى_

اجبارى» 
با اين تفاسير حاال قرار است مجلس به اين 
مسئله ورود كند. اين را سخنگوى كميسيون 
امنيت ملى و سياست خارجى مجلس خبر 
كميسيون  دفاعى  كميته  كه  گفت  و  داد 
گزارشى از حادثه تيراندازى در ميدان تير 

ارتش واقع در منطقه كهريزك تهران تهيه مى كند. اما شايد 
مهمترين سوال در خصوص اين حوادث «چرايى و منشا» 

آنها است.

برخى كه توان مالى و نفوذ دارند مانع از 
برداشتن خدمت سربازى مى شوند

 اين سوال را از حشمت اهللا فالحت پيشه عضو كميسيون 
امنيت ملى مجلس پرسيديم و او گفت: من به طور كلى 
اعتقادى به خدمت سربازى ندارم و حتى در مجلس هشتم 
هم طرح 10 ساله پايان خدمت سربازى را ارائه كردم كه 
متاسفانه در كميسيون با مخالفت اكثريت مواجه شد و فقط 
شش نفر با آن موافق بودند. واقعيت اين است كه ما در 
دنيايى زندگى مى كنيم كه چيزى به عنوان خدمت سربازى 
وجود ندارد و همه افراد كه نيروهاى نظامى حضور دارند 
از عوامل كادرى و رسمى هستند. وى تصريح كرد: دليل 
اين امر هم واضح است. نگاه مسئوالن كامال كمى است و 
برخالف ديگر كشورها كه كيفيت را مد نظر قرار مى دهند، 
در ايران هرچه بيشتر اعزام شوند بيشتر مورد توجه قرار 
مى گيرند و اهميتى ندارد كه فرد توانايى و آمادگى روحى 
دارد يا خير؟ خب در چنين شرايطى مشكالت زيادى ايجاد 
پرجمعيت  خانواده ها  گذشته  در  مثال  عنوان  به  مى شود. 

بودند و مثال 5 پسر داشتند اگر دو يا سه نفر از آنها هم 
همزمان به خدمت مى رفت مشكلى ايجاد نمى شد. اما االن 
هر خانواده يا يا دو پسر دارد و خب نبود آنها و دورى از 
خانواده بسيار سخت است. حاال اين را در كنار مشكالت 
خانوادگى، عصبانيت هاى داخل پادگان، رفتارهاى افسران با 
سربازان  قرار دهيم، متوجه مى شويم كه قطعا برخى افراد 
كه سالمت روانى يا حتى توان تحمل شرايط موجود را 
ندارند، با اسلحه اى كه در اختيار دارند اقدام به عمل هاى 

انتقامى مى كنند.
دوران  كه  است  اين  واقعيت  گفت:  مجلس  نماينده  اين 
در  حتى  و  است  شده  تمام  اجبارى  سربازى  خدمت 
كشورهاى همسايه هم وجود ندارد و فقط كويت است 
كه خدمت سربازى يك ساله دارد و آن هم تصميم دارد 
حذفش كنند. اما ما همچنان اندر خم يك كوچه ايم و تنها 
كارى كه توانستيم در مجلس هشتم انجام دهيم اين بود كه 
حقوق سربازها را از 24هزار تومان به 80 هزار تومان افزايش 

داديدم كه البته آن هم كافى نيست.
كار  دستور  در  اگر  كرد:  تاكيد  پايان  در  پيشه  فالحت 
كميسيون قرار گيرد قطعا بررسى خواهد شد اما مشكل اينجا 
است كه افرادى كه توان مالى يا نفوذ سياسى- نظامى دارند و 
با استفاده از همين مانع از خدمت رفتن پسرانشان مى شوند، 

در برابر حذف خدمت اجبارى مخالفت و مقاومت مى كنند. 
زيرا پسران آنها كه به خدمت نمى روند و افرادى كه توان 
مالى ندارند يا از خانواده هاى روستايى يا قشر پايين جامعه 

هستند مجبور هستند دوران خدمت را سپرى كنند.

بسيارى از افرادى كه به سربازى مى روند 
صالحيت و ظرفيت اين كار را ندارند

همچنين سامان توكلى، روانپزشك هم از زاويه ديگرى به 
بررسى اين حادثه پرداخت و عنوان كرد:  نكته اول كه بايد به 
آن اشاره كنم اين است كه معموال در چنين مواردى به دليل 
اين كه اطالعات اختصاصى كافى منتشر نمى شود، نمى توان 
ارزيابى كارشناسانه و اظهارنظر قابل قبولى از خود حادثه اى 
كه اتفاق افتاده ارائه داد. اگر به سابقه اين موارد نيز نگاه كنيم، 
اتفاقى كه اغلب مى افتد اين است كه صرفا براى مدتى يك 
موج خبرى به راه مى افتد و بعد از گذشت چند روز موضوع 
به نوعى تمام مى شود و از خاطره ها مى رود، بى آن كه از دل 

آن راه حلى براى كاهش اين وقايع بيرون بيايد.
وى افزود: اما به طور كلى مى توانيم بگوييم كه بعضى افراد 
در بعضى شرايط كه تحت فشارهاى روانى و استرس هايى 
فراتر از حد توان شان باشند، ممكن است توان مديريت 
احساسات و كنترل رفتارهاى خود را از دست بدهند و 

رفتارهاى آسيب زننده به خود يا ديگران داشته باشند. اين 
رفتارها ممكن است با قصد و طرح قبلى، يا تكانشى و بدون 
برنامه ريزى قبلى باشند. همان طور كه گفتم، درباره اين مورد 
و موارد خاص ديگر بيش از اين نمى توانيم اظهارنظرى كنيم. 
طبيعى است كه انتظار داشته باشيم نهادهاى مسؤول تمام 
اين موارد را توسط تيمى از متخصصان كارآزموده و مجرب 
از حوزه هاى مرتبط، از جمله روان شناسى و روان پزشكى، 
بررسى كنند و تالش شود تا با شناخت ويژگى ها و مختصات 
اين روى دادها پيش بينى هايى براى كاهش وقوع آن ها انجام 
شود.  اين روانپزشك ادامه داد: نكته دوم كه بايد در نظر 
داشته باشيم اين است كه «سربازى» در كشور ما، همان طور 
كه از عنوان اش پيدا است، خدمت نظام وظيفه است، همان 
طور كه قديم ترها به سربازى «اجبارى» مى گفتند. در اين 
خدمت تمام افرادى كه اهل ايران هستند و صرفا بر اساس 
سن تقويمى شان مشمول گذراندن اين دوره هستند و در 
واقع، اگر كسى بداند كه توانايى گذراندن اين دوره را ندارد 
بايد خودش تقاضاى معافيت كند و با گذراندن مراحلى كه 

چندان هم ساده و سريع نيستند، معافيت بگيرد.
معافيت  ويژه  به  معافيت،  گرفتن  همين  كرد:  تصريح  او 
است  ممكن  افراد  آينده  در  هم  روان پزشكى  و  پزشكى 
محدوديت ها و تبعيض هايى را ايجاد كند. بنابراين، بسيارى 
از افرادى كه به خدمت سربازى فراخوانده 
مى شوند احتماال صالحيت و ظرفيت اين 
خودشان  است  ممكن  اما  ندارند،  را  كار 
هم ندانند، ممكن است نتوانند به مسؤوالن 
ثابت كنند كه فاقد اين ظرفيت هستند، و 
حتى در شرايطى ممكن است به دليل اين 
يا  پزشكى  معافيت  انگ  نمى خواهند  كه 
روان پزشكى را در ادامه ى زندگى شان داشته 

بانشد، از اعالم آن صرف نظر مى كنند. 
توكلى ادامه داد: به عنوان فردى كه در حوزه 
سالمت روان كار مى كنم، بسيار مايل هستم 
اتفاقات  مرتكب  كه  افرادى  آيا  كه  بدانم 
فردى،  نظر  از  سوابقى  چه  شده اند،  اخير 
اقتصادى  شخصيتى،  روانى،  خانوادگى، 
و امثال آن داشته اند؟ آيا تقاضاى معافيت 
هم قطاران شان،  خودشان،  آيا  بودند؟  كرده 
ارشدهاى شان گزارشى از مشكالت هيجانى 
و رفتارى را در آنان گزارش كرده بودند؟ اگر هر كدام از 
موارد باال بوده يا نبوده، دليل اش چيست و چه اقداماتى براى 
آن انجام شده است؟ آيا در قوانين و سازوكارها نقايصى 
وجود دارد كه بتوان با رفع شان به كاهش اين موارد كمك 
نشده  انجام  و  بشود  انجام  مى توانسته  اقداماتى  چه  كرد؟ 
است؟ طبعتا مى توان انتظار داشت از دل بررسى هايى دقيق 
راه كارهايى براى كاهش اين اتفاقات به دست بيايد. گر چه 
در نهايت، نمى توان انتظار داشت اين چنين وقايعى به صفر 
برسند و در اين گروه از جامعه هم مانند بقيه جامعه احتمال 
چنين اتفاقاتى وجود دارد ولى با توجه به فشارهاى روانى 
محتمل در اين دوره، از دست دادن شبكه هاى اجتماعى 
حمايى و خانوادگى در اين دوره، دست رسى به سالح و 
امثال آن، رسيدگى به آن اهميت زيادى دارد و مى توان انتظار 
داشت راه كارهاى مؤثرترى هم براى كاهش آن بتوان پيدا 

كرد.
در مجموع اين تنها بخشى از معضالتى است كه سربازان 
وظيفه با آن مواجه هستند و شايد از نكات مهم ديگرى كه 
بتوان به آن اشاره كرد اين است كه معموال همانطور كه 
طى ماه گذشته و يا سال هاى اخير با آن مواجه بوديم در 
درگيرى هاى مرزى نيز غالبا سربازان وظيفه هستند كه آسيب 

يا شهيد مى شوند.

«چرايى» شليك خونبار در پادگان ها
مدتى قبل خبرى در خروجى رسانه ها قرار گرفت مبنى بر اينكه يك سرباز  وظيفه جمعى پادگان آمادگاه (ارتش) آبيك با سالحى كه در اختيار داشت، اقدام به تيراندازى

رييس جمهورى مطالبه جامعه زنان را  به سوى هم خدمتى هاى خود كرد و بر اثر اين تيراندازى سه سرباز جان خود را از دست دادند و شش تن ديگر زخمى و به بيمارستان منتقل شدند.
در كابينه ناديده گرفت

رييس فراكسيون زنان مجلس با انتقاد از عدم معرفى وزير زن از سوى روحانى، گفت:
 ايجاد فرصت هاى برابر و منع تبعيض جنسيتى از وعده هاى رياست جمهورى به زنان بود، 

متاسفانه در اولين گام هيچگونه فرصتى به زنان داده نشد.
معرفى  به  اشاره  با  خود  شفاهى  تذكر  در  سلحشورى  پروانه 
اسامى وزراى دولت دوازدهم به مجلس طى روز گذشته، گفت: 
مطابق آيين نامه جديد رييس جمهورى بايد مطابق ماده 204 
پس از دو هفته وزراى خود را به مجلس معرفى كند اما به جاى 
ماده 204، ماده 208 بيان شد كه در آيين نامه جديد مرتبط با 

مسائل بودجه اى است.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراى اسالمى با انتقاد از عدم 
معرفى وزير زن از سوى رييس جمهورى، گفت: در كمال بهت 
و ناباورى نيمى از جامعه ايران از سوى رييس جمهورى ناديده 
گرفته شدند، زنان فرهيخته ايران در ميان كشورهاى جهان از 
معدود كشورهايى هستند كه در سطوح مديريت كالن سياسى 
درحالى است كه در ساير سطوح  دارند اين  حضور ناچيزى 

مشاركت سياسى و اجتماعى بسيار فعال بوده اند.
وى ادامه داد: اكنون بيش از نيمى از فارغ التحصيالن دانشگاه 
ها را زنان تشكيل مى دهند و در فعاليت هاى مختلف سياسى، 
اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى موفق ظاهر شده اند اما هر زمان 
كه بحث نظارت زنان مطرح است، نداشتن رزومه براى آن ها 

مطرح مى شود و اين دور باطل 
همچنان ادامه دارد.

بيان  با  زنان  فراكسيون  رييس 
برابر  هاى  فرصت  ايجاد  اينكه 
وعده  از  جنسيتى  تبعيض  منع  و 
زنان  به  جمهورى  رياست  هاى 
بوده است، متاسفانه در اولين گام 
هيچگونه فرصتى به زنان داده نشد، 

حال فرصت برابر بماند.
شكاف  در  ايران  رتبه  اوگفت: 
جنسيتى كه از شاخصه هاى توسعه 
يافتگى است در پايين ترين رتبه ها 

از ميان 144 كشور جهان قرار دارد و در سال 2016 رتبه ايران 139 
بوده است. اگر برنامه توسعه براى كشور مى نويسيم بايد بدانيم 

بدون حضور زنان توسعه محقق نخواهد شد.
حضور كم رنگ زنان در دولت دوازدهم  

عضو فراكسيون زنان مجلس با اشاره به اخبار مختلف پيرامون 
تركيب كابينه دوازدهم، گفت: در حال حاضر تنها معاونت امور 
زنان و خانواده به زنان سپرده شده و خبرى از وزير زن نيست.
 طيبه سياوشى ، با بيان اينكه مذاكرات زيادى با رئيس جمهور 
در خصوص حضور زنان در دولت دوازدهم انجام شده است، 
افزود: از كسانى كه مشاوران رئيس جمهور بودند، كسانى كه 
مى دانيم در كابينه افراد موثرى هستند و افرادى كه اطمينان 
داشتيم نظرات ما را به رئيس جمهور منتقل مى كنند، خواستيم 
تا مطالبات زنان را به وى بيان كنند. با تمام افراد فراكسيون اميد 

و زنانى كه در مجلس در اين جهت فعاليت مى كردند، صحبت 
كرديم و نظرات و مطالبات زنانى را كه نمايندگى مى كنيم منتقل 

كرديم.
وى ادامه داد: حتى بيانيه امضا شده توسط نمايندگان مجلس 
سخنگوى  سعيدى  زهرا  توسط  مستقيما  خصوص،  اين  در 
فراكسيون زنان به دست رئيس جمهور داده شد و ايشان نامه را 
رويت كرد. مراحل ديگر از جمله مذاكره با اسحاق جهانگيرى، 
معاون اول رئيس جمهور هم انجام شده و نظرات گفته شده 
در  مجلس  در  تهران  نماينده  است.  بوده  نتيجه  بى  ظاهرا  اما 
حضور  از  حمايت  مورد  در  مجازى  فضاى  كمپين  خصوص 
شهيندخت موالوردى در دولت دوازدهم توضيح داد: كمپينى 
كه در فضاى مجازى در خصوص ابقاى موالوردى در معاونت 
امور زنان و خانواده مطرح شد چيزى نيست كه رئيس جمهور 
نديده باشد. مى دانيم كه رئيس جمهور بر فضاى مجازى اشراف 
دارد و اطمينان داريم كه روحانى از شرايط ايجاد شده مطلع 

است.
سياوشى در مورد داليل مطرح شده از سوى رئيس جمهور در 
خصوص عدم استفاده از ظرفيت 
دوازدهم  دولت  كابينه  در  بانوان 
گفت: ايشان يك سرى داليلى را 
مطرح مى كنند كه عمده ترين آن 
اين است كه بخش سنتى جامعه 
در  زنان  پررنگ  حضور  مخالف 
اينكه  يا  است،  اجرايى  عرصه 

افرادى مخالف بوده اند.
وى خاطرنشان كرد: ما از رئيس 
بر  ايشان  داريم،  انتظار  جمهور 
اما  دارد  تاكيد  موضوع  ريسك 
موضوع ريسك كردن نيست بلكه 
داده  نشان  انتخابات  در  و  دارد  زمينه  اين  در  مطالباتى  جامعه 
است ، رئيس جمهور هم در تبليغات انتخاباتى بر اين مطالبات 

صحه گذاشته است.
معاونان  عملكرد  مورد  در  مجلس  فرهنگى  كميسيون  عضو 
شهيندخت  كرد:  تاكيد  يازدهم  دولت  در  جمهور  رئيس  زن 
موالوردى، ابتكار و احمدى پور تالش زيادى كردند. البته در 
مورد خانم احمدى پور نبايد فعاليت چند ماهه مورد قضاوت 

قرار گيرد.
سياوشى با ابراز اميدوارى براى حضور بيشتر زنان در دولت 
دوازدهم گفت: اخبار شنيده شده اين است كه تعداد معاونان زن 
رئيس جمهور كم مى شود و بانوان فقط در معاونت زنان حضور 
خواهند داشت، مگر اينكه در چند روز باقى مانده تغييراتى رخ 
دهد. همچنين در مورد حضور وزير زن در آموزش و پرورش 

هم مطلب قابل اتكايى نشنيده ام.

نـان ز

 دردسرهاى اجبار 
در انتخاب رشته دانش آموزان

سال گذشته بود كه ماجراهاى هدايت تحصيلى دانش 
آموزان دردسرساز شد. زيرا كه دانش آموزان نسبت به 
اجبار براى رفتن به رشته اى خاص معترض بودند و 
مسئوالن آموزش وپرورش نيز از توسعه متوازن رشته ها 
سخن مى گفتند. توازنى كه به موجب آن از گسترش 
بيش از حد متقاضيان رشته تجربى جلوگيرى مى كرد. 
اين ماجرا تا جايى پيش رفت كه حتى رئيس جمهور 
هدايت  در  اجبار  پرونده  و  كرد  ورود  آن  به  نيز 

تحصيلى دانش آموزان با اين نتيجه كه نبايد دانش آموزان را 
در انتخاب رشته مجبور كنيم، بسته شد. آنطور كه در آيين 
نامه هدايت تحصيلى جديد نوشته شده، اين آيين نامه تاكيد 
بر شناسايى و شناساندن عالئق و استعدادهاى دانش آموزان 
دارد و بعد از آن كمك به انتخاب آگاهانه رشته تحصيلى و 
در نهايت متوزان سازى شاخه ها و رشته هاى تحصيلى مدنظر 
است. زيرا كه اگر عالئق و استعداد دانش آموزان به خوبى 
شناسايى نشود، آن وقت نمى توان انتخاب آگاهانه اى داشت 
و اگر انتخاب آگاهانه نباشد حتى اگر توازنى در رشته ايجاد 

شود ارزشمند نخواهد بود.

 مشكل هدايت تحصيلى هنوز حل نشده  است
با وجود تغييراتى در آيين نامه هدايت تحصيلى و رفع 
چرا  كه  معترضند  دانش آموزان  هم  هنوز  آن،  ايرادات 
عالئق آن ها در انتخاب رشته براى ورود به رشته تجربى 
اولويت ندارد؟ بسيارى از دانش آموزان مدعى هستند كه در 
آزمون ها و اظهار نظرى كه در خصوص رشته از آن ها گرفته 
شده به وضوح رشته تجربى را انتخاب كرده اند در عين حال 
عملكرد تحصيلى آن ها براى ورود به رشته تجربى به مراتب 

بهتر از رياضى است، ولى آموزش و پرروش عمال خلف 
وعده كرده و نظر آن ها را ناديده گرفته است.

دانش  استعداد  و  عالئق  گرفتن  ناديده  پرسيد  بايد  حال 
آموزان و اولياى آن ها چه تبعاتى مى تواند داشته باشد و آيا 
اين شيوه بار كج آموزش و پرورش را در خصوص متوازن 

سازى بين رشته ها به منزل خواهد رساند؟

دانشجوى رشته برق دانشگاه شريف 
كه وارد رشته پزشكى شد

عالى  مشاور  توكلى،  حسين  كه  بود  جارى  سال  تيرماه 
سازمان سنجش گفت: بيشترين داوطلبان آزمون سراسرى 
سال 96 در گروه آزمايشى تجربى هستند. اين آمار در حالى 
اعالم شد كه ظرفيت پذيرش دانشجويان در گروه تجربى 
از بقيه گروه ها كمتر است و دانش آموزان در اين گروه 
شانس بسيار كمى براى قبول داشتند. اما تب تند پزشكى 
به جايى رسيده كه دانش آموزان حاضر به رقابت شديد در 
غول كنكور تجربى شدند.  ماجراى عالقه شديد به پزشكى 
به همينجا ختم نمى شود؛ دو سال پيش بود كه دانشجويى 
در رشته برق دانشگاه شريف انصراف داد و مجددا در كنكور 

شركت كرد تا وارد رشته پزشكى شود. اين اتفاق 
يعنى اتالف زمان و هزينه كه هم به فرد تحميل 
شده و هم به جامعه! البته اين اتالف زمان در بهترين 
ديگرى  دانش آموزان  اگر  كه  زيرا  است،  شرايط 
چنين توانمندى را نداشته باشند مجبور مى شوند تا 
برخالف ميلشان در رشته اى ادامه تحصيل بدهند 
كه عالقه اى به آن ندارند و آن وقت در رشته اى 
ناراضى  نيز  آن  از  كه  مى شود  كار  به  مشغول 

خواهد بود.

چه بايد كرد؟
پرورش  و  آموزش  بايد  كه  هايى  راه  موثرترين  از  يكى 
انجام دهد تقويت هنرستان هاست تا با ايجاد انگيزه توسط 
مشاوران مدارس دانش آموزان به سمت هنرستان ها گرايش 
داشته باشند. مشاوران مدارس وضعيت موجود را بهتر از هر 
كسى مى دانند در اين راه هم در دو سال گذشته تالش هاى 
از  هم  مشاوران  حتى  امسال  اينكه  اما  داشته اند،  فراوانى 
وضعيت موجود ناراضى هستند نشان مى دهد كه وزارت 

آموزش و پرورش تا چه حدى راه را به خطا رفته است.
 بنابراين اگر هدايت تحصيلى آنطور كه بايد جدى گرفته 
نشود، نتيجه ادامه اين موج افزايش بيشتر تقاضا براى تحصيل 
هدايت  اهميت  اگر  حتى  بود.  خواهد  تجربى  رشته  در 
ظرفيت  محدوديت  هم  باز  نگيريم،  درنظر  را  تحصيلى 
آموزشى موجب تبديل اين موضوع به بحران خواهد شد. 
ظرفيت مدارس و البته تعداد معلم ها در رشته تجربى محدود 
است و شايد به زودى با تعداد متقاضيان اين رشته فاصله 
جدى تر پيدا كند. به اين ترتيب تجربه فاصله زياد بين پشت 
كنكورى ها و صندلى هاى دانشگاه ها در دهه گذشته، اين بار 
در مقطع متوسطه و در مورد رشته تجربى تكرار خواهد شد.

تب تند «پزشك شدن» در بين دانش آموزان ايرانى
درآمد نجومى پزشكان و انتشار اخبارى در اين رابطه باعث شده تا دانش آموزان رغبت زيادى نسبت به درس خواندن در رشته تجربى

 داشته باشند. بر اساس آمار منتشر  شده در سال هاى اخير گرايش از رشته رياضى و انسانى به سمت رشته تجربى در حال افزايش است 
و همين موضوع سبب شده تا آموزش وپرورش عزم خود را جزم كند تا هر چه زودتر مانع اين مهاجرت رشته اى شود.

ــيار نرم و روان پايين مى آيد. ــة برقى آن بس ــت. شيش بنز مدل E350 در حال عبور از خيابان اس
ــت، اما ناگهان نايلكس پر از پوست تخمة جابونى( مصطلح به ژاپنى) و پوست نارنگى از  ــيار جذاب اس تصويرى كه بس
داخل به بيرون پرتاب مى شود! رانندة جوان در حالى كه براى خودش سوت مى زند به بنر نصب شده بر پل عابر پياده 

ــته ” هر زباله اى كه به زمين مى اندازيم كمر رفتگرى را خم مى كند!“ نگاه مى كند كه روى آن نوش
ــكل تدريجى اتّفاق مى افتد.  ــى“ به معناى تغيير موقعيت اجتماعى آدم ها ، عموما در همة جوامع به ش ــّرك اجتماع ” تح
ــه تحرك اجتماعى مى  ــى را طى مى كنند و پيش مى روند. البت ــته پله هاى به اصطالح ترقّ ــته آهس ــع آدم ها آهس در واق

ــد. تواند رو به باال و يا رو به پايين باش
ــتند باقى بمانند. چرِخ زندگى اينان بر روى زمينُ بكسواد مى  ــال همانجايى كه هس ــالهاى س ــت س عده اى هم ممكن اس
ــت و نظارت در آنها  ــرلوحه عملكردهاس ــورهايى كه قاعده و قانون س كند! تالش مى كنند؛ ولى جلو نمى روند. در كش
ــود و اقتصادشان هم دچار شوك يا سكته نمى شود تحّرك اجتماعى آرام آرام رخ مى دهد.  ــكل جدى اعمال مى ش به ش
ــرفت كرده  ــتكار؛ گام به گام پيش ــت مردان و زنان موفق را مى خوانيم مى بينيم كه اكثر آنها با تالش و پش وقتى سرگذش
ــيوه ” تّقى به توقّى خوردن“ ارتقاء يابد. در  ــورها موقعيت اجتماعى آدم ها به ش ــود كه در اين كش اند. كمتر ديده مى ش

ــكل گيرى پديده هايى مانند آقاى بابك زنجانى كمتر پيش مى آيد. واقع امكان ش
ــت. با هر ابالغيه، عده اى رو  ــار و نتيجه هر ابالغيه دولتى در عرصه اقتصاد اس ــدن“ ويژگى اقتصادهاى بيم ــاب ش ”پرت
ــت. از نظر اجتماعى، تدريجى بودن  ــته اما چيز ديگرى اس ــوند! بحث اين نوش به پايين و عده اى رو به باال پرتاب مى ش
ــادوش هم ارتقاء مى يابند. يعنى تدريجى بودن  ــن دارد و آن اينكه ”مكان و منِش“ آدم ها دوش تحّرك اجتماعى يك ُحس
ــب كنند. وقتى در جامعه امكان  ــان را نيز كس ــود افراد، منِش الزم براى موقعيت يا مكان اجتماعى جديدش باعث مى ش
ــاله وجود داشته باشد عرصه براى مانور « نوكيسه ها « هموار مى شود. مهمترين ويژگى  ــبه¬ى راهِ صد س پيمودن يك ش

ــان وجود ندارد. ــبى بين مكان و منش ش ــت كه تناس ــه ها آن اس اين نوكيس
چون با « سرقِت» زياد به « ثروِت» زياد رسيده اند، و در واقع نرسيده اند بلكه پرتاب شده اند. «سرقت، سرعت، ثروت» 
داستان زندگى نوكيسه گان اقتصادى است. قطعا در اين نوشته حساب كسانى كه با تالش به ثروت رسيده اند جداست. 

ــتان : ــگاه تا بيمارس ــيقى، از دانش ــه ها در همه عرصه ها حضور دارند از بازار تا موس نوكيس
ــپاريد. كافى است به كسى كه نرم  ــته باشيد. جذاب كردن صدايتان را به نرم افزارها بس ــت صداى گيرايى داش  الزم نيس
ــبكه هاى ماهواره اى را  ــايت ها و ش ــفارش كار بدهيد. بعد هم كليپى تهيه كنيد و هزينه پخش آن از س افزار مى داند س

ــتخدام « مدير برنامه» يادتان نرود! ــتى اس ــده ايد! راس ــتار ش ــوپر اس ــما ديگر س پرداخت كنيد. ش
ــوص مبلغى كه بايد  ــويد و در خص ــيد. به يك «كارچاق كن» وصل ش ــته اى از بازيگرى نداريد نگران نباش ــر سررش اگ
ــده ايد!  ــده انجام مى دهد. شما ديگر سوپر استار ش ــكل تضمين ش ــيد. بقيه كارها را او به ش به او بپردازيد به توافق برس

ــد مراتب علمى را يك به يك طى كنيد. به اطراف ميدان انقالب تهران برويد و مقاله، پايان نامه و حتى كتاب  ــى خواهي م
سفارش دهيد و در اسرع وقت تحويل بگيريد. اصال اگر حوصله رفتن به آنجا را نداريد در گوگل كلمات « خريد پايان 
ــما ديگر «  ــفارش بدهيد در كمتر از يك روز درب منزل تحويل مى گيريد. ش ــتجو كنيد. هر چه س نامه و مقاله» را جس

ــده ايد! دكتر» ش
اين است كه جامعه پر مى شود از نوكيسه هايى از همه نوعش! از همه رنگش. جامعه «بخر و بپر «. كسانى كه مى خرند 
ــتقيم « راه برود». همه مى  ــير مس ــى نمى خواهد در مس و مى پرند. جامعه اى كه آدم ها به دنبال راههاى ميان برند. كس
ــك داريم ولى كمتر «حكيم» مى بينيم، خواننده  ــود كه اين روزها پزش ــير ميان بر « راه بدوند». اين مى ش خواهند از مس
ــتاد» مى بينيم. بازيگر داريم ولى  ــگاه داريم ولى كمتر» اس ــى كمتر «هنر مند» مى بينيم، عضو هيأت علمى دانش ــم ول داري
ــواد» مى بينيم. چون اينان خريده اند و پريده اند، پول داده اند  ــه» مى بينيم، دكتر داريم ولى كمتر « باس كمتر « هنر پيش
ــت. اگر گهگاه منِش متناسب با مكانى را كه اشغال كرده اند از خود نشان مى  ــان عاريه اى اس ــته اند. همه چيزش و گذش
ــته  ــت نوش ــان خيلى زود لو مى رود. اينان مانند كاالهاى چينى ميدان توپخانه تهران اند كه روى آنها درش دهند تظاهرش

ــاخت ژاپن! ــت: س ــده اس ش

شـت ا د د يا

جامعه بخر و بپر!
فردين عليخواه 



ــزرگان  ــود آنكه ب ــا وج ب
ــاى  ه ــودرو  خ واردات 
كه  دارند  ــد  تاكي ــس  لوك
بحث گرانى خودروها در 
ــا تحركات  ــت ام كار نيس
ــت از تالش  ــازار حكاي ب
ــدگان  واردكنن از  ــى  برخ
ــت  قيم ــش  افزاي ــراى  ب
ــى  واردات ــاى  خودروه
ــى كه به  دارد. خودروهاي
ــا از ابتداى  ــان اماره اذع
ــال واردات  آنها 130  امس
ــته و  ــد داش ــد رش درص
آنها  قيمت  ــورت  دراينص
بايد روند نزولى در پيش 
ــن روزها  اي اما  ــه  ميگرفت
ــاهد افزايش قيمت اين  ش

خودروها هستيم.
دراين بين توقف ثبت سفارش خودرو از سوى وزارت 
ــه صورت موقت در پى  ــدن و تجارت كه ب صنعت،مع
ــت از توليد داخل  ــه واردات و حماي ــش بى روي افزاي
صورت گرفته بهانه اى تازه به سدت واردكنندگان داده 
ــود بيشترى از اين بازار به جيب بزنند. در حاليكه  تا س
خودروهاى وارداتى همچنان پيش گرفتن عرضه نسبت 
به تقاضا را هدف گرفته اند و به اذعان كارشناسان نيازى 

به افزايش قيمت نيست.
ــى از  ــار برخ ــر از فش ــا خب ــن روزه ــال اي ــا اينح ب
ــراى وزارت  ــزرگان واردات خودروهاى لوكس ب ب
ــع توقف ثبت  ــراى رف ــارت ب ــدن و تج صنعت،مع
ــد در  ــدد آن خبرميدهن ــازى مج ــفارش و ازادس س
حاليكه كارشناسان تالش اين دست از واردكنندگان 
ــود بيشتر ميدانند و تاكيد ميكنند اين  را طمع براى س
ــار را مقاومت كند.  وزارتخانه بايد در مقابل اين فش
ــاس به گفته يك كارشناس صنعت خودرو،  براين اس

ــت، معدن و  ــودرو به وزارت صنع ــدگان خ واردكنن
ــاى وارداتى  ــراى افزايش قيمت خودروه تجارت ب
ــه بايد در برابر  ــار وارد ميكنند اما اين وزارتخان فش

فشارها مقاومت كند.
ــى واردات خودرو در  ــاس اظهارات امراهللا امين براس
ــه ماهه نخست امسال رشد بيش از 130 درصدى  س
ــته، بنابراين با توجه به افزايش شديد واردات و  داش
ــوالت، قيمت خودروهاى وارداتى  عرضه اين محص
بايد كاهش يابد.با اين حال شاهديم كه واردكنندگان 
ــفارش واردات اين  ــه توقف ثبت س خودرو به بهان
ــت خودروهاى وارداتى  ــوالت از افزايش قيم محص

سخن مى گويند.
 به اذعان او، با توجه به رشد شديد واردات خودرو، 
ــب وظيفه  ــدن و تجارت حس ــت، مع وزارت صنع
ــده  قانونى خود براى مديريت واردات وارد عمل ش
ــان در واردات خودرو به  ــت هاى پنه ــت اما دس اس

ــتفاده از اين دنبال سوءاس
موضوع هستند.

هيات عضو  ــاد  بنابراعتق  
ــه ــگاه عالم ــى دانش علم
البى هاى فشار  طباطبايى، 
ــر ــودرو ب ــده خ واردكنن
ــت، معدن و وزارت صنع
است قوى  بسيار  تجارت 
ــد قيمت ها را و مى خواهن
ــفانه اين باال ببرند و متاس
ــون ــز تاكن ــه ني وزارتخان
ــته و عملكرد انفعالى داش
برخوردى با البى واردات

خودرو نداشته است.
او، ــارات  بنابراظه
ــازى واردكنندگان زمينه س
ــش ــراى افزاي ــودرو ب خ
ــت اس حالى  در  قيمت ها 
ــه سال اخير قيمت جهانى خودرو ثابت كه در دو س
ــى براى افزايش ــه همين دليل نه تنها دليل ــده و ب مان
ــران وجود ندارد ــاى وارداتى به اي ــت خودروه قيم
ــد بيش از 130 درصدى واردات بلكه با توجه به رش
ــال و افزايش ــت امس ــد ماهه نخس ــودرو در چن خ

عرضه، قيمت اين محصوالت بايد كاهش نيز يابد.
ــازار خودروهاى ــه فعاالن ب ــت ك ــن در حالى اس اي
ــازار خبر داده و مى گويند ــى از ثبات در اين ب واردات
ــديد واردات و در نتيجه افزايش با توجه به رشد ش
عرضه، نه تنها افزايشى در نرخ خودروهاى وارداتى
ــا نيز محتمل ــت بلكه كاهش قيمت ه نخواهيم داش

خواهد بود. 
ــورت گرفته در بازار حكايت با اينحال تحركات ص
ــت هايى پنهان براى گرانى خودروهاى از وجود دس
ــد وزارت صنعت،معدن و ــد دي ــس دارد كه باي لوك

تجارت دراين خصوص چه خواهد كرد؟

ــا تاكيد  ــازى باره ــازمان خصوصى س در حالى س
ــباى خود را به  ــماره ش ــهامداران ش كرده كه س
ــامانه ارائه دهند اما همچنان عده اى در مقابل  س
ــت مقاومت كرده و از ارسال شماره  اين درخواس

ــب ا خوددارى مى كنند. ش

به  بارها  سازى  خصوصى  سازمان  اگرچه 
سريعتر  چه  هر  كه  كرده  اعالم  سهامداران 
شماره شباى خود را به سامانه ارائه دهند اما 
ارائه  به  ميلى  سهامداران  از  برخى  همچنان 
خاطر  همين  به  ندارند  خود  شباى  شماره 
از  بار  چندمين  براى  مذكور  سازمان  اخيرا 
مردم درخواست كرده كه شماره شباى خود 

را به سامانه ارسال كنند.
سهام  سامانه  رونمايى  آيين  گذشته  سال 
عدالت صورت گرفت و بر اين اساس 47 
ميليون نفر مجاز به ورود به سامانه شدند؛ در 
ادامه تكميل اين فرآيند از سال 96 نيز شماره 

شبا دريافت شد و بر اساس آن تا امروز 36 ميليون نفر 
وارد سامانه شده و از وضعيت سهام خود مطلع شده 
اند و تاكنون حدود 30 ميليون نفر هم شماره شبا ارائه 

داده اند.
سازى  خصوصى  سازمان  رئيس  مشاور  پيش  چندى 
همچون هميشه تاكيد كرد كه مشمولين سهام عدالت 
براى دريافت سود سهام عدالت در شهريور ماه هر چه 
سريعتر شماره شباى خود را به سامانه ارائه دهند تا اين 
سازمان بعد از بررسى صحت شماره حساب بتواند در 

زمان مقرر سود را به حساب مشمولين واريز كند.
به گفته جعفر سبحانى با اتمام زمان مجامع شركت هاى 
موجود، سود سهام عدالت در شهريور ماه به حساب 
مشمولين واريز خواهد شد. بنابراين  آنطور كه مسئوالن 
يك  از  كمتر  مى دهند  خبر  سازى  خصوصى  سازمان 

ماه ديگر سود سهام عدالت در حساب مشموالن قرار 
خواهد گرفت.

به  و  دوم  مرحله  به  عدالت  سهام  ساماندهى  حاال 
امروز  به  تا  و  مى شود  نزديك  سود  واريز  زمان 
عدالت  سهام  سامانه  به  نفر  ميليون   30 به  نزديك 

شماره شبا ارائه كرده اند.

ابهاماتى كه برطرف نمى شود
با وجود اين صحبت ها هنوز سازمان خصوصى سازى 

راجع به ميزان پرداخت ها شفاف سازى نكرده است و
ابهامات زيادى در اين خصوص وجود دارد. گفتنى ست
كه رئيس سازمان خصوصى سازى خبر از واريز سود
150 هزار تومانى به حساب مشمولينى داده كه آورده
سهام خود را تكميل كرده باشند، در غير اين صورت
ميزان سود به نسبت و درصد براى هر يك
آن رقم  كه  شد  خواهد  تعيين  مشمولين  از 

مشخص نيست!
البته كارشناسان اقتصادى نيز در اين خصوص
گفته اند كه ابهامات دراين سهام زياد است
و شفافيتى در اعالم سرمايه آن وجود ندارد.
در همچنان  مربوطه  سازمان  ترتيب،  بدين 
سردرگمى به سرمى برد و مشخص نيست به

هر فردى چه ميزان سهام تعلق گيرد.
طاهرى غالمحسين  جارى  ماه  ابتداى 
كارشناس اقتصادى دراين باره گفت: سهام
هاى پيچيدگى  اخير  سال  درچند  عدالت 
خاصى داشته است و برخى جزئيات آن ابهام
دارد. او با اشاره به اينكه سهام عدالت بصورت نيمه
دولتى است عنوان كرد: بايد توجه داشت كه سود و
زيان سهام عدالت مشخص نيست چرا كه كل سرمايه
هرساله بايد سودى داشته باشد و مسئوالن از اعالم آن

طفره مى روند.
بنابراين الزم است كه  يكپارچه سازى  در خصوص
اين طرح صورت گيرد چرا كه بايد اين سود به حساب
سرپرست خانوار واريز شود نه هر فرد خانوار كه دراين

طرح سهام شركت كرده است.

بازار سرمايه به عنوان دماسنج اقتصاد و توسعه 
آن به عنوان يكى از عوامل تاثير گذار بر رشد 
اقتصادى مى بايست همواره مد نظر كابينه 
دولت قرار داشته باشد. بنابراين سياست هاى 
مناسب بازار پول و سرمايه و رشد ابزارهاى 
مالى و حذف برخى محدوديت ها م ى بايست 

مد نظر قرار گيرد.
از طرفى شرايط اقتصادى و چشم انداز آن 
تورم،  نرخ  ارز،  نرخ  كليدى  هاى  متغير  با 
نرخ بهره و نرخ رشد اقتصادى تعيين كننده 
رونق و يا ركود بازار سرمايه هستند. بنابراين 
از آنجايى كه بازار سرمايه جدا از كل اقتصاد 
نيست سياست گذاران بخش هاى مختلف در 
تصميمات خود مى بايست با نگاه ملى و نه 

جزيره اى به مسايل توجه داشته باشند.
از اين روى كابينه محترم مى بايست با نگاهى 
ويژه به بودجه دولت و كنترل كسرى بودجه 
گام بردارند. از آنجايى كه در شرايط فعلى 
رشد  هاى  سياست  به  منجر  بودجه  كسرى 
ماليات بر بنگاه هاى توليدى و افزايش بدهى 
گردد،  مى  مشاركت  اوراق  انتشار  و  دولت 
ركود  ايجاد  به  منجر  فوق  عوامل  مجموع 

اقتصادى خواهند شد.
مالياتى  هاى  پايه  گسترش  هاى  سياست 
از قبيل اعمال ماليات بر جريان درآمدى و 
ثروت اشخاص حقيقى و ... در كنار نگرش 

واقع بينانه همه وزرا به وضعيت درآمدهاى 
نفتى كشور و حركت به سمت بودجه عمرانى 
بدون ايجاد كسرى بودجه انتظار اصلى بازار 

سرمايه از كابينه دولت است.
سياست تنظيم بازار ارز و رشد آن به اندازه 

جهت  كشور  داخل  و  جهانى  تورم  تفاوت 
حفظ رقابت پذيرى توليد كنندگان از ديگر 
مى  سرمايه  بازار  فعاالن  انتظار  مورد  موارد 
اقتصادى دولت قرار  بايست مد نظر كابينه 

گيرد.
سياستهاى بهبود محيط كسب و كار به عنوان 
يكى از شعارهاى اصلى دولت آقاى روحانى 
مى بايست با جديت بيشترى دنبال شود در 
كنار آن مقررات زدايى به معنى حذف مقررات 

دست و پا گير و ثبات قوانين  و دستورالعمل 
ها نظير تعرفه ها و حق بهره بردارى ها و 
نرخ گذارى خوراك شركت هاى پتروشيمى 
و پااليشگاهى يكى از موارد مهم مورد انتظار 

از كابينه جديد دولت است.
نگارنده بر اين باور است كه مهم ترين مسئله 
اقتصاد كشور بعد از روى كار آمدن دولت 
يازدهم عدم كاهش نرخ بهره در كل اقتصاد 

در عين پايين آمدن نرخ تورم بوده است.
اين  ايجاد  سبب  متعددى  عوامل  اگرچه   
جهت  دولت  اقدامات  اما  اند  شده  شرايط 
رفع اين موضوع اصال در خور انتظار نبوده 
و بعضا برخى از سياستها منجر به رشد نرخ 
بهره نيز گرديده است. در اين راستا الزم به 
ذكر است نسبت نقدينگى به توليد ناخالص 
داخلى در چهار سال گذشته از حدود 60 
درصد به نزديك 100 درصد افزايش يافته 
هايى  بهره  خلق  آن  اصلى  دليل  كه  است 
از  توجهى  قابل  درصد  متاسفانه  كه  است 
آن ما به ازايى در دارايى هاى نظام بانكى 

نداشته است.
اقدام موثر در جهت رفع دارايى هاى راكد و 
مسموم و بازى خطرناك جذب سپرده با نرخ 
باال در نظام بانكى با استفاده از تجربه جهانى 
مى بايست از اولويت هاى در دست اقدام 

دولت قرار گيرد.

ــدود يكماه پيش تا كنون چين به دليل  از ح
اعمال فشار آمريكا اقدام به ايجاد محدوديت 
هاى تجارى با ايران كرده است. هر چند كه 
اين مساله اگرچه از زبان برخى از مسووالن 
ــاد موانع  ــده اما هيچگاه ايج ــانه اى ش رس
توسط اين كشور براى ايران مورد تاييد قرار 
نگرفته است. اولين بار بحث عدم پرداخت 
وجه معامالت محصوالت پتروشيمى چون 

پليمر به ميان كشيده شد.
ــم راهكارهاى  هنوز هم على رغ
ــا خبرها حكايت از  ديپلماتيك ام
ــه فعاالن عرصه  ــن نكته دارد ك اي
پتروشيمى ايران براى دريافت پول 
محصوالت فروخته شده به چين 
دچار مشكل هستند. اين خبر اولين 
ــر در امور  ــط معاون وزي بار توس
پتروشيمى حدود يكماه و نيم پيش 
منتشر شد كه پس از آن نيز ديگر به 
آن اشاره چندانى نشد. اين روزها 
نيز خبر ميرسد كه بانك هاى چينى 
بلوكه كردن حساب هاى ايرانيان 

ــيارى از  ــت اجرا دارد و تا كنون بس را در دس
حساب هاى ايرانيان بلوكه شده است.

ــى روزهاى اخير  ــاس اين گزارش، ط براس
خبرهاى مبنى بر بسته شدن حساب ايرانيان 

در چند بانك چينى منتشر شد.
بر اين اساس اعالم شد كه چين حساب هاى 
ــاى ABC و ICBC و  ــان در بانك ه ايراني
MERCHENT را مسدود كرده است و 
ــت  طى اطالعاتى كه از كارآفرين ها به دس

ــابقه يك  به  ــن در اقدامى بى س ــيده چي رس
ــاب هاى  ــدود كردن حس  يك در حال مس
ايرانيان است، دليل اين بانك ها براى بستن 
ــن تحريم هاى  ــاب هاى ايرانيان در چي حس
ــط آمريكا عليه  ــده توس بين المللى وضع ش

ايرانيان است.
ــى ايران و  ــويى بنابر اعالم اتاق بازرگان ازس
ــدون مجوز با  ــن، ايرانيانى كه در چين ب چي

ــان فعاليت تجارى انجام  حساب شخصى ش
ــوى چينى ها حساب شان بسته  مى دهند از س
ــوول در  ــال يك مقام مس ــود. با اينح مى ش
ــنا گفته  ــاق بازرگانى ايران و چين به ايس ات
حساب هاى ايرانيانى كه در چين بسته شده 
ــت. ايرانيانى كه  ــخصى اس حساب هاى ش
ــت يا دانشجو در چين هستند بدون  توريس
ــخصى باز مى كنند و  مجوز كار حساب ش
ــاب كار تجارى و بيزينس انجام  با آن حس

ــت در حساب هايشان  مى دهند و ارقام درش
ــرف  ــان از ط ــردش دارد، حساب هايش گ

چينى ها بسته مى شود.
 به گفته اين مقام مسئول، كسانى كه حساب 
ــان در چين بسته  ــركتى دارند حساب ش ش
نمى شود در واقع كسانى كه با حساب هاى 
ــان كار تجارى انجام مى دهند  ــخصى ش ش
ــت، در ايران  ــته مى شود. اين طبيعى اس بس
ــخصى  ــاب ش ــم اگر در حس ه
ــده است  كه به دارايى اعالم نش
وجود  ــاال  ب مالى  ــاى  تراكنش ه
ــد حتما صاحب آن  ــته باش داش
اين  ــود.  مى ش احضار  ــاب  حس
 FATF ــوارد مربوط به قوانين م
و قوانين مبارزه با پولشويى است 

كه بايد رعايت شود.
دراين بين با وجود تاكيد بر نبود 
مشكل تجارى ميان ايران و چين 
اما تحركات يكماه و نيم گذشته 
نشان از عدم تمايل چين به ادامه 
روند تجارى فعلى با ايران است. 
اين موضوع زمانى نگران كننده ميشود كه آمار 
ــت كه اين  صادرات نفت ايران گوياى آن اس
كش.ر اولين واردكننده نفت ايران است. حتى 
در زمان تحريم نيز بخش زيادى از درآمدهاى 
نفتى ايران ناشى از خريد نفت ايران توسط اين 
كشور بوده است. كه قطعا در صورت آنكه 
چينى ها تصميم به كاهش تعامالت تجارى 
با ايران بگيرند نگرانى هاى اقتصادى ايران 

صدچندان خواهد شد!

دست هاى پنهان به دنبال
 گرانى خودروهاى لوكس

با وجود آنكه بزرگان واردات خودروهاى لوكس تاكيد دارند كه بحث گرانى خودروها در كار نيست اما
 تحركات بازار حكايت از تالش برخى از واردكنندگان براى افزايش قيمت خودروهاى وارداتى دارد.
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ارقام 1تا 9 را طورى قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع هاى 
كوچك سه در سه فقط يك بار 
به كار روند.
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كارون

انتظار بازار سرمايه از كابينه دولت دوازدهم
رش ا گـز

خبـر

جواد سنگينيان

اما و اگرهاى سود سهام عدالت تمام مى شود؟

عقب نشينى رمزآلود چينى ها 
از تعامالت تجارى با ايران

اين روزها موانع چين براى معامالت ايرانى در اين كشور آنچنان افزايش  يافته كه هر روز
 خبرى جديد از اقدامات مسووالن اين كشور به گوش مى رسد.
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ورزش
خبـر خبـر

بايد ايرادات خط حمله را برطرف كنيم
سرمربى تيم فوتبال استقالل خوزستان گفت: بازى دو
نيمه متفاوت داشت، ما در ابتدا گيج و سردرگم و بى

برنامه بازى مى كرديم.
عبداهللا ويسى پس از شكست 2 بر يك تيمش مقابل سايپا
گفت: بازى دو نيمه متفاوت داشت. ما در نيمه نخست

گيج و سردرگم و بى برنامه بازى مى كرديم.
را بازى  و  شديم  بهتر  كمى  دوم  نيمه  داد:  ادامه  وى 
دست گرفتيم. در ادامه 2 گل دريافت كرديم و سپس با
2 تعويض تيم را آرايش هجومى داديم و تالش كرديم
موقعيت هاى از  نتوانستيم  متأسفانه  برگردانيم.  را  بازى 
خود استفاده كنيم و بازنده از زمين بيرون آمديم. فوتبال
همين است. در 2 بازى قبل شانس داشتيم و 4 امتياز به
دست آورديم. اين بار اما شانس نداشتيم و بازى را واگذار
كرديم. ايراداتى در خط حمله داريم كه بايد آنها را رفع

كنيم و انشاءاهللا در بازى هاى بعد بهتر كار خواهيم كرد.
سرمربى تيم استقالل خوزستان تصريح كرد: بازيكنان
تيم با تجربه هستند و مى توانند تيم را جمع كنند. ما هم
مى توانيم اين كار را انجام دهيم چون خودمان تجربه
باخت در خانه را داريم. متأسفانه تيم ما نمى تواند فرصت
گلزنى خلق كند و حمالت زهردارى كه ما انتظار داريم
مهاجمان با  نمى آوريم.  وجود  به  حريفان  دروازه  روى 
خارجى كه كارشان براى ورود به تيم درست شده است
بهتر از اين مى  شويم. جوانان هم بايد تجربه كسب كنند
انشاءاهللا پس از هفته پنجم تيم را بهتر روانه مسابقات

خواهيم كرد.
ويسى با ابراز اميدوارى به اينكه بتواند نواقص تيمش را
در روزهاى آينده برطرف كند، خاطرنشان كرد: زمانى كه
تيم به گل مى رسد طبيعى است كه عقب نشينى كند. در
نيمه اول موقعيت كمترى به حريف داديم. پس از اينكه
گل خورديم براى جبران رفتيم كه دفاع ما باز شد و گل

بعدى را دريافت كرديم.
وى در خصوص صحبت على دايى كه گفته بود ويسى
بيشتر داور را تحريك مى كرد، بيان كرد: قضاوت اين

صحبت را به شما مى سپارم.
ديدار داورى  درباره  خوزستان  استقالل  تيم  سرمربى 
استقالل خوزستان-سايپا با بيان اينكه كارشناسان بايد
به داوران  شايد  داشت:  اظهار  بدهند،  نظر  باره  اين  در 
نفع تيمى هم اشتباه كنند اما به آنها تبريك مى گويم و
اميدوارم از اين بهتر هم بشوند. داوران تحت تأثير نام ها

قرار نمى گيرند و اين خيلى خوب است.

ويسى در مورد سوال خبرنگارى كه گفته بود شما قبل
از بازى اعالم كرده بوديد دايى دوست من است اما او
در مراسم قبل از بازى شركت نكرد و با او خوش وبشى
نداشتيد، تصريح كرد: نمى دانم جريان چه بود ما به سراغ
نيمكت حريف رفتيم اما نبودند. مى توانست پس از نماز
بيايند اما اين اتفاق نيفتاد با اين حال براى على دايى احترام

قائلم.

استقالل خوزستان محروم نشده است
مسئول كميته تعيين وضعيت بازيكنان گفت: تغيير مسئول
TMS باشگاه استقالل خوزستان طى ايميلى به فيفا اعالم
شده، به همين خاطر رمز عبور قبلى اين باشگاه قفل شده
است و آنها نمى توانند مدارك بازيكنان جديد را ثبت

كنند.
روزبه وثوق احمدى در مورد اين مشكل گفت: ظاهراً
مسئول بخش بين الملل و كسى كه مسئوليت TMS را
برعهده داشت در استقالل خوزستان تغيير كرده و اين
مسئله به فيفا اعالم شده است، به همين خاطر از سوى
فيفا رمز عبور قبلى قفل شده تا مسئول جديد معرفى

شود.
وى در مورد اينكه آيا مشكلى بابت محروميت استقالل
خوزستان وجود دارد عنوان كرد: همان طور كه گفتم بعد
از صحبت هايى كه با مسئول بين الملل فدراسيون داشتم،
اين مسئله مطرح شده و با توجه به اينكه ايميلى مبنى
بر عدم همكارى با مسئول TMS قبلى باشگاه به فيفا
ارسال شده، آنها رمز ورود را قفل كرده اند تا فرد جديد

معرفى شود.
مسئول تعيين وضعيت بازيكنان فوتبال در رابطه با اينكه
دارند، شكايتى  پرونده  مشكل  خوزستان  استقالل  آيا 
تصريح كرد: استقالل خوزستان سه پرونده دارد كه دو
پرونده در دست بررسى است و در مورد يك پرونده رأى
صادر شده كه استقالل خوزستان درخواست تجديدنظر
كرده و هنوز تا به اين لحظه هيچ رأيى براى اجرا در

جريان نباشد.

به خاطر بدهى باشگاه تركيب را تغيير دادم
سرمربى نفت مسجدسليمان گفت: به خاطر بدهى اى كه
از گذشته براى تيم بر جاى مانده است مجبور شدم چند

بار تركيب را براى بازى با ماشين سازى تغيير دهم. 

محمود فكرى در خصوص پيروزى 3 بر صفر تيم نفت
مسجدسليمان برابر ماشين سازى تبريز در ليگ دسته اول،
گفت: با توجه به اينكه تمرينات خوبى را در پيش فصل
انجام داده بوديم و بازيكنانم در شرايط ايده آلى بودند
به يك پيروزى خوبى دست پيدا كرديم. مقابل حريفى
موفق شديم كه مربى باتجربه اى دارد و حتى تيمش
مى توانست براى ما دردسرساز شود. ماشين سازى يك
پنالتى و چند موقعيت را از دست داد. ما بعد از حمالت
ماشين سازى رفته رفته به بازى مسلط شديم و توانستيم

به دو گل در نيمه اول دست پيدا كنيم.
وى تاكيد كرد: در نيمه دوم هم به يك گل ديگر رسيديم
اما با توجه به گرماى هوا در اواخر بازى نگران بودم كه
بازيكنانم مصدوم شوند. به همين دليل از آنان خواستم كه

بازى را مديريت كرده تا آسيب نبينند.
سرمربى نفت مسجدسليمان در مورد داورى اين ديدار
نيز گفت: نگرانى هميشه براى بحث داورى وجود دارد
خصوصا در ليگ يك كه شرايط خاصى دارد و در هفته

ايران با يك پله سقوط همچنان بر بام آسيا
فوتبال ملى ايران در رتبه 24 جهان ايستاد و يك پله نسبت به ماه گذشته 

سقوط كرد.
مردادماه 1396  امروز 19  (فيفا)  فوتبال  جهانى  فدراسيون  وب سايت 
برابر با دهم آگست 2017 آخرين رده بندى برترين  تيم هاى ملى دنيا و 

طبقه بندى امتيازى فوتبال جهان را اعالم كرد.  
فوتبال ايران با داشتن 893 امتياز در رتبه 24 جدول جهانى فيفا آرام 

گرفت. 
 بر طبق اين رده بندى، برزيل با 1604 امتياز در رتبه اول قرار گرفت و 
آلمان با كسب 1549 امتياز و يك پله سقوط در رتبه دوم قرار گفت.  رده 
بندى 10 تيم برتر جهان به تاريخ دهم آگست 2017 به شرح زير است: 
 رتبه آسيايى ايران همچنان رتبه اول است و جدول تيم هاى برتر آسيايى 

در رده بندى تازه فيفا از اين قرار است: 
 پيش از اين و در آخرين رده بندى اعالم شده به تاريخ ميالدى ششم 
جوالى 2017 آلمان با 1609 امتياز در صدر بود و برزيل با 1603 امتياز 

در رتبه دوم ايستاده بود: 
 ايران نيز با 7 پله صعود به رتبه 23 جهان رسيده بود و پشت سر فوتبال 
كشورهايى چون ايرلند شمالى، اسلواكى، ولز، ايسلند، سوئد، اروگوئه، 
مكزيك و كرواسى براى حضور در جمع بزرگان فوتبال جهان در نوبت 

ايستاده بود. 
 فاصله ايران با رقباى آسيايى نيز در رده بندى قبلى بسيار فاحش بود، 
استراليا با 3 پله صعود به رتبه 45 رسيده بود و ژاپن، كره جنوبى و 
عربستان صعودى در رتبه هاى بعدى خواب رسيدن به رتبه با ارزش 

فوتبال ايران را نيز نمى ديدند.

بازيكنان جوان پتانسل بااليى دارند
 سرمربى تيم ملى واليبال گفت: با دعوت از پنج بازيكن جوان براى 
حضور در اردوى تيم ملى، نشان مى دهيم جوانان چقدر براى آينده اين 

تيم مهم هستند.
ايگور كوالكوويچ درباره اعالم فهرست 20 نفره تيم ملى براى شركت 
در جام قهرمانان بزرگ جهان، اظهار داشت: براى دعوت شدن به اردو، 
بازيكنانى كه حضور مداومى در تمرينات تيم ملى داشته اند اولويت 
دارند و در فهرست قرار گرفته اند. عالوه بر آنها پنج بازيكنى كه در 
تيم هاى نوجوانان و زير 23 سال حضور دارند را دعوت كرده ام. اين 

بازيكنان مى توانستند از ابتدا در تركيب تيم ملى قرار بگيرند.

وى ادامه داد: در اين مدت فرصت كافى نداشتم كه برخى از بازيكنانى 
كه مد نظر داشتم را به تيم ملى دعوت كنم زيرا بايد در تيم هاى رده سنى 
خود حضور پيدا مى كردند. ورود اين بازيكنان به تيم ملى بزرگساالن مى 

تواند قدم خوبى باشد كه در آينده بيشتر از آنها استفاده كنيم.
كوالكوويچ گفت: با دعوت اين بازيكنان به تيم ملى مى توانيم نشان 
دهيم كه آنها چقدر براى واليبال ايران مهم هستند. به هر حال روزى اين 
بازيكنان بعد از طى كردن رده هاى سنى پايه به تيم ملى بزرگساالن وارد 
مى شوند. كسى كه در رده ملى بازى مى كند بايد هميشه آماده تمرين 
باشد و رفتارى در حد و اندازه تيم ملى داشته باشد. انقدر حرفه اى باشد 
كه هر روز تمرين كند و به حدى از رشد فكرى رسيده باشد كه بداند 
بايد براى نام تيم ملى تالش كند و براى مردمى كه از او حمايت مى 

كنند بجنگد.
وى خاطرنشان كرد: به بازيكنانى كه فكر مى كردم اين شرايط را دارند 
فرصت حضور در تيم ملى را دادم و اگر در تمرينات عملكرد خوبى 
داشته باشند، در فهرست نهايى تيم ملى هم قرار مى گيرند. البته اين 
فرصت فقط مختص اين پنج بازيكن نيست بلكه تمام بازيكنان جوان 

ايران پتانسيل دارند كه در آينده نامشان در تيم ملى قرار بگيرند.
سرمربى تيم ملى واليبال ايران درباره قرار نگرفتن نام عادل غالمى در 
فهرست جديد تيم ملى گفت: عادل غالمى را دوست دارم و به او به 
عنوان يك فرد و يك بازيكن احترام مى گذارم. بعد از آن اتفاق پيش 
من آمد و عذرخواهى كرد. اين حركت او برايم بسيار شجاعانه بود زيرا 
مثل يك مرد آمد و گفت كه كنترل خودم را از دست دادم و معذرت 
مى خواهم اما به تصميمى كه گرفته ايد احترام مى گذارم. اين حركت 
او بسيار خوب و زيبا بود. طبيعى است كه گاهى اوقات بازيكنان خوبى 
مثل غالمى هم دچار اشتباه شوند اما هر كسى بايد تاوان اشتباهش را 
بپردازد. وقتى كسى خط قرمز تيم ملى را رد مى كند بايد تاوان آن را 
هم بدهد و تنب يه شود. من متاسفم اما قانون تيم ملى اين است و من هم 

تابع آن هستم.

ماجراى تلخ مبارزه دختر ايرانى تكرار شد
اتفاقى كه سال گذشته در مبارزات غيرقانونى براى يك دختر نوجوان 
ايرانى رخ داد و باعث جريحه دار شدن احساسات مردم شد، اين بار 

براى يك پسر خردسال رخ داده است!
خردادماه سال گذشته در جريان يك دوره مسابقات حرفه اى داخل قفس 
دختر رزمى كار اما آماتور ايرانى برابر حريف حرفه اى خود به بدترين 
شكل ممكن مورد ضرب و شتم قرار گرفت. همان جريان يكبار ديگر و 

بازهم در همان كشور براى پسرى نوجوان اتفاق افتاد. 

«مهرشاد هدايتى» با پرچم ايران تحت عنوان يك دوره رقابت حرفه اى اما 
غيراستاندارد وارد قفس شد و در همان دقايق اوليه بازنده شد و به شدت 
هم آسيب ديد. متاسفانه فردى كه سال گذشته هم در جريان اعزام «آرينا 
مافى» دخالت مستقيم داشت، اين بار نيز شرايط چنين اعزامى را فراهم 
كرده و به نظر مى رسد برخوردهايى كه سال قبل با وى صورت گرفت، 

اثربخشى الزم را نداشته است.
در جريان اتفاقات سال گذشته هم فدراسيون هاى مختلف با صدور بيانيه 
اين نوع برنامه ها را محكوم كردند. حتى با ارائه بخشنامه هاى متعدد از 
فعاليت در رشته هاى حرفه اى بخصوص «MMA» را همچنان ممنوع 

اعالم كردند. 
نكته اصلى دراين خصوص اين است كه چنين اعزام هاى غيرقانونى 
صورت مى گيرد و افرادى كه در اين حوزه فعاليت مى كنند اصوال نيازى 
به مجوز ندارند و بدون كوچكترين عامل بازدانده در مسابقات مختلف 
كه در هر هفته در كشورهاى مختلف برگزار مى شود، شركت كرده و به 

سود هنگفتى هم مى رسند.
متاسفانه در حوزه ورزشهاى رزمى بخصوص در بخش حرفه اى آن 
افراد متعدد و البته شناخته اى هستند كه به داليل مختلف از جمله ضعف 
قوانين، با بهره گيرى از بى اطالعى والدين، دست به سوء استفاده از 
نوجوانان و جوانان اين مرز و بوم مى زنند و در بسيارى از موارد شاهد 

آسيب هاى جدى به اين رزمى كاران هستيم.
هدايتى روز گذشته در مسابقاتى شركت كرد كه نه قانونى بوده و نه 
قوانين داورى درست و حسابى داشت و خيلى زود هم از ناحيه دست 
راست دچار آسيب شديد شد. حال اينكه چه كسى مسئوليت چنين 
اعزام، مسابقه و آسيب ديدن اين نوجوان را برعهده مى گيرد، مشخص 

نيست.

فوتبال  ملى  تيم  ديدار  آستانه  در 
كشورمان با تيم ملى كره جنوبى در 
مقدماتى جام جهانى، معاون وزير 
ورزش با دخالت در كار سرمربى 
اينكه  دليل  به  گفت:  ملى،  تيم 
قرمز  خط  صفى  حاج  و  شجاعى 
نظام را زير پا گذاشتند ديگر جايى 

در تيم ملى فوتبال ايران ندارند!!
كرد:  بيان  داورزنى  محمدرضا 
از  هيچكدام  گذشته  سال   38 در 
هاى  صحنه  در  ما  ورزشكاران 
نبودند  حاضر  المپيك  حتى  مهم 
غاصب  رژيم  ورزشكاران  مقابل 
صهيونيستى كه ما آنها را به رسميت 
نمى شناسيم به ميدان مسابقه بروند 
داد  رخ  شرايطى  در  اخير  اتفاق  و 
كه ما بارها با تهديدهاى كميته بين 
المللى المپيك مواجه شده بوديم اما 

به دليل اينكه اين رژيم اشغالگر خط قرمزى براى ايران و 
ملت هاى مظلوم جهان است طبيعى بود كه اين حساسيت 
براى ملت شريف ما وجود داشته باشد. خيلى از  جاها بوده 
است كه ورزشكاران كشورمان طالى المپيك را از دست 
دادند تا پاى ارزش هاى ايران اسالمى بايستند و از مردم 

مظلوم فلسطين حمايت كنند.

تفاوت  بى  ما  فوتباليست  دو  وقتى  گفت:  ادامه  در  وى 
به اين موضوع عمل مى كنند به صرف اينكه تعهدى به 
باشگاهشان دارد، پس تعهدشان به ملت شريف ايران چه 
مى شود؟ معاون وزير ورزش افزود: اين دو بازيكن قرارداد 
مالى با يك باشگاهى دارند كه پول بگيرند و براى آن باشگاه 
بازى كنند اما اينكه بروند با نماينده رژيم منفورى كه تمام 
گرفتاريهاى منطقه ناشى از اقدامات آن است، بازى كنند و 

بى تفاوت نسبت به همه اين فشارها 
و همه جناياتى كه اسرائيلى ها انجام 
مى دهند، به ميدان بروند اين وضعيت 

براى مردم ايران قابل تحمل نيست.
داورزنى افزود: با اين شرايط طبيعى 
است كه فدراسيون فوتبال و كميته 
درباره  جدى  تصميم  آن  انضباطى 
آينده اين دوبازيكن فوتبال بگيرد اما 
در حال حاظر به طور قطع مسعود 
شجاعى و احسان حاج صفى به تيم 
نخواهند  دعوت  ايران  فوتبال  ملى 
شد زيرا آنها خط قرمزها را زير پا 
گذاشتند. وى درباره اينكه كى روش 
چه واكنشى به دعوت نشدن از اين 
دو بازيكن به تيم ملى فوتبال دارد 
گفت: مراجع تصمصيم گيرى به اين 
موضوع نظام جمهورى اسالمى ايران، 
وزارت ورزش و جوانان و همچنين 
روش!!  كى  كارلوس  آقاى  نه  هستند،  فوتبال  فدراسيون 
كشورمان  فوتبال  براى  پرتغالى  سرمربى  اين  كه  هرچند 
اين  اما  بوده  ارزشمند  خود  جاى  در  كه  كشيده  زحمت 
اتفاقى كه افتاده زيرپا گذاشتن خط قرمز نظام جمهورى 
اسالمى ايران است. وى در پايان تاكيد كرد: هيچكس حق 

ندارد خط قرمز نظام جمهورى اسالمى ايران را رد كند.

داورزنى تيم ملى فوتبال را به حاشيه برد

پس از اينكه عبداهللا ويسى سرمربى استقالل 
خوزستان در كنفرانس خبرى پيش از بازى 
با سايپا اعالم كرد كه اين تيم براى دريافت 
ITC بازيكنان خارجى اش با مشكل مواجه 
شده است، شايعاتى در اين رابطه ايجاد شد كه 
مسئوالن فدراسيون فوتبال در اين خصوص 

توضيحاتى ارائه كردند.
اسدى: همه چيز به باشگاه ها اعالم مى شود

حميرا اسدى، سرپرست دپارتمان بين الملل 
براى  كه  اتفاقى  باره  در  فوتبال  فدراسيون 
پنجره نقل وانتقاالت استقالل خوزستان افتاده 
هنوز  لحظه  اين  تا  مى گويد:  نود  به  است، 
پنجره  از  خوزستان  استقالل  شدن  محروم 
نقل و انتقاالت رسما اعالم نشده است. همه 
چيز اول به باشگاه ها ابالغ مى شود. آخرين 

موردى كه درباره استقالل خوزستان به فدراسيون فوتبال 
ابالغ شده، نامه اى بوده كه فيفا با پست به ما ارسال كرد 
و تازه كپى نامه هم به فدراسيون فوتبال ابالغ شده است. 
اين باشگاه قرار بود تا 28 جوالى يعنى حدود 10 روز 
پيش، به يكى از طلبكارانش، پول پرداخت كند. البته اين 
باشگاه براى پرداخت پول وقت گرفته است و در اين 
باره خطرى باشگاه استقالل خوزستان را تهديد نمى كند. 
ضمن اينكه هر باشگاه مدير تى.ام.اس دارد و همه موارد 
اول به مدير تى.ام.اس باشگاه به صورت نوتيفيكيشن ارسال 
استقالل  وانتقاالت  نقل  صفحه  براى  كه  اتفاقى  مى شود. 

خوزستان افتاده هيچ ارتباطى به بخش بين الملل فدراسيون 
محروميت  درباره  كه  مى كنم  تاكيد  من  و  ندارد  فوتبال 

استقالل خوزستان نامه اى دريافت نكرده ايم.»
مومنى: پنجره نقل و انتقاالت 

استقالل قفل شده است
حامد مومنى مسئول رسيدگى به امور تى.ام.اس باشگاه هاى 
الملل  بين  دپارتمان  عضو  كه  ايران  فوتبال  برترى  ليگ 
فدراسيون فوتبال هم هست درباره اتفاقى كه براى استقالل 
خوزستان افتاده است، مى گويد:«فكر نمى كنيم محروميتى 
در كار باشد. صفحه ورودى پنجره نقل و انتقاالت باشگاه 

اى  ستاره  و  شده  قفل  خوزستان  استقالل 
در صفحه وجود دارد كه ما هم معنى آن را 
نمى دانيم. اين اولين بار است كه شاهد چنين 
استقالل  گذشته  موارد  در  هستيم.  وضعيتى 
بخش  مديران  تبريز،  تراكتورسازى  و  تهران 
تى.ام.اس هر باشگاه مى توانستند وارد پنجره 
نقل  اجازه  آنجا  اما  شوند،  انتقاالت  و  نقل 
نكته  اين  و  نمى شد  داده  بازيكن  انتقال  و 
تابستانى  پنجره  از  تيم ها  كه  مى شد  اعالم 
و  هستند  محروم  دو  هر  يا  زمستانى  يا 
نمى توانند نقل وانتقال داشته باشند. من در 
اين باره با فيفا مكاتبه كرده ام و منتظر پاسخ 
آنها هستم تا بدانيم دليل قفل شدن صفحه 
نقل و انتقاالت استقالل خوزستان در فيفا 
چيست. شايد مشكل فنى از پنجره نقل و 
انتقاالت باشد و يا شايد مدير تى.ام.اس، نام كاربرى و 
به  است  ممكن  است.  كرده  فراموش  را  عبورش  رمز 
همين دليل چند بار نام كاربرى و رمز عبورش را وارد 
كرده باشد كه در نهايت اين كار منجر به قفل شدن صفحه 
شده است. باز هم تاكيد مى كنم اگر استقالل خوزستان از 
نقل و انتقاالت محروم بود، مشكلى براى ورود به پنجره 

نقل و انتقاالت پيدا نمى كرد.»
 آخرين اخبار رسيده حكايت از آن دارد كه مشكل خاصى 
تيم استقالل خوزستان را تهديد نمى كند و اين موضوع طى 

روزهاى آتى برطرف خواهد شد.

دوست ندارم جلوى من حرفى بزنند و پشت سر من حرف ديگرى بزنند. 
اگر من 100 درصد وفاداريم را نشان بدهم انتظار دارم كه 100 درصد 
وفادارى از طرف مقابل احساس كنم. بايد احساس كنم كه من و رييس 
فدراسيون در يك جهت و يك نگرش هستيم. نمى خواهم و دوست 

ندارم دلقك فرض شوم
سرمربى تيم ملى فوتبال ايران در تازه ترين اظهاراتش تصريح كرد: 
نمى خواهم و دوست ندارم دلقك فرض شوم. هميشه در مذاكره با رييس 

فدراسيون فوتبال دوست دارم همه چيز شفاف باشد.
كارلوس كى روش سرمربى پرتغالى تيم ملى فوتبال ايران در مصاحبه با 
بانكاداى پرتغال گفت: من هرگز فرد پيچيده اى نيستم اما من هم گاهى 
بر پايه فريب و تزوير محيط، بله كمى پيچيده و غير قابل تحمل مى شوم.

كى روش پس از تجربه تعطيالت تابستانى در پرتغال و سپرى كردن 
چند روزى هم در زادگاه خود،آفريقاى جنوبى اكنون آماده بازگشت به 

اردوى تيم ملى فوتبال ايران است.او بايد تيمش را 
آماده درخشش در جام جهانى 2018 كند و اين بار 
وعده صعود ايران از گروه خود و رسيدن به مرحله 

دوم جام جهانى مطرح شده است.
يك گفت وگوى 2 ساعته با كى روش فرصت 
مناسبى براى نشريه Bancada پرتغال است 
تا همه زواياى پنهان شده در چند ساله گذشته 
خود  خواننده  ديد  مقابل  را  پرتغالى  مربى  اين 

بگذارد.
شما در ايران چه مى كنيد؟ در واقع مربى مثل 
شما چگونه در فوتبال اين كشور با برنامه ريزى 

و آماده سازى مدون، فعاليت مى كند؟
من در هميشه سعى كرده ام، كارنامه خود را با 
نتايجى كه كسب مى كنم به ديگران ثابت كنم. 
پيش از اين نتايج خوبى در زمينه مربيگرى براى 
من پيش نيامده بود، پس از ماجراى دوپينگ در 

تيم ملى فوتبال پرتغال، كميته انضباطى مرا تبرئه كرده بود، شوارى 
عالى دادگسترى پرتغال هم مرا تبرئه كرده بود، سپس در كمال 
شگفتى از سوى يك شخص با جريمه مواجه شدم، مى خواستم 
حتى درخواست تجديد نظر كنم اما شرايط در پرتغال بسيار شگفت 
آور بود و 8 ماه تعليق از فعاليت برنامه هاى مرا به هم ريخت.
نگرانى من بسيار قابل درك و مشخص بود، من تا آن روز دادگاه 
نرفته بودم، و اين فرايند براى من آزار دهنده بود. در چند نقطه از جهان 
پرونده تشكيل شده بود و هر جا مى رفتم اثرى از كسانى بود كه عليه 
من فعاليت كرده و فضا را سمى كرده بودند. واسكودوگاما، قطر و ..... در 
آن شرايط پيشنهادات كارى مهمى هم داشتم و يكى از آن پيشنهادات، 

تيم ملى فوتبال ايران بود. 

پيشنهاد ايران چه برترى نسبت به ساير مشتريان داشت؟

من مى خواستم پيشنهادات را بررسى كنم اما هر لحظه امكان داشت 
دادگاهى در اروپا مرا براى مدت طوالنى تعليق فعاليت كند. در همان 
شرايط بودم كه رياست فدراسيون فوتبال ايران به من پيغام داد كه ما 
شما را مى خواهيم، قرارداد را مى بنديم، اگر حكم به نفع شما بود كه بسيار 
عالى است و اگر نبود نگران فسخ قرارداد نباشيد.به آن ها گفتم كه منتظر 
راى دادگاه اروپا براى پرونده دوپينگ هستم. بعد از آن رييس فدراسيون 
ايران به من گفت تو مربى هستى كه ما به دنبال آن هستيم. اگر راى 
به سود تو باشد خيلى خوب خواهد بود. اگر راى به سود تو نباشد باز هم 
خوب است. تو در روى نيمكت مربيگرى مى نشينى و ما كس ديگرى 
را آن جا قرار خواهيم داد ولى در اصل خود تو سرمربى خواهى بود و فقط 

يك نفر به صورت صورى به عنوان مربى معرفى مى شود.

يعنى واقعا موضوع همين بود؟ شما به همين دليل راهى فوتبال ايران شديد؟

ببينيد، آنها واقعا به من احترام گذاشتند، شرايط خيلى خوبى بود، به من 
اعتماد به نفس مى داد، واگرنه هرگز به سمت فوتبال ايران نمى رفتم. 
من پيش از اين با تيم ملى جوانان پرتغال توانسته بودم در جام جهانى 
قهرمانى به دست بياورم. به نظر من جام جهانى هميشه با ارزش ترين 
جام است، احترام همه تورنمنت ها سر جاى خود اما جام جهانى چيز 
ديگرى است. ليگ قهرمانان هر سال برگزار مى شود ولى جام جهانى 
هر چهار سال يك بار برگزار مى شود. انگيزه دوم من همين جام جهانى 
بود، مى خواستم خودم را ثابت كنم و بايد به جام جهانى برزيل مى رفتيم.

شما دليل قبول كردن كار در ايران را توضيح داديد اما دليل 7 سال 
فعاليت در ايران را هم توضيح بدهيد؟

پس از سه سال يعين وقتى جام جهانى برزيل به پايان رسيد، تصميم 
جدى گرفتم كه ايران را ترك كنم، ولى به يكباره شرايط عوض شد و 

تغيير كرد. شرايط كارى من بهتر شد و بازيكنانى كه در اختيار داشتم 
به من انگيزه ماندن مى دادند، احساس خوبى از شرايط تازه كارى خود 
داشتم. بازيكان تحصيل كرده و بسيار جوياى نام و تالشگر در اختيار من 

بود و دوست داشم با آنها يك راه سخت را ادامه بدهم.
آنها سن كمى داشتند اما بسيار باهوش بودند. اين همان چيزى است كه 
يك مربى مى خواهد. وقتى براى اولين بار به ايران رفتم آنها فقط يك 
لژيونر داشتند ولى در ادامه راه فوتبال ايران 14 لژيونر داشت. تصور اين 
كه به جاى داشتن تيمى از دايناسورها تيمى از بچه هاى دوست داشتنى 

و باهوش داشته باشى آرامش بخش بود.

جمع قابل توجهى از همكاران شما در فوتبال ايران چنين طرز تفكرى 
ندارند!

من ادعا ندارم كه همه تصميماتم درست است، به هر حال احتمال 
اشتباه هم هست اما دوست ندارم كسى در كارم 
دخالت كند. به هر حال منكر مشورت و كار گروهى 
و  بيجا  دخالت هاى  من  حرف  اصل  اما  نيستم 
تصميمات نادرست از سوى كسانى است كه اهل 
فوتبال نيستند. دوست ندارم جلوى من حرفى بزنند 
و پشت سر من حرف ديگرى بزنند. اگر من 100 
درصد وفاداريم را نشان بدهم انتظار دارم كه 100 
كنم.  احساس  مقابل  طرف  از  وفادارى  درصد 
فدراسيون  رييس  و  من  كه  كنم  احساس  بايد 
در يك جهت و يك نگرش هستيم. نمى خواهم 
در  هميشه  شوم.  فرض  دلقك  ندارم  دوست  و 
مذاكره با رييس فدراسيون فوتبال دوست دارم 
همه چيز شفاف باشد، شجاعت داشته باشيم و 
همه چيز را راحت بگوييم. پنهان كارى براى من 

غير قابل تحمل است.

آيا وقتى در رئال مادريد مربيگرى مى كرديد هم چنين اتفاقاتى 
رخ داد؟ 

فلورنتينو  بود.  شفاف  و  حرفه اى  خيلى  شرايط  مادريد  رئال  در 
پرس و خورخه والدانو همه چيزها را مشخص مى كردند و خيلى 
شفاف همه چيز را توضيح مى دادند. آن ها من را انتخاب كردند 
كه  بود  شده  مطمئن  پرس  ديدند،  من  در  را  توانايى  اين  چون 
من توانايى كار با ستاره ها دارم. براى من فرقى نمى كند رونالدو 
مى شدم كه  متوجه  گاهى  پاوون.  يا  باشد  من  مخاطب  بازيكن 
بازيكنانى مثل زيدان يا رونالدو طور ديگرى به من نگاه مى كنند، 
پياده  تيم  و  تمرينات  در  را  پرس  افكار  من  كه  بودند  معتقد  آنها 
نگاه ها  آن  تسليم  اگر  كه  رسيده ام  نتيجه  اين  به  امروز  مى كنم. 
مى شدم شايد امروز همچنان مربى رئال مادريد بودم اما اخالق من 

چنين شرايطى را قبول نداشت.

مشكل پنجره نقل وانتقاالت استقالل چيست؟

درجلسه باتاج دوست ندارم دلقك فرض شوم

مسئوالن فدراسيون فوتبال توضيحاتى در خصوص قفل شدن پنجره نقل وانتقاالت تيم استقالل خوزستان ارائه كردند.
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ــن گفت وگوى  ــه در آخري ــرى ك مدي
ــه هفت به  ــود در برنام ــى خ تلويزيون
ــود كه به  ــاره كرده ب اين موضوع اش
ــحال و شادى  ــان خوش طور كلى انس
ــر برخالف  ــاعت 5 عص ــت؛ در س نيس
ــراغ خود  ــى اش به س ــار قبل ــه آث هم
ــگاه  ــه ن ــه و از زاوي ــى اش رفت حقيق
ــالت  معض و  ــائل  مس ــه  ب ــودش  خ
ــت به  ــرده و دس ــگاه ك ــى ن اجتماع
ــت. اتفاقى كه ثمره  ــان زده اس نقدش
ــرى متفاوت و تا  ــور يك مدي آن ظه

ــت. حدودى تلخ در سينماس

فيلم هايى  دسته  آن  از  عصر   5 ساعت 
است كه مخاطبانش يا خيلى با آن ارتباط 
برقرار مى كنند و به قولى از فيلم خوششان 
مى آيد و يا اينكه اصال فيلم را نمى پسندند 
و درواقع فيلم را پس مى زنند! اتفاقى كه 
تقريبا در ارتباط با اغلب آثار مهران مديرى 
وجود دارد؛ با اين تفاوت كه در نمونه هاى 
از  بيشتر  خيلى  طرفداران  تعداد  قبلى 
سينمايى  ساخته  اولين  و  است  مخالفان 
آقاى  كمدين مخالفين سرسختى دارد كه 
نمى دانند.  مديرى  اندازه  و  حد  در  را  آن 
اما دليل مخالفت هاى شديد اين گروه با 

محتواى اثر چيست؟ 

1. شوخى هاى بيش از حد جدى
«ساعت 5 عصر» قصه مردى است كه در 
پرداخت  براى  ظهر  از  بعد  تا  صبح  يك 
به  را  خود  بايد  خانه اش  قسط  آخرين 
بانك برساند اما در طول اين بازه زمانى 
چند ساعته اتفاقاتى براى او مى افتد كه اين 
مرد را در موقعيت هايى باورنكردنى قرار 

مى دهد. 
هر چند كه در ظاهر امر به نظر مى رسد 
در  تا  بوده  اين  بر  مديرى  مهران  تالش 
دنيايى  خود  سينمايى  اثر  اولين  ساخت 
آثار  در  تاكنون  كه  آنچه  از  متفاوت 
چشم  پيش  داده،  نمايش  تلويزيونى اش 
مخاطبانش ترسيم كند ولى در باطن در 
به  و  متفاوت  ظاهر  به  دنياى  همين  پس 

سليقه  همان  تاثير  مى توان  شلوغ  شدت 
و نگاه هميشگى مهران مديرى را ديد؛ با 
اين تفاوت كه اصوال مديرى اين بار بيش 
از اندازه سعى كرده تا در نقد اشتباهات 
كه  نقدهايى  باشد.  جدى  جامعه  انسانى 
پيش از اين نيز مطرح مى شد ولى استفاده 
از چاشنى طنز آن ها را شيرين و دلپذير 
مى كرد، در حالى كه مديرى در ساعت 5 
عصر تمام تالشش را كرده تا جدى باشد! 

2. مديرى كه ما دوستش داريم...
سخت است كه با ذهنيت مهران مديرِى 
و  تلخ  قهوه  برره،  شب هاى  پاورچين، 
يك  با  بعد  و  بروى  سينما  به  دورهمى 
كمدى تلخ روبرو بشوى كه همه چيز آن 
از ابتدا تا انتها دست به دست هم مى دهند 
تا مخاطب بيشتر از آن كه بخندد، به فكر 
فرو برود و زاويه اى متفاوت از جامعه اى را 
ببينيد كه هر روز بخش زيادى از عمر خود 

را در آن مى گذراند.
گفت وگوى  آخرين  در  كه  مديرى 
اين  به  هفت  برنامه  در  خود  تلويزيونى 
موضوع اشاره كرده بود كه به طور كلى 
انسان خوشحال و شادى نيست؛ در ساعت 
به  قبلى اش  آثار  همه  برخالف  عصر   5
سراغ خود حقيقى اش رفته و از زاويه نگاه 
خودش به مسائل و معضالت اجتماعى 
نگاه كرده و دست به نقدشان زده است. 

مديرى  يك  ظهور  آن  ثمره  كه  اتفاقى 
متفاوت و تا حدودى تلخ در سينماست؛ 
يك مديرى متفاوت از سابقه ذهنى بيست 
و چند ساله مخاطبى كه زمانى بخشى از 
بهترين ساعت هاى زندگيش را با خنديدن 
به آثار مهران مديرى پشت سر مى گذاشت. 

3. مرد سه هزار چهره
در  مديرى  ايراد  بزرگترين  شك  بدون 

او  زدن  درجا  بايد  را  عصر   5 ساعت 
اثر  اولين  ساخت  در  مديرى  دانست. 
سينمايى خود نه از لحاظ ايده و خلق قصه 
حركت روبه جلويى داشته و نه به لحاظ 
فرمى و تكنيكى كار خاصى را در اثرش 
انجام داده كه بتوان آن را يك اثر متفاوت 
در زمينه مسائل فنى و يا حداقل قصه و 

فيلمنامه از او دانست.
حتى با دقت بيشتر بر برخى از نماها و 
به  راحتى  به  مى توان  اثر  دوباره  تماشاى 
برخى از اشتباهات دكوپاژى آن كه احتماال 
مديوم  در  مديرى  كم تجربگى  واسطه  به 
شايد  كه  اشتباهاتى  برد.  پى  سينماست، 
چيز  چندان  اولى  فيلم  كارگردان  براى 
عجيبى نباشد ولى براى مديرى كه عمرى 
شايد  كرده،  كسب  تجربه  تلويزيون  در 
بروز برخى از اين اشتباهات تكنيكى كمى 

عجيب به نظر برسد.

گذشته از اين، خلق قصه تكرارى قرار گرفتن
يك مرد در انبوهى از موقعيت هاى عجيب
و اتفاقاتى كه براى او مى افتد؛ قصه اى بسيار
تكرارى است كه حداقل مديرى خود آن را
در دو بار در آثارى چون «مرد هزار چهره»
و «مرد دو هزار چهره» تجربه كرده است و
حاال به راحتى مى توان «مهرداد پرهام» قصه
ساعت 5 عصر را همان «مسعود شصت چى»
جديد دانست كه قرار است ايفاگر نقش مرد

سه هزار چهره باشد!

4. خودشكن، آينه شكستن خطاست
ساعت 5 عصر در عين همه درجا زدن ها
و ضعف هاى تكنيكى كه در خود جاى
داده، داراى يك نكته مثبت است كه نبايد
به راحتى از كنار آن گذشت. نكته اى كه
توجه به آن مهران مديرى را در عين وجود
ماندگارترين به  تبديل  سرسخت  رقبايى 
كمدين اين سال هاى تلويزيون كرد. توجه
به رفتارهاى نادرست مردم، بازنمايى اين
رفتار و نقد آن ها و البته دورى از پزهاى
سه نقدها،  اين  بيان  براى  روشنفكرى 
نكته اى است كه مهران مديرى در همه اين
سال ها به آن ها توجه كرده است و اصوال
بيان همين نقدها با زبانى شيرين است كه
مديرى را در دل اغلب مردم ايران جاى

داده است.
البته شايد دورى مهران مديرى از اين زبان
شيرين و طنزگونه باعث شده تا اين نقدهاى
درست و به جا، آنچنان كه بايد و شايد به
كمدين اين  دوستداران  از  بسيارى  مذاق 
محبوب، خوش نيايد. نقدهايى تند و تيز
كه اين بار دقيقا همانند يك آينه بسيارى
از رفتارهاى اجتماعى ما را در موقعيت هاى
مختلفى مثل تعامل با همسايگان، برخورد
مردم در بيمارستان، مراسمات و آداب و
رسوم قديمى مثل برگزارى مراسم ختم و
حتى اعتراضات صنفى، با زبانى صريح و
شفاف به ما نشان مى دهد و به مخاطبش
تلنگر مى زند كه شايد يكى از اين آدم هايى
كه رفتار اشتباهش در اين اثر مايه ناراحتى
و تعجب تو مى شود، درواقع خودت باشى!

ساعت 5 عصر و يك مديرى
 بيش از حد جدى

شب  پرستاران  سريال  دوم  فصل 
پرونده  تا  رسيد  پايان  به  گذشته 
سريال هاى  از  ديگر  از  يكى 
مجموعه اى  شود.  بسته  تلويزيون 
كه با سرمايه گذارى مستقيم وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
تالش هاى  وجود  با  ولى  شد  توليد 
شدن  ديده  بهتر  براى  كه  بسيارى 
نظر  نتوانست  گرفت  صورت  آن 

مخاطبان را به خود جلب كند.

گل نكردن دروازه خالى
به  حالى  در  پرستاران  مجموعه 
روى آنتن رفت كه يكى از بهترين 
پخش  باكس هاى  طاليى ترين  و 

در  سريال  شبانه  پخش  داشت.  اختيار  در  را  تلويزيون 
هم  آن  است؛  تلويزيون  مخاطبين  پيك  كه   22 ساعت 
از شبكه يك كه اصلى ترين شبكه رسانه ملى محسوب 
اين  سازندگان  اختيار  در  كه  بود  امتياز ويژه اى  مى شود، 

مجموعه قرار گرفت ولى قدر آن دانسته نشد. 
عالوه بر اين پرستاران در فرصتى به روى آنتن رفت كه 
عمال تلويزيون خالى از هرگونه سريال جذاب و مخاطب 
پسندى بود و فصل دوم اين مجموعه مى توانست با كمى 
تمركز بر فيلمنامه و البته كم كردن نقش پررنگ اسپانسر، به 

راحتى تبديل به سريالى پرمخاطب شود.

هر چقدر پول بدى، آش ميخورى
بايد  را  پرستاران  سريال  ايراد  مهمترين  شك  بدون 
بنابر  كه  فيلمنامه اى  كرد.  جستجو  اثر  اين  فيلمنامه  در 
گفته داوود هاشمى تهيه كننده اين سريال قرار بوده نه 
واقعيت ها  به  بلكه  باشد،  نداشته  رپورتاژى  جنبه  تنها 
مشكالت  ويژه  به  كشور  سالمت  نظام  مشكالت  و 
پرستاران بپردازد. ولى به نظر مى رسد هزينه هاى بااليى 
كه وزارت ارشاد براى اين سريال صرف كرده مانع از 

آن اعمال نظر اين نهاد در قصه اين اثر شده است.
البته بدون شك هر نهاد ديگرى هم كه هزينه اى نزديك 
به 2,5 ميليارد فقط براى تجهيز دكور يك اثر نمايشى 
صرف كرده باشد- اين رقم در گفتگوى هاشمى با ايسنا 

اعالم شده است- حتما انتظار داشت كه به اندازه اى كه 
پول داده آش بخورد!

اما اين ماجرا پول و آش در نهايت منجر به بزرگترين 
مدت ها  از  پس  كه  حاال  تا  شد  «پرستاران»  پاشنه آشيل 
سريالى درباره مسائل و مشكالت نظام سالمت توليد شده، 
بيشتر از آن كه به دنبال طرح مشكالت اين صنف مهم و 
زحمتكش جامعه و مسائل مهم حوزه بهداشت و درمان 
باشد، تبديل به تريبونى براى مجيزگوى وزارت بهداشت و 

طرح هاى اجرا شده آن در سال هاى اخير باشد.

پيدا كنيد پرتقال فروش را
پررنگ  حضور  و  پخش  طاليى  زمان  به  توجه  عدم 
اسپانسر در اين سريال تنها نقاط ضعف پرستاران نبود؛ 
داستان هاى  خرده  نقش  نمى توان  شك  بدون  كه  چرا 
مجموعه  اين  كيفيت  چشمگير  كاهش  در  را  بى ربط 
تا  بود  قرار  كه  داستان هايى  خرده  گرفت.  ناديده 
برجذابيت هاى دراماتيك اين اثر بيفزايند ولى در نهايت 
ثمره اى جز گم شدن قصه اصلى سريال كه قرار بود در 

ارتباط با پرستاران باشد، نداشت.
مخاطبان  اغلب  كه  بود  نكته اى  بزرگ،  معضل  اين 
به  شب  هر  كه  مخاطبانى  داشتند.  اذعان  آن  به  سريال 
ولى  مى نشستند  «پرستاران»  عنوان  با  سريالى  تماشاى 
نمى ديدند!  آن ها  مشكالت  و  پرستاران  از  اثرى  اصال 
در واقع داستان هاى فرعى روايت شده پيرامون زندگى 

در قدرى  به  پرستاران  شخصى 
سريال پررنگ شده بود كه تقريبا از
قسمت هاى ميانى فصل دوم اصلى
اثرى از بيمارستان و اتفاقات مربوط
به آن ديده نمى شد؛ بلكه همه قصه
پيرامون روابط عاشقانه دو كارآموز
پرستار يك  مشكالت  و  پرستارى 
خانم با همسر سابقش و تصميم او
براى ازدواج مجدد بود. يكى ديگر
از داستان هاى فرعى سريال هم در
يكى عياش  شوهرخواهر  با  ارتباط 
تالش و  قصه  پرستاران  از  ديگر 
پدرزن اموال  باالكشيدن  براى  او 
اين ارتباط  حاال  بود.  ثروتمندش 
آخرين تا  اتفاقا  كه  داستان ها  خرده 
قسمت سريال هم كش پيدا كردند، با مشكالت واقعى

جامعه پرستارى كشور چيست، اهللا اعلم!

يك پايان خيلى خيلى خوش
فصل با  ارتباط  در  كه  ديگرى  توجه  جالب  نكته 
به چگونگى  داشت؛  وجود  پرستاران  سريال  دوم 
قصه روال  در  كه  بود  قصه هايى  خرده  رسيدن  پايان 
پيرامون كدام  هر  كه  قصه هايى  بودند.  گرفته  جاى 
مجموعه اين  پرستاران  از  يكى  شخصى  مشكالت 
به ختم  آن ها  همه  اشتراك  وجه  و  بود  گرفته  شكل 

خير شدنشان بود.
از قصه دختر و پسر كارآموز پرستارى كه همديگر را
دوست داشتند و با وجود بيمارى شديد دختر، باز هم
تصميم گرفتند با هم ازدواج كنند تا ماجراى عاشقانه
پرستار مطلقه با نامزد وكيلش و از صحنه به در شدن
همسر سابق و عياش اين خانم پرستار كه در نهايت به
خواستگارى رسمى آقاى وكيل و رسيدن اين دو به هم
ختم شد. داستان داماد كالهبردار مرد ثروتمند هم در
نهايت با رو شدن دست داماد پيش همگان و زندانى
سريال فرعى  قصه هاى  همه  تا  رسيد  پايان  به  شدنش 
با يك پايان خوش تمام شوند و اصال مشخص نشود
اين با  نامرتبط  فرعى  قصه  همه  اين  روايت  از  هدف 

پايان   بندى هاى آبكى چيست!

هزينه ميلياردى براى هيچ
عدم توجه به زمان طاليى پخش و حضور پررنگ اسپانسر در اين سريال تنها نقاط ضعف پرستاران نبود؛ چرا كه بدون شك نمى توان 

نقش خرده داستان هاى بى ربط را در كاهش چشمگير كيفيت اين مجموعه ناديده گرفت.  خرده داستان هايى كه قرار بود تا برجذابيت هاى 
دراماتيك اين اثر بيفزايند ولى در نهايت ثمره اى جز گم شدن قصه اصلى سريال كه قرار بود در ارتباط با پرستاران باشد، نداشت.

شـيه حا ر  د

شـت نو عكـس 

نـه بخا كتا

لنوشـته د
تجدد خاطرات

 تابندگى آرامش لحظاتم را
مديون تبلور عشق درپستوى وجودم هستم

من دچار آذرخشى شدم ... 
ويرانگر

حال كه خود را مينگرم غرق در نورم...
ولى خاكستر...

روياهايم به پوچى گرويد 
و نفس هايم رو به تنهايى شتافت
من ديگر همانى نيستم كه بودم...

به قول نيچه
زين پس بگذاريد همانى باشم كه هستم...

بگذاريد در وهم نور و خاكستر گيسوانم را بيافشانم
و براى خود آواز بخوانم...

دلم ميخواهد قطعه ى الو استورى را با تارم بنوازم...
بگذاريد متفاوت باشم...

و از بند قوانين رها...
حال كه سوخته ام بگذاريد حداقل سوخته باقى بمانم...

زيرا مانند ديگران رفتار كردن سودى ندارد...
مرا همين گونه كه هستم پذيرا باشيد..

تفاوتم را دريابيد...
دردم را بفهميد...

و خواهش ميكنم...
به دردهايم نخنديد...

زيرا زخم هاى عميقى در روانم باقيست...
روحم پار ه پار ه است...

گاهى فقط ببينيد مرا و بگذريد...
برايم ارمغانى بياوريد چون مهربانى

و به قلبم بسپاريدش...
مر ا دريابيد...

من ديگر توان مقابله با درد هاى اين روزگار را ندارم
دلم گوشه ايى دنج ميخواهد..

اندكى سكوت...
و بى نهايت تنهايى...

پريسا بقايى

فيلمى سياسى كه
 در انتظار پروانه نمايش است

روح اهللا خوشكام از آخرين وضعيت دو فيلمى كه در دست 
تهيه داشته است، گفت.

وضعيت  آخرين  باره  در  سينما  تهيه كننده  خوشكام،  روح اهللا 
اكران فيلم سينمايى «ساحل امن» گفت: «اين فيلم كماكان در 
آن  از  پس  تا  است  نمايش  پروانه  دريافت  و  بازبينى  انتظار 

برنامه ريزى هاى الزم براى اكران را انجام دهيم.»
او همچنين درباره ساخت و نمايش تله فيلم «بازگشته» توضيح 
در  پخش  براى  را  آن  و  است  نمايش  آماده  فيلم  «اين  داد: 

تلويزيون ارائه داده ايم.»
«ساحل امن» به كارگردانى كرامت پورشهسوارى و تهيه كنندگى 
روح اهللا خوشكام از مضمونى سياسى- پليسى بهره مى برد و 
روايتگر يك باند تروريستى و جاسوسى است كه با حمايت 
امنيت  ريختن  هم  به  و  كشور  به  ورود  قصد  بيگانه  ناوهاى 

ستادهاى انتخاباتى رياست جمهورى دارند.
«ساحل امن» در لوكيشن هاى دريايى جزاير الرك، هرمز، قشم، 
تنگه هرمز، سواحل بندرعباس و ميناب فيلمبردارى شده است.

به زودى مى ميرم
سال هاى اخير كه بيش از 4 دهه است در  خواننده مشهور 
او  عمر  پايان  به  چيزى  گويد  مى  دارد  اشتغال  موسيقى  كار 

باقى نمانده است.
رونى وود موسيقيدان و خواننده مشهور راك كه فعاليت حرفه 
اى خود را از دهه هفتاد ميالدى آغاز كرد اكنون 70 سال دارد. 
او كه در سال هاى اخير براى بار چندم ازدواج كرد صاحب 
فرزندانى دو قلو هم شد، دوقلوهايى كه يكى دختر و ديگرى 
پسر هستند. وود يك ماه قبل از تولد دوقلوهايش سيگار را 
براى هميشه كنار گذاشت اما به نظر مى رسد اقدام او براى 

ترك سيگار خيلى دير بوده است.
 او اخيرا متوجه شده سرطان بدخيم ريه دارد و گويا راهى 
هم براى نجات او نيست. همسر 31 ساله رونى نيز اين خبر 
را تاييد كرده اين در حالى است كه دوقلوهاى آنها هنوز يك 

سالشان هم نشده است.
گفت  در  اش  جسمانى  كامل  شرايط  پذيرفتن  با  وود  رونى 
و گويى تاكيد كرد مى داند به زودى مى ميرد و آماده وداع 
آينده  چيزى  هر  از  بيش  اما  است  اش  خانواده  و  دوستان  با 

دوقلوهايش نگرانش مى كند.
يعنى  دنيا  موسيقى  هاى  گروه  مشهورترين  از  يكى  عضو  او 

رولينگ استون بود.

فيلم كوتاهى با زبان عربى 
در حال پيش توليد است

يك فيلم ساز و كارگردان گفت: فيلم كوتاه (گاو امريكايى ) 
كه در حال پيش توليد است در يكى از روستاهاى خرمشهر 

فيلم بردارى ميشود.
داد:  ادامه  بامداد  نشريه  خبرنگار  با  گفتگو  در  طوسى  فاطمه 
فيلم كامال با زبان عربى است و تمام بازيگران ان نيز از بومى 
خوزستان انتخاب شده اند و با مشاركت انجمن سينماى جوان 

ابادان ميباشد.
وى افزود: خالصه فيلم گاو امريكايى مربوط به يك روستاى 
گاوميش  دامدارى  ده  اهالى  اصلى  شغل  كه  است  كوچك 
است كه تنها گاو نر از نژاد گاو هاى برزيلى متعلق به پسرى 
نوجواتن به نام صاحب است و گاو بستگى عاطفى شديدى به 
گاوش دارد و از طريق كرايه دادن گاوش براى نسل گيرذى 

ارتزاق ميكند.
طوسى توضيح داد: على اكبر شرهان زاده نقش اصلى فيلم را 
ايفا ميكند كه 12 سال بيشتر ندارد و جالب است بدانيد كه اين 

فيلم اولين تجربه او در عرصه بازيگرى است.
اين كارگردان بيان كرد: از عوامل ديگر فيلم ميتوان به : رضا 
پويان  بردار)،  صدا  شبانكاره(  حسن  بردار)،  تصوير  عبيات( 
شعله ور (تدوينگر) و فاطمه طوسى ( تهيه كننده و كارگردان) 

اشاره كرد.

بزرگ ترين اشتباه زندگى 
رضا داوود نژاد

پدرم  حضور  خاطر  به  كه  دارم  «قبول  گفت:  داودنژاد  رضا 
انكار  را  مسئله  اين  و  شدم  بازيگرى  عرصه  وارد  سينما  در 

نمى كنم.» 
اين بازيگر درباره حضورش در سريال «پنچرى» كه هرشب به 
روى آنتن شبكه سه مى رود، توضيح داد: «خيلى سخت است 
به  كار  سر  از  خسته  مردم  كه  وقتى  تابستان  شب هاى  در  كه 
خانه مى آيند براى نيم ساعت هم كه شده سرگرمشان كنى و 
خنده را به روى لب هايشان بياورى. از پيگيرى هايى كه مردم 
مى كنند و ارتباطى كه تا به اينجا با سريال برقرار كرده اند بسيار 

خشنود و سپاسگزارم.»
او ادامه داد: «كار ما هم بدون نقص و ايراد نيست، اما عوامل 
تمام تالش خود را براى توليد اثرى با كيفيت به مردم مى كنند.»

پرسيد  كه  رشيدپور  سوال  به  پاسخ  در  داودنژاد  ادامه  در 
دليل  به  بازيگرى  عرصه  در  را  تو  حضور  مردم  از  برخى 
به  من  است،  درست  «بله  گفت:  مى دانند،  پارتى  داشتن 
پدرم  اگر  شدم،  بازيگر  است  كارگردان  پدرم  اينكه  دليل 
شغل ديگرى داشت قطعا من هم آن را دنبال مى كردم. چه 
اشكالى دارد؟ پدر من از 16 سالگى وارد سينما شده است 
همان  از  و  كردم  شروع  را  بازيگرى  سالگى  پنج  از  من  و 

زمان با دوستان پدرم آشنا شدم.»
اين بازيگر در مورد عسل بديعى و اقدامى كه پس از مرگ 
او انجام شد و با رضايت كامل اين بازيگر اعضايش را اهدا 
مصر  زمينه  اين  در  بسيار  بانو  عسل  «واقعا  كرد:  بيان  كردند، 
بود و يادم هست كه قبل از فوتش در جشن نفس از مردم 
خواست تا براى من دعا كنند و سال بعد من در آن جشن در 
كنار انسان هايى بودم كه عسل بديعى اعضايش را به آن ها اهدا 

كرده بود.»
شدنش  چاق  را  خود  زندگى  اشتباه  بزرگ ترين  همچنين  او 
براى نرفتن به سربازى عنوان كرد و توضيح داد: «به پدرم گفتم 
كه سربازى من را بخرد و او قبول نكرد و اصرار داشت كه من 
حتما به سربازى بروم، من هم آنقدر چاق شدم كه از سربازى 
معاف شدم ولى مشكالتى در اين 10 سال پيدا كردم كه قابل 

مقايسه با سربازى رفتن نيست.»

رسد آدمى به جايى كه به جز خدا نبيند 
سعدى شيرازى

چرخيدن ارابه هاى موفقيت 
در ويترين كتابفروشى ها

كتاب «ارابه هاى موفقيت» نوشته حميدرضا 
يوسفى و مح بوبه ملكى، توسط انتشارات 

پندارتابان منتشر شد.
كتاب «ارابه هاى موفقيت» به قلم حميدرضا 
يوسفى و محبوبه ملكى بر اين اعتقاد است، 
در كانون هستى انسان ها جوهرى بالفعل و 
حركت دهنده وجود دارد كه مى تواند انرژى 
و اراده اى عظيم براى تغيير و تحول ايجاد 

كند.
بسيارى از انسان ها رسيدن به موفقيت را 
كارى غيرممكن و محال توصيف مى كنند 
و براى خود مانع و سدى بازدارنده مى سازند. در حالى كه نويسنده اين كتاب معتقد 
است، اگر تغيير و تحول در وجود به صورت عميق و درونى خواسته شود نهايتا منجر 

به كشف جوهر حركت دهنده در عمق وجود خواهد شد.
در كتاب «ارابه هاى موفقيت» مى خوانيم كه دستيابى به موفقيت روى چهار 
چرخ در حركت است، عشق(عشق به هدف)، عقل(تفكر براى برنامه ريزى)، 
راهكارهاى  براى  علم  علم(توليد  شده)  تعريف  برنامه هاى  به  عمل(عمل 
هوشمند). همچنين توضيح مى دهد كه براى دستيابى به هدف عالوه بر اين 
چهار عنصر نبايد از خودبارى، مسئوليت پذيرى و وقت شناسى و نظم چشم پوشى 

كرد.
فصل هاى كتاب «ارابه هاى موفقيت» بر اساس چهار اصل مطرح شده، با موضوعات 
عشق، عقل، عمل و علم تدوين شده است. در هر فصل موضوعات از ديدگاه هاى 
علمى، روانشناسى و اجتماعى بررسى شده اند و با متنى روان كه در كتاب وجود دارد 

سعى شده است راهنماى موفقيت از الفبا تا حصول نتيجه باشد.
كتاب«ارابه هاى موفقيت» نوشته حميدرضا يوسفى و محبوبه ملكى، توسط انتشارات 

پندارتابان در 131 صفحه به بهاى 10هزار و پانصد تومان منتشر شده است.

نجمه مساعدي


