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حل مشكل فقر و محروميت زدايى
سيد جمشيد اوشال 

چند روز قبل بانك مركزى در آمارى متوسط درآمد و هزينه يعنى 
متوسط سر به خط زندگى را حدود كمى كمتر از چهارميليون تومان 
اعالم نمود كه اگر بخواهيم مبناى خط فقر يا محروميت يعنى حداقل 
ممكن زندگى را محاسبه نمايم بايد روى عدد حدود سه ميليون تومان 
صحبت كنيم و به عبارتى خط فقر براى يك شهروند حدود 750 هزار 
تومان معادل 197 دالر 3800 تومانى در هر ماه است كه با احتساب 
حداقل حدود 30 ميليون نفر واجد شرايط خط فقر سرمايه گذارى دولت 
به صورت مستقيم و يا غير مستقيم براى فقر و محروميت زدايى در 
يك برنامه حداقل چهار ساله بايد حدود 270 هزار ميليارد تومان معادل 
71 ميليارد دالر در يك سال و حدود1080 هزار ميليارد تومان معادل 

284 ميليارد دالر در يك برنامه چهارساله باشد .
براى حل مشكل و زدودن فقر و محروميت از جامعه راه اصولى و 
عقالنى پرداخت يارانه به شهروند در جامعه هدف واجد شرايط فقير 
و محروميت نيست بلكه دولت بايد بفكر توليد شغل و تسهيل عملى 
و كمك براى ايجاد فضاى كسب و كار به صورت مستقيم و يا غير 

مستقيم باشد تا جامعه پويا و زنده و معتدل و اميدوار شود .
از روز سه شنبه 24 مرداد در طى سه روز و تشكيل پنج جلسه متوالى در 
مجلس، رئيس محترم جمهور و معاون اول رئيس جمهور و تعدادى از 
وزيران پيشنهادى دولت دوازدهم و تعدادى از نمايندگان محترم موافق 
و مخالف سخنرانى كردند. بسيار تعجب آور بود اين سخنان نخبگان و 
فرهيختگان جامعه اين قدر سطح پائين است؟ يعنى سطح اين همه 
ساعت سخنرانى ها و سطح علمى سخرانان حداكثر در قد و قواره 
معاون و يا مديركل طرح و برنامه يك وزارت خانه هم نبود حاال چه 
برسد به بيان يك وزير كه قرار است امور مرتبط اجرايى چهار سال آينده 
80 ميليون ايرانى كه معادل 3035 ميليارد ساعت زندگى ايرانيان است 
را در دست داشته باشد ؟ 3035 ميليارد ساعتى كه ما و ساير مردم جهان 
با سرعت آن را ميگذرانيم و براساس سنت الهى ديگر تكرار نخواهد شد 
يعنى سرمايه اى بسيار ارزشمند كه اگر از آن بهره نبريم و مديريت نشود 
به ارزانترين وجه ممكن آن را از دست مى دهيم كه مصداق آيه شريفه 

ان االنسان لفى خسر ميباشد.
سخنان آقاى رئيس جمهور و اعضاى محترم دولت پيشنهادى و نمايندگان 
محترم مجلس به گونه اى است كه شبيه به يك بازاريابى تبليغ پرايد و 
يا معرفى و فروش برنج وارداتى فالن شركت است. در اين سخنران ها 
شخصيت محترم مى گويد اگر وزير و مسئول شوم من اين كارها را 
مى كنم؟ خوب كه چه شود؟ حاال پس از چهار سال مى گويد نشد؟ چه 
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تاثير فضاهاى مجازى بر زندگى زناشويى
ــبكه ها ــتقات اين نوع ش ــاير مش ــير،فوروارد و س اليك ،كامنت،ش

ــتن، ــت داش ــتيكرها با ورود خود جاى انرژى هاى مثبت ارتباطات رودررو همچون دوس  م ثل اس
ــات درونى و بيرونى واقعى  ــار و احساس  ارائه نظر و محبت، تبليغات، انتش

ــت. ــه اس ــد ،گرفت ــك ميكنن ــم نزدي ــه ه ــرف را ب ــه دو ط ك

حل مشكل حاشيه نشينى  در اهواز؛  از حرف  تا عمل
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خوزستان
ــاال، تغيير  ــه دليل كار در دماى ب ــه كارگر ب مرگ س
ــتان را  ــرايط كار براى كارگران در خوزس زمان و ش

ــت دوباره به ميان آورده اس
هفتم مرداد ماه امسال يك كارگر 55 ساله در كارخانه آلومينيوم سازى 
مسجدسليمان ساعت 16 هنگام كار در اوج گرما به دليل توقف عملكرد 

قلب و ريه جان خود را از دست داد.
يك كارگر 31 ساله نيز ساعت 16 دوشنبه 19 تير ماه امسال براثر 
گرمازدگى در يك كوره آجرپزى در حاشيه شهر كوت عبداهللا شهرستان 
كارون در جنوب اهواز كشته شد و در تيرماه سال گذشته نيز نيز يك كارگر 

ساختمان بر اثر گرمازدگى در اهواز درگذشت.
خرداد ماه و تيرماه 95 اهواز هشت روز و در سال جارى نيز 24 روز دماى 

49 درجه و باالتر را تجربه كرده است.
تابستان هاى گذشته، ساعت كار ادارى در خوزستان با كاهش همراه 
بوده است كه استاندارى طى مصوبه اى زمان پايان كار ادارات را در 
روزهايى كه دما 49 درجه سانتيگراد و بيشتر از آن مى رسد ساعت 13 

اعالم كرده است.
از 22 خرداد امسال كه ستاد بحران خوزستان كاهش ساعت ادارى را 
اجرايى كرده، در 34 روز گرم، زمان كار ادارى كاهش يافته است اگر 

چه شريعتى استاندار خوزستان پارسال تاكيد كرده بود كه اين مصوبه 
براى همه كارگران و كارمندان استان الزم االجراست اما هيچگاه شامل 

كارگران نشده و كارمندان تنها مخاطب ستاد بحران بوده اند.
مدير كل مديريت بحران استاندارى خوزستان در اين باره مى گويد: 
تعطيلى در ساعت 13 تنها شامل قسمت هاى ادارى است و ستاد بحران 
نمى تواند كارخانجات و شركت ها را كه جزو بخش خصوصى هستند در 

شيفت توليد تعطيل كند.
كيامرث حاجى زاده مى افزايد: اطالعيه ستاد بحران در زمينه كاهش 

ساعت ادارى صرفا با هدف صرفه جويى در مصرف برق بوده است.
وى اظهار مى كند: وظيفه اداره كل مديريت بحران در زمان باال رفتن دما 
اطالع رسانى و آموزش و هشدار به شهروندان است كه اين اقدام انجام 

شده و اگر كسى به اين مساله عمل نمى كند، ما مقصر نيستيم.
حاجى زاده تاكيد مى كند: تعطيلى و تغيير ساعت كارى كارگران جزو 
وظيفه ذاتى ستاد بحران نيست و اداره كار و بهداشت بايد در اين زمينه 
ورود كنند. وى همچنين مى گويد: تا كنون نامه اى از خانه كارگر براى 

تغيير شرايط كارى كارگران در زمان افزايش دما نداشتيم.

*كارگران بحران
يكى از كارگران كارخانه فوالد مصوبه ستاد بحران استان را تنها به نفع 
كارمندان مى داند و مى گويد: اين مصوبه براى كارمندان كه در زير كولر 
كار مى كنند اجرا شده اما نسبت به كارگرانى كه در حين كار بيهوش و يا 

خون دماغ مى شوند و جانشان در خطر است اجرائى نشده است.
او كه خواست نامش فاش نشود اظهار مى كند: حتى اگر بپذيريم كه 
تعطيلى مكرر با تداوم گرما غيرممكن است، اما راه هاى جايگزين ديگرى 
براى كاهش فشار بر كارگرانى كه در دماى باال مجبور به كار هستند 

وجود دارد تا الاقل زندگى معمولى اين كارگران به بحران كشيده نشود.
همچنين دبير اجرايى خانه كارگر خوزستان پيش از اين از شوراى سالمت 
استان خواسته بود با توجه به اينكه فعاليت و كار كارگران در دماى باال 
سالمت آنان را به خطر مى اندازد الزم است موضوع تعطيلى كارگران در 

دماى باال را طرح و بررسى كنند.
آقايار حسينى گفته است: گرماى شديد در خوزستان آمار حوادث كار 
را باال برده و كاهش دقت، افزايش ضريب حوادث و افزايش تلفات 
كارگران را در پى داشته همچنين كار در گرماى شديد باعث تحليل رفتن 
قواى جسمى، پيرى زودرس و افزايش مرگ و مير كارگران در دوران 

بازنشستگى مى شود.

*بازوى مشورتى اختيار ندارد
با اينحال معاون فنى مركز بهداشت خوزستان اگر چه مدعى است كه 
اين مركز بازوى مشورتى ستاد بحران است اما مى گويد: وظيفه مركز 
بهداشت توصيه و آموزش به شهروندان در زمان گرم شدن هواست و 

وظيفه اى در قبال شرايط كارى كارگران و تعطيلى آنها ندارد.
ناصر ضيغمى اظهار مى كند: ما تصميم گيرنده نيستيم و اين مساله از 
اختيارات ستاد بحران استان است و فقط در زمانى كه طرف مشورت قرار 

بگيريم، پاسخ مى دهيم.
اين عضو دبيرخانه شوراى سالمت استان همچنين از آمار كارگران 
خوزستانى كه در تابستان دچار گرمازدگى شده اند اظهار بى اطالعى مى 

كند و مى افزايد: سالمت و صيانت از كارگران از وظايف اداره كار است.

*يك ميليون كارگر در انتظار عدالت
در خوزستان 900 هزار نفر شاغل مشمول تامين اجتماعى هستند.

فعاالن كارگرى معتقد هستند بر اساس ماده 7 قانون نحوه جلوگيرى از 
آلودگى هوا در شرايط بحران، دانشگاه علوم پزشكى با همكارى محيط 

زيست و وزارت كشور بايد نسبت به تعطيلى كارگران و كارمندان اقدام 
كند؛ اگرچه مشكل اين است كه قانون در اينجا صراحتا به افزايش دما 

اشاره نكرده و همين مساله باعث شده، گرما مورد غفلت قرار گيرد.
ماده 41 قانون كار همچنين تعيين حقوق كارگران را بر اساس مناطق 
مختلف و شرايط آب و هوايى عنوان كرده كه اين ماده قانونى نيز رعايت 

نشده است.
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى اما مى گويد: در قانون، كار در شرايط 
گرماى شديد پيش بينى نشده و هيچ قانونى در زمينه تغيير شرايط و يا 

كاهش ساعت كار در دماى باال و مناطق گرمسيرى وجود ندارد.
سيد نور محمدپور مى افزايد: بخشنامه اى كه از سوى ستاد بحران 
استاندارى ابالغ مى شود، براى صرفه جويى در مصرف برق و كاهش 
ساعت كار كارمندان است و ما حتى در شرايط گرد و غبار دستورالعمل و 
يا شيوه نامه و قانونى نداريم كه كارگاه هاى خصوصى را مجبور به تعطيلى 

و يا كاهش ساعت كارى كارگران كند.
وى اضافه مى كند: قانون كار تنها مشاغل سخت و زيان آور را پيش بينى 
كرده كه براى آنها 36 ساعت كار در نظر گرفته است و در خوزستان نيز 

برخى مشاغل را در اين دسته قرار داده ايم.
محمدپور تغيير در زمان كار كارگران هنگام افزايش دما را مستلزم تصويب 
قوانين و اصالح قانون كار مى داند و مى گويد: تصويب راهكار و تغيير در 
شرايط كار كارگران در مناطق گرمسير نيازمند ورود نمايندگان مجلس به 

اين موضوع و بررسى كارشناسى است.
به گفته وى، مشاغلى كه خطر جانى و بيمارى براى كارگران را به 
دنبال دارد بايد در شوراى عالى حفاظت فنى مطرح و درباره آنها 

تصميم گيرى شود.
محمدپور اظهار مى كند: كاهش و يا تغيير ساعت كارى براى واحدهاى 
صنعتى و كارگاهى از اختيارات بخش خصوصى است كه مدعى هستند با 
تعطيلى متضرر مى شوند به طورى كه اين واحدها براى زمان هاى گرد 

و غبار نيز مطالبه خسارت مى كنند.
وى اذعان كرد: همه قبول دارند كه كار در دماى 51 درجه براى برخى 
مشاغل كه در فضاى باز هستند و يا كاركنان كوره هاى ذوب و پتروشيمى 
ها بسيار سخت و طاقت فرساست بنابراين نياز است كه اين موضوع به 
صورت كارشناسى بررسى شود تا هم جان كارگران حفظ شود و هم 

واحدهاى توليدى متضرر نشوند.

*خالءقانونى براى گرمسيرها
عضو كميسيون اجتماعى مجلس شوراى اسالمى همچنين معتقد است: 
قانونى براى كارگران مناطق گرمسير وجود ندارد و نوعى خالءقانونى در 
اين زمينه مشاهده مى شود. على سارى با اشاره به اينكه اهواز عنوان گرم 
ترين شهر جهان را در روزهاى اخير داشته، تاكيد مى كند: دماى باال در 
خوزستان بايد به عنوان يك فاكتور محيطى كه قابل حذف و تغيير نيست 
مورد توجه قرار گيرد. نماينده اهواز، كارون، باوى و حميديه در مجلس 
شوراى اسالمى، با بيان اينكه بايد از تمام ظرفيت هاى قانونى خود استفاده 
كنيم، وعده مى دهد كه بهبود شرايط كارى كارگران خوزستانى را در 
كميسيون هاى مجلس طرح كند. سارى همچنين تصريح مى كند: آمارها 
نشان مى دهد كه در صورت عدم عالج اين مساله انسان هاى بيگناه 
صرفا براى تامين روزى، جان خود را از دست مى دهند بنابراين بايد از 

سوى متوليان حقوق اين افراد تضمين شود.

*كارگران گرمترين شهر دنيا
خوزستان، دومين استان صنعتى كشور، هميشه يك استان گرم و با 

شرايط متفاوت آب و هوايى بوده است.
اهواز كه تا كنون 2 بار لقب آلوده ترين شهر جهان را كسب كرده، 
امسال عنوان گرم ترين شهر جهان را نيز دريافت كرده است. با اين 
حال مسئوالن ابايى ندارند كه توپ را به زمين ديگران بيندازند و بگويند 
هنوز هيچ قانون و يا بخشنامه اى براى نجات جان كارگران استان هاى 

گرمسير در كار نيست./ايرنا 

كارگران خوزستان بر مدار 50 درجه

خبـر

هـا سـتان  شهر

له مقا سـر

وقتى آموزش و پرورش خوزستان، اهرم 
حمايت از نمايندگان مى شود

دبير كل كانون صنفى معلمان خوزستان با گاليه از اينكه نمايندگان 
مجلس شوراى اسالمى پس از هر دوره انتخابات نواحى آموزش 
و پرورش را سهم خود مى دانند تا افراد مد نظر خود را در سمت 
رياست قرار دهند، گفت: اين مشكل در بسيارى از شهرستان هاى 
استان وجود دارد و برخى نمايندگان با فشار از طريق وزارتخانه 
مى خواهند رؤساى آموزش و پرورش را بركنار كنند و اشخاص 
مدنظر خود را روى كار بياورند و انگيزه كار اين است كه در دوره 

بعدى راى آن ناحيه را داشته باشند. 
  پيروز نامى اظهار كرد: متاسفانه سنت هر ساله اى بين نمايندگان 
مجلس شوراى اسالمى وجود دارد كه سهم خود مى دانند كه 
نيروهاى زيردست خود را در آموزش و پرورش قرار داده و 
به آن ها سمت بدهند؛ چراكه اين كار براى آن ها از چند جهت 

منفعت دارد.   
وى افزود: نمايندگان خود را وام دار اين اشخاص كه در آموزش 
و پرورش سمت داده مى شوند، مى دانند و با دادن اين پست ها، 
مى كنند.  ادا  هزينه  كمترين  با  را  خود  دين  خودشان،  نظر  در 
در حالى كه نمى دانند اين كه فردى بدون هيچ گونه تعهد و 
تخصصى در آموزش و پرورش داراى سمت باشد و فعاليت 
كند ممكن است هزينه اش بيش از آن چيزى باشد كه در تصور 

مى گنجد و ممكن است فاجعه بار باشد.   
نامى با بيان اينكه كانون صنفى معلمان و مديركل آموزش و 
بگيرند،  را  كار  اين  جلوى  كه  كردند  زيادى  تالش  پرورش، 
گفت: ما به نماينده ها گفتيم همانطور كه اجازه نداريد رؤساى 
بيمارستان ها، كالنترى ها و ... را تغيير دهيد، اجازه تغيير رؤساى 
آموزش و پرورش را نيز نداريد و اين كار حق مديركل آموزش 

و پرورش است.  
وى تصريح كرد: ما در اين زمينه جلسه اى با حضور استاندار و 
اعضاى كانون صنفى معلمان داشتيم كه اين موضوع مطرح شد و 
حتى كار تا جايى پيش رفت كه نماينده ها قصد داشتند با فشار، 
مديركل را نيز تغيير دهند. استاندار در اين جلسه به آقاى تقى زاده 
گفت محكم بايستد و مقاومت كند و اين موجب شد نمايندگان 

بار ديگر از سوى وزارت خانه به استاندار فشار بياورند.   

و  آموزش  اينكه  بيان  با  خوزستان  معلمان  صنفى  كانون  دبير 
پرورش مانند رودخانه روانى است كه اگر اشتباهى در آن در 
هر برهه زمانى حتى كوتاه مدت صورت بگيرد، غيرقابل بازگشت 
است، عنوان كرد: اگر تصميم عجوالنه اى در آموزش و پرورش 
گرفته شود، ممكن است خسارات جبران ناپذيرى داشته باشد. 
چنين تصميمات عجوالنه اى كه در آموزش و پرورش گرفته 

مى شود، تا امروز خسارات زيادى به بار آورده است.

بحران آب اصلى ترين مشكل عشاير است
مديركل امور عشاير خوزستان گفت : مشكل اصلى عشاير در 

تمام مناطق داخل و خارج از استان بحران كمبود آب است. 
على رحم كريمى اظهار كرد: در حال حاضر در فصل ييالق قرار 
داريم و عمده عشاير تحت پوشش، در مناطق ييالقى استان و 
خارج استان مستقر شده اند و همه عشاير از حوزه هاى جنوبى به 

مناطق سردسير درون و خارج از استان كوچ كرده اند. 
همجوار  استان هاى  به  عشاير  از  عمده اى  بخش  افزود:  وى 
خوزستان، مانند چهارمحال و بختيارى، اصفهان، همدان و... كوچ 
مى كنند و بخشى از عشاير كه در مناطق ييالقى استان ساكن 
شده اند، حدود 6هزار خانوار هستند و در شهرهاى بهبهان، ايذه، 

باغملك، اللى، دزفول و... مستقر شده اند. 
اصلى  مشكلى  كرد:  تصريح  خوزستان  عشاير  امور  مديركل 
عشاير در تمام مناطق بحران كم آبى است. در حوزه هاى ييالقى 
در گذشته وضعيت آب چشمه ها و رودها خوب بود، اما در 
حال حاضر حتى در اين مناطق نيز با كمبود آب براى تامين آب 

موردنياز انسانى و دام ها مواجه هستيم.
 كريمى عنوان كرد: تصميمى كه در اين زمينه براى حل مشكل 
اتخاذ شده، آن است كه اكنون به وسيله تانكرهاى آبرسانى به 
صورت سيار آب موردنياز عشاير تامين مى شود و مناطقى كه 
با مشكل فراوانى در بحث آب مواجه هستند، تحت پوشش 

آبرسانى سيار هستند. 
وى با بيان اينكه در حال حاضر با 22 دستگاه تانكر آبرسانى، 
آب موردنياز عشاير تحت پوشش تامين مى شود، گفت: همچنين 
اعتباراتى در كميته برنامه ريزى شهرستان ها مصوب شده است تا 

مشكالت در بحث تامين آب موردنياز عشاير، حل شود.

اجراى 3 پروژه اميد بخش
 در زادگاه نفت

از  مسجدسليمان  گاز  و  نفت  برداري  بهره  شركت  مديرعامل 
شروع عمليات اجرايي 3 پروژه زيربنايي و اميد بخش در اين 

شهرستان خبر داد.
قباد ناصري با اعالم اين خبر اظهار داشت: عمليات اجرايي اين 
پروژه ها كه با حمايت و پيگيري هاي عسگر ظاهري نماينده 
مردم در مجلس و بيژن عالي پور مديرعامل شركت ملي مناطق 
روزهاي  طي  اند  شده  مصوب  و  اعتبار  تأمين  جنوب  نفتخيز 

گذشته آغاز شد.
وي تصريح كرد : اين 3 پروژه شامل 2 پروژه راه سازي و يك 
پروژه تفريحي – فرهنگي مي باشد كه در مجموع با اعتبار 65 
اجتماعي  هاي  مسئوليت  به  عمل  راستاي  در  و  ريال  ميليارد 
وزارت نفت و ارتقاي خدمات دولت به شهروندان تعريف و 

در حال اجرا مي باشند.
به  مسجدسليمان  جاده  بهسازي  و  تعريض  پروژه  افزود:  وي 
منطقه تل بزان و بخش جريك از محور ايستگاه قديم سد كه 
يك جاده قديمي مي باشد با اعتبار 13 ميليارد ريالي و با استفاده 
از توانمندي هاي اين شركت بمنظور اصالح هندسي قوس ها و 

افزايش عرض مسير در حال اجرا مي باشد.
دسترسي  جاده  بهسازي  و  ترميم  كرد:  نشان  خاطر  وي 
مسجدسليمان به ايذه از مسير جابالون تا امام زاده سيد صالح (ع) 

يكي ديگر از پروژه هاي مهم و تأثيرگذارمناطق نفتخيز جنوب 
است در جهت خدمت به روستاييان و ساكنين مسير جهت 
تسريع در دسترسي به دو شهرستان مسجدسليمان و ايذه مي 
باشد كه با انتخاب پيمانكار ، عمليات اجرايي آن با اعتبار تقريبًا 

20 ميليارد ريال و در مدت زمان 7 ماه اجرا مي گردد.  
ناصرى تصريح كرد : با پيگيرى نماينده مردم در مجلس شوراى 
اسالمى و تالش هاى مديرعامل مناطق نفتخيز جنوب مبلغ 430 
ميليارد ريال جهت اجراى روكش آسفالت از ابتداى مسير واقع 
درجوار چاه شماره يك تا امام زاده سيدصالح(ع) توسط هيأت 

مديره ى شركت ملى نفت ايران مصوب شد . 
مديرعامل شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان افزود: 
سومين پروژه مهم و اميد بخش وزارت نفت در زادگاه نفت ، 
احداث پارك موزه برق تمبي است كه بعنوان يكى از اجزاى 
اصلى موزه گنجينه نفت در مسجدسليمان با اعتبارى بالغ بر 32 
ميليارد ريال در مدت زمان 10 ماه توسط اين شركت انجام مى 
شود. قباد ناصرى افزود: اين پروژه شامل دو بخش مى باشد كه 
بخش نخست شامل احداث پارك تفريحى و بخش دوم شامل 

بهسازى و محوطه سازى ساختمان نيروگاه قديمى مى باشد.
وى اظهار اميدوارى كرد: اين پروژه ها كه با تدبير و عنايت 
نماينده مردم در مجلس شوراي اسالمي و مديرعامل شركت ملي 
مناطق نفتخيز جنوب بعنوان خدمات عام المنفعه و مسئوليت 
هاي اجتماعي صنعت نفت در حال اجرا مي باشند موجب تحول 

و ارتقاي شاخص هاي توسعه و فرهنگي شهرستان شوند.

حل مشكل فقر و محروميت زدايى
ادامه از صفحه 1

اصوال معرفى شخصيت كه منطبق با برنامه تحقق توسعه يافتگى 
كشور و برنامه ششم توسعه و برنامه اقتصاد مقاومتى و مهم تر از 
همه برنامه عملياتى فقر و محروميت زدايى و توليد شغل و كار دائم 
نباشد چه دردى را از اين ملت دوا مى كند؟ اصل كار دولت دوازدهم 
طبق گفته و قول آقاى رئيس جمهور محترم برنامه فقر و محروميت 
زدايى و توليد شغل و كار دائم بوده و است. حاال شخصيت محترم 
بيايد از سوابقش و يا نگاهش به آينده باشد اما سخنى از محتواى اين 

برنامه نگويد؟ يعنى هيچ؟
جناب آقاى رئيس جمهور! اجازه مى خواهم يادآور شوم كه شما 
مكرر به مردم قول داديد در طول چهار سال آينده يعنى حداكثر تا 
ظهر 12 مرداد سال 1400 دولت شما فقر و محروميت را از كشور 
پاك مى كند يا به حداقل قابل قبول مى رساند. نه جنابعالى و نه معاون 
اول و نه وزيران معرفى شده و متاسفانه نه نمايندگان محترم كه بايد 
پيگير مطالبات مردم باشند، هيچ كدامتان در مورد برنامه عملياتى 
فقر  محروميت ردايى و توليد شغل و كار دائم و آينده كشور يك 
صحبت علمى همراه با عدد و رقم و اميد و تدبير نه گفتيد و ما هم 

نه شنيدى؟ چرا؟
جناب آقاى رئيس جمهور! بنده مثل خيلى هاى ديگر در زمان تبليغات 
انتخاباتى در حمايت از شما براى يكى از رقيبانتان نوشتيم و گفتيم. 
بنده براى يكى از رقيبان شما نوشتم لم تقولون ماال تفعلون؟ ظاهرا 
بايد براى شما هم بنويسيم كه چرا قولى را به مردم داديد حاال كه 
پاى عمل رسيد صحبتى از آن نميشود و ما چشم انتظار هستيم؟ اگر 
به اين روند پيش برود ، ظاهرا با اين حرف ها و انرژى كه براى 
چهارسال آينده دولت تان ترسيم كرديد و گذاشتيد نبايد انتظار داشته 
باشيم آبى براى اين ملت گرم شود و همين آش و همين كاسه و 
چهار سال ديگر بايد منتظر بود كه نفر بعدى بيايد و كاسه كوزه ها را 
سر دولت شما بشكند و اين برنامه تكرارى حدود 20 سال گذشته 
بازهم تكرار شود با اين تفاوت كه در اوايل دولت شما متوسط خط 
زندگى حدود سه ميليون تومان در ماه بود حاال در ابتداى دولت 
دوازدهم به حدود كمتر از 4 ميليون رسيده و در ادامه اين روند در 
پايان دولت دوازدهم بايد منتظر بود كه متوسط سطح زندگى مردم 
به حدود 5 ميليون تومان برسد و ما هنوز داريم راجع به تحريم و 
برجام و ايران هراسى و حصر و... تكرار مكررات صحبت مى كنيم .

آقاى رئيس جمهور و اعضاى محترم هيئت دولت و نمايندگان 
محترم مجلس، ظاهرا موعظه زندگى و پايان زندگى و حساب پس 

دادن به خداوند سبحان و مالئك در قبر و بهشت و جهنم مال مردم 
عادى و فقير فقراست و مسئولين محترم مصون از اين سئوال جواب 
مالئك هستند؟ مگر مردم چند سال وقت زندگى دارند كه دولت ها 
با وعده و وعيد بدون برنامه و محتوا هر چهار سال آنرا تمديد 
ميكنيد و آخرش هم انتظار؟ تا امروز 5 برنامه 5 ساله توسعه اى در 
كشور به اتمام رسيده؟ حاصل اين 5 برنامه براى كشور ثروتمند و 
قدرتمند ايران با اين همه نيروى فعال جوان و توانمند در مقايسه با 
كشورهاى رقيب در منطقه و فرا منطقه چه بوده؟ جز اينكه دولت 
ها با خروج از برنامه هاى مصوب شده و با سعى و خطا و فاميل و 
رفيق بازى و دادن كار به اصطالح ژن هاى برتر عاملى براى سخت 
تر شدن زندگى مردم و ايجاد و توسعه فسادها و مفاسد اجتماعى 
شدند؟ ان شاءاهللا كه حداقل دولت دوازدهم مثل اسالف نباشد و 
جنابعالى و دولت تان مصمم به عمل قولتان باشد و قصد خروج از 

برنامه ششم را ندارد .
اما با اين سخنرانى ها در مجلس ظاهرا برنامه اى براى حضور و 
ظهور و حفظ و حركت در مسير اين برنامه ها يعنى برنامه ششم 
و برنامه توسعه يافتگى ايران در چشم انداز 1404 و برنامه فقر و 
محروميت زدائى و توليد شغل و كار دائم توسط خودتان و دولت 
تان ارائه نشده و ترس از اين داريم كه تا پايان امسال هم نتوانيم از 

عملكرد شما دفاع منطقى همراه با عدد و رقم كنيم .
جناب آقاى رئيس جمهور! شما داوطلب شديد كه به مردم خدمت 
كنيد و از مردم خواستيد كه به شما راى بدهند و صد البته از مردم 
خواستيد كه شما را در برنامه فقر و محروميت زدايى و توليد شغل 
و كار دائم كمك نمايند. مردم هم به شما اعتماد كردند و راى دادند 
و پشتيبان شما هستند اما متاسفانه امروز در ارائه برنامه هايتان چيزى 
براى اين ها كه نوشتم مشاهده نمى شود؟ شايد الزم باشد به عنوان 
مطالبه مردمى از مردم دعوت كنيم پويش مردمى مبارزه با فقر و 
محروميت در سطح كشور و حركت به سمت و سوى توسعه يافتگى 
در كشور ايجاد شود و به صورت مردمى از شما بخواهيم قولتان را 

فراموش نكنيد.
جناب آقاى رئيس جمهور! تدبير و اميد با حرف و شعار نيست. 
تدبير و اميد در قالب برنامه و حركت منطقى و منسجم و هدفمند 
شكل مى گيرد و ماندگار مى شود. امروز سرمايه اجتماعى شما اميد به 
موفقيت و آينده خوب در مردم است كه بسيار ارزشمند و نادر است. 
اين سرمايه ارزشمند را نبايد به هر بهانه كم ارزش و يا بى ارزش 
از دست دهيد. براى حركت براى توسعه يافتگى و بالندگى ايران 

سرفراز آماده ايم . فقط يك بسم اهللا و يك يا على مى خواهد.

استاندار خوزستان با حضور در شهرستان آغاجارى از نزديك با مشكالت 
اين شهر آشنا و تصميماتى براى رفع مشكالت محروميت هاى آن اتخاذ 
شد. استاندار خوزستان به همراه مديران اجرايى استان از جمله مديركل 
امور شهرى و شوراهاى استاندارى، مديركل مديريت بحران، مديركل 
راه و شهرسازى، مديركل آب و فاضالب روستايى و مديرعامل جمعيت 
هالل احمر خوزستان از پروژه هاى مختلف عمرانى شهرستان آغاجرى 
بازديد كردند. استاندار خوزستان ابتدا با حضور در يادمان شهداى گمنام 
به مقام شامخ اين شهدا اداى احترام و در ادامه از پروژه 150 واحدى 
سكونتگاه غيررسمى آغاجارى اين شهرستان بازديد و خواستار تكميل 

اين واحدهاى مسكونى شد.
بازديد از دانشگاه پيام نور اين شهرستان و پيگيرى مسائل و مشكالت 
آن و همچنين حضور در بيمارستان اشرفى اصفهانى از ديگر برنامه هاى 
استاندار بود. شريعتى در اين بيمارستان از روند احداث طبقه فوقانى بخش 
جراحى مردان بازديد و كمبودهاى اين بيمارستان را مورد بررسى قرار داد.
استاندار خوزستان در ادامه سفر خود از روند اجرايى پروژه منازل در حال 
ساخت كميته امداد و بهزيستى در اين شهرستان بازديد و سپس در 

مراسم آئين كلنگ زنى مجتمع ادارى اين شهرستان 
ريال  ميليارد   40 پروژه  اين  اعتبار  كرد.  پيدا  حضور 
پيش بينى شده كه هشت ميليارد ريال اعتبار اوليه به آن 

اختصاص داده شده است.
شريعتى همچنين در سالن ورزشى الغدير اين شهرستان 
حاضر و اولين دوره مسابقات رباتيك دانش آموزى را به 
تماشا نشست. وى در ادامه نيز براى ديدار با خانواده 
شهيد محمد هادى نژاد از شهداى مدافع حرم شهرستان 

آغاجارى در منزل اين شهيد حضور پيدا كرد.
طرح  تكميل  دوم  مرحله  پروژه  از  خوزستان  استاندار 
كوتاه مدت آب رسانى به شهر آغاجارى نيز ديدن كرد؛ 
اين پروژه باهدف تأمين ارتقاى كيفى آب شرب شهر 
احداث  با  آب  ذخيره  حجم  افزايش  نيز  و  آغاجارى 
تصفيه خانه به ظرفيت 9 هزار مترمكعب در شبانه روز و 

مخزن ذخيره پنج هزار مترمكعبى اجرا شده است.
پايان بخش اين سفر حضور در جلسه شوراى ادارى اين شهرستان بود 

كه مسئوالن مختلف به بيان مشكالت و راه هاى رفع آن پرداختند.
استاندار خوزستان در واكنش به وضعيت بد معيشتى و منزل مسكونى 
خانواده شهداى مدافع حرم آغاجارى گفت: وظيفه همه مسئوالن است 
كه به خانواده شهدا كمك كنند و براى بهبود اين وضعيت دستورات الزم 
را به شهردارى داده و هماهنگى هم شده تا در اسرع وقت كار نوسازى و 

يا بازسازى منازل آن ها را انجام دهند.
40 درصد هدر رفت آب

محمود عيدانى فرماندار آغاجارى نيز اظهار كرد: از شبكه آب شرب 
شهرستان بازديد داشتيم و فاز اول افتتاح و بعد از اصالح تأسيسات آب 
شرب و تكميل آن، مشكل اساسى اين است كه به علت فرسودگى 35 

كيلومتر از شبكه داخلى 40 درصد هدررفت آب داريم.
وى افزود: روستاهاى ما با وجود داشتن تأسيسات آب شرب كه متعلق به 
بخش جايزان اميديه و شهرستان آغاجارى است ولى از 99 روستا تنها سه 

روستا از آب و فاضالب روستايى آب مورد نياز خود را دريافت مى كنند.

عيدانى عنوان كرد: نياز به تأمين اعتبار داريم تا مشكالت آب شرب 
روستايى و هدررفت باالى آن را حل كنيم. براى تأسيسات آب شرب با 
توجه به مشكالت موجود نياز به تقويت تأسيسات داريم كه كل كارهاى 
برآورد شده بايد از سوى مديركل آب و فاضالب روستايى گزارش شود.

فرماندار آغاجارى ادامه داد: جاده آغاجارى به بهبهان هم مورد بازديد قرار 
گرفته و مقرر شد تا كار افزايش عرض جاده نيز انجام شود.

عيدانى تصريح كرد: 450 هزار هكتار زمين آبى و 450 هزار هكتار زمين 
ديمى كشاورزى در آغاجارى داريم و كشاورزان بسيارى براى اشتغال زايى 
به ما مراجعه مى كنند و متأسفانه چون بسيارى از اين اراضى فاقد سند 

هستند، تأمين آب براى آن ها با مشكل مواجه شده است.
وى افزود: در بازديد استاندار از بيمارستان اشرفى اصفهانى، بخشى را 
بررسى كرديم كه شركت نفت از كل دو ميليارد و 300 ميليون تومان 
تاكنون 800 ميليون اعتبار آن پرداخت و مابقى اعتبار آن تأمين نشده 
است. ايستگاه هواشناسى شهرستان قديمى و ضمن اينكه نياز به 
تجهيزات دارند بايد دو واحد مسكونى كنار آن تمليك و به ايستگاه اضافه 

شود؛ براى توسعه اين ايستگاه نياز به اختصاص اعتبار داريم.

ابالغ نشدن طرح جامع شهرى
عيدانى گفت: طرح جامع شهر با وجود تصويب در شوراى برنامه ريزى، 
تاكنون ابالغ نشده و كار آن در دفتر فنى معاونت عمرانى استاندارى 

باقى مانده است.
فرماندار آغاجارى همچنين بيان كرد: ستاد بازسازى مناطق فرسوده را 
تشكيل و برنامه ريزى براى جابجايى 150 واحد مسكونى انجام شده 
اين  ساخت  براى  را  الزم  اعتبار  بايد  شهرسازى  و  راه  وزارت  است. 

واحدهاى مسكونى همكارى الزم را داشته باشد.
وى عنوان كرد: احداث سوله مديريت بحران را نيز در اين شهرستان 
داريم كه طرح آن براى جذب اعتبار به مديريت بحران ارسال شده است. 
در زمينه اعتبارات فرهنگى به ويژه در بخش دين و مذهب توجه بسيار 
كمى به اين شهرستان شده و نمازخانه مدارس و مساجد نيز از نظر 

تجهيزات ضعيف هستند.
دستور اصالح جاده بهبهان - آغاجارى

استاندار خوزستان نيز اظهار كرد: به مديركل راه و شهرسازى اعالم 

كردم با توجه به خطرات و همچنين پيچ وخم هاى بسيار جاده آغاجارى 
به بهبهان، حتماً براى آن به طول 45 كيلومتر افزايش پهناى باند داشته 
باشند. غالمرضا شريعتى با تأكيد بر لزوم توجه جدى به آبيارى مدرن در 
آغاجارى ادامه داد: بايد از نهرهاى كشاورزى به صورت بهينه استفاده 
شود تا كشاورزان شهرستان آغاجارى با مشكل مواجه نشوند. وى افزود: 
نفت توليدى در آغاجارى و اميديه، باعث توسعه كشور شده و امروز اين 
شهرها خود به خود رها شده است. هم اكنون نيز با توليد 570 هزار بشكه 
در شهرستان و 46 هزار بشكه در خود شهر آغاجارى با 60 كيلومتر طول 
ميدان نفتى تأثيرگذارى بسيارى دارد ولى شهرستان چنين وضعيتى دارد؟

معضالت آب روستايى
كيامرث حاجى زاده مديركل بحران استاندارى خوزستان نيز اظهار كرد: 
به علت افزايش مصرف آب و همچنين خشك سالى هاى چند سال اخير 
شاهد ايجاد معضالتى در كوتاه مدت براى روستاهاى شهرستان آغاجارى 
بوديم. حاجى زاده با تأكيد بر اينكه آب رسانى به روستاها بايد از خط 
گاز جدا شود، گفت: بايد آبفا و آبفار به روستاهاى شهرستان آغاجارى 
مساعدت الزم را داشته باشند و آب شرب را از آب رسانى شركت گاز 

به آن ها جدا كنيم.

بيداد فقر و نبود امكانات
حجت االسالم سيد ميثم موسوى امام جمعه آغاجارى 
نيز در اين نشست اظهار كرد: فقر و نبود زيرساخت ها 
در آغاجارى بيداد مى كند؛ يكى از مشكالت اصلى اين 

شهرستان بازگشت هويت آن هست.
وى با طرح اين سؤال كه شهرستان آغاجارى محل 
كسب تجربه است يا محلى براى ورود تجربيات استان؟ 
اظهار كرد: اينكه مديران در آغاجارى بايد كسب تجربه 
كنند و بعد به شهرستان هاى ديگر منتقل شوند يكى از 

مشكالت اساسى شهرستان است.
موسوى با تأكيد بر اينكه نبود آب واقعاً خط قرمز است، 
گفت: بسيارى از ساعت ها آب به مردم شهرستان نمى رسد 
حاال كيفيت كه جاى خود دارد؛ متأسفانه بى كيفيت ترين 
آب را شايد در آغاجارى داشته باشيم. امام جمعه آغاجارى بيان كرد: مردم 
و جوانان شهرستان آغاجارى اميد مى خواهند و نااميدى در اين شهرستان 
بيداد مى كند؛ جا دارد بلند شوم و يقه خود را از دردهاى مردم آغاجارى 
پاره كنم. موسوى خطاب به استاندار با گاليه از دير آمدن وى گفت: اگر 
صداى شما به وزير بهداشت مى رسد بگوييد نيامدنش به اينجا خيلى بهتر 
از آمدنش است. وى با تأكيد بر اينكه انتظار داريم كه آغاجارى در اولويت 
قرار بگيرد، بيان كرد: چرا نبايد يك زمين و سالن ورزشى مناسب داشته 

باشيم. جوانان به محل و بسترى براى اميدوار شدن نياز دارند.
امام جمعه آغاجارى تأكيد كرد: بازار شهرستان بسيار خلوت شده و اين 
سكوت آغاجارى نشانه آرامش نيست بلكه نشان دهنده به كما رفتن آن 
است؛ پشت اين سكوت مهاجرت، طالق، بيكارى، دردها و نااميدى 
جوانان است. موسوى با گاليه از اينكه ما مصال نمى خواهيم و همين 
مسجد جامع شهر را به كولر و تأسيسات خنك كننده تجهيز كنند، انتقاد 
كرد: شركت نفت دو سال وعده يك اعتبار براى رسيدگى به امورات 

فرهنگى، دينى و مساجد را داده ولى هنوز خبرى نيست.

 بى توجهى نفت به شهرى نفت خيز



امام دستور داد تا در جماران ساز بنوازند
حجت االسالم و المسلمين محمود دعايى در يادداشتى نوشت: بر َحَسب مطرح 
شدن بحث تحريم و موضعگيرى مذهبى نسبت به سازهاى موسيقى در اين مراسم 
بر خود واجب مى دانم در اين خصوص توضيحات و به تعبيرى دفاعيه  داشته 
باشم. زمانى كه انقالب پيروز شد همه اين دغدغه را داشتيم و نگران بوديم كه 
برخوردهاى سليقه اى و ديدگاه روحانيت و مرجعيت با موسيقى چه خواهد كرد اما 
در عمل شاهد بوديم كه روش اميدوار كننده اى در پيش گرفته شد و ما شاهد بوديم 
كه برنامه گل هاى جاويدان در ماه هاى اول انقالب در تلويزيون ادامه داشت اما با 
گذشت زمان نشانه هاى نگرانى هايى كه انتظار مى رفت ظهور كرد و عناصر دگم 
و دگرانديش در مبانى فقهى و مذهبى فضايى را ايجاد مى كردند كه تغييراتى را به 
وجود آورند؛ استفتائاتى را مطرح مى كردند و سؤاالت را به گونه اى طرح مى كردند 
كه جواب به دلخواه آنها منفى باشد و جامعه را در فضايى ملتهب قرار دهد. امام در 
پاسخ به حركت و موج ايجاد شده دستور دادند كه در حضور ايشان انواع و اقسام 
سازها نواخته شود و ايشان گوش كنند و تقرير كنند آن هم در حسينيه جماران! ما 
حتى شاهد بوديم كه در حضور ايشان سرود «اى شهيد مطهر» با انواع سازها نواخته 
شد و حتى همخوانى هم شد. بنابراين آنچه در اذهان به عنوان تحريم مطرح مى شود 

را نبايد به انقالب و امام عزيز نسبت داد./ روزنامه ايران
كاپيتان پرسپوليس تهديد به افشاگرى كرد

سيدجالل حسينى پس از تساوى يك بر يك تيمش برابر سياه جامگان گفت: بازى 
خوبى بود و هر دو تيم نمايش خوبى نشان دادند اما متاسفانه يك عده مردم را 
فريب داده اند و آنها را مقابل بازيكنان پرسپوليس قرار داده اند اين آقايان مدام صحبت 
مى كنند و دم از قدرت پرسپوليس مى زنند و شرايط را طورى وانمود مى كنند كه 
پرسپوليس بايد همه بازى هايش را با اختالف چند گل به پايان برساند. برخى از اين 
آقايان به تماشاگران خط مى دهند تا چند بازيكن را مورد توهين قرار دهند. طارمى به 
خاطر توهين هايى كه اين آقايان با خط دادن به تماشاگران مى دادند، در رختكن گريه 
مى كرد و من از اين به بعد اجازه نخواهم داد كه اين اتفاق دوباره تكرار شود. كاپيتان 
پرسپوليس تاكيد كرد: تا ساعاتى ديگر همه چيز را افشا مى كنم و دست برخى ها را 

رو مى كنم تا ديگر بين ما و تماشاگران تفرقه نيندازند/.مهر
توضيحات احمدى نژاد درباره تخلف 7000 ميلياردى اش

محمود احمدى نژاد در قالب يك فايل ويدئويى 20 دقيقه اى كه در سايت دولت بهار 
منتشر شده به حرف هاى دادستان ديوان محاسبات پاسخ داد. او ضمن كذب خواندن 
ادعاهاى دادستان ديوان محاسبات و طراحى شده خواندن اين سخنان در خصوص 
موضوع تخلف 7000 ميلياردى كه به او نسبت داده شد گفت: اين عدد مربوط به قانون 
هدفمندى يارانه هاست. طبق قانون قرار بود قيمت ها افزايش يابد اما بخشى از اين افزاش 
قيمت ها به مردم بازگردد. درآمد حاصل از اين افزايش قيمت ها به جيب وزارت نيرو و 
نفت مى رفت و انها هم به سازمان هدفمندى يارانه ها پولى نمى دادند. طبق قانون اساسى 
وقيت بين دستگاه هاى اجرايى وقتى اختالفى پيش مى ايد دستور دولت و رئيس جمهور 
بايد مسئله را حل كند. ما هم آمديم و بررسى كرديم و ديديم حق با سازمان هدفمندى 
يارانه هاست و دستور داديم اين مبلغ از حساب وزارت خانه ها برداشته و به سازمان 
هدفمندى يارانه پرداخت شود. حاال همين موجب شده كه دادستان ادعا كند من بايد اين  

7000 ميليارد پول را برگردانم.
فرهادى سرپرست احتمالى وزرات علوم

تسليمى قائم مقام وزير علوم گفت: رايزنى ها براى انتخاب سرپرست وزارت علوم 
در حال انجام است. هنوز رئيس جمهور تصميم نهايى در اين زمينه را نگرفته است 
و براى انتخاب سرپرست رايزنى ها با تمام گروه ها و افرادى كه احساس وظيفه 
مى كنند در حال انجام است. احتمال سرپرستى دكتر فرهادى وزير فعلى وزارت 
علوم در اين وزارتخانه وجود دارد. سرپرست وزارت علوم بعد از بررسى راى 

اعتماد وزراى پيشنهادى در مجلس از سوى رئيس جمهور اعالم مى شود/ ايسنا

ائمه جمعه و صداوسيما وارد بازى سياسى نشوند
غالمرضا ظريفيان در كنگره مجمع ايثارگران اصالح طلب مردم ساالرى را اعتقاد 
اساسى انقالب و امام و ايثارگران خواند و گفت تضمين حقوق شهروندى و  توجه 
به احزاب سياسى كه جامعه را ثبات دهد از ديگر رئوس برنامه ما در سياست 
داخلى است. بايد نهادهايى مثل صدا و سيما و  شوراى نگهبان و ائمه جمعه را از 
ورود به رقابت هاى سياسى بر حذر داشت. بايد از دولت حمايت و آن را نقد بى 

طرفانه كرد و با اين حمايت بايد كارآمدى نظام را باال برد./ايلنا

هيچ گاه بازجو نبودم
جهرمى گزينه پيشنهادى وزارت ارتباطات: هيچ گاه شغل بنده بازجوئى يا مشاوره 

فنى آن يا تفتيش منازل نبوده است. اين تهمت را پيگيرى خواهم كرد.
اميدوارم حصر هرچه زودتر رفع شود

جواد امام در اولين كنگره حزب مجمع ايثارگران اصالح طلب از ميرحسين موسوى 
و زهرا رهنورد ياد كرد و گفت: اميدواريم كه شاهد آزادى و رفع حصر هرچه 
سريع تر و پايان اين شكاف بين نيروهاى انقالب و درد كشيدگان نظام باشيم./ايلنا

انتقاد علم الهدى از منطق مذاكرات هسته اى
َ بِما يَْعَمُلوَن  حجت االسالم علم الهدى عبارت شريف قرآنى «َفإِِن انْتََهْوا َفإِنَّ اهللاَّ
بَصير» كه در انتهاى آيه مذكور آمده است را داراى پيام مهمى براى مسلمانان 
دانست و اظهار كرد: اين عبارت شريف مى فرمايد «اگر مردم با كفر نجنگيدند و از 
مقابله با كفر خوددارى كردند، بدانند كه خدا نسبت به آنچه عمل مى كنند بيناست.» 
زمانى مردم با كفر نمى جنگند كه وارد عرصه مصلحت انديشى نسبت به اين مسأله 
شوند و براى نمونه بگويند امروز شرايط اقتصادى ما به گونه اى است كه بايد 
دست از امكانات هسته اى خود برداريم و اين مشكالت را حل كنيم. نماينده ولى 
فقيه در استان خراسان رضوى تأكيد كرد: اين آيه مى فرمايد «خدا نسبت به رفتار 
افرادى كه به دنبال عذرتراشى براى مقابله نكردن با كفر هستند، آگاه است.»/انتخاب

انتقاد غول برره از خواننده پاپ
احمد ايراندوست بازيگر سينما از تمسخر آزاده نامدارى توسط احسان خواجه 
اميرى در كنسرت گذشته اش انتقاد كرد.احمد ايراندوست نوشت: بابات مشتى تر 
بود ...هفتاد سال عبادت هم يك شب به باد نميره اگه بره عبادت نيست حاال يه 
بنده خدايى يه اشتباهى كرد اونم از نوع زشتش كه گناهش گردن خودشه خيلى ها 
رو داريم كه جا نماز اب ميكشن اونور اب يهو بللللللله ولى خداوند ستار العيوب 
هست و اين خانم هم ميخواد زندگى كنه و بچه اش در اين جامعه بزرگ بشه از 
مشتى گرى و لوطى بازى دوره كه مردم با كسى كه با اهنگاش خاطره دارن حرفى 

زده بشه دور از شان خودش مواظب حرفهايى كه ميزنيم باشيم مشتى.
چريكم و به سوريه مى روم

چمران پس از 12 سال رياست بر شوراى پايتخت اين روزها زياد مخاطب اين 
سؤال قرار مى گيرد كه بعد از شورا چه خواهد كرد؟ «شرق» روز گذشته در همين 

رابطه از او پرسيد:
 پس از شورا چه برنامه اى داريد؟

برنامه كه براى خودمان است اما برنامه دارم.
 يعنى به دانشگاه مى رويد؟

دانشگاه كه هستم ولى شايد ايران نباشم.
 كجا مى رويد؟

شامات.
 چطور و كى مى رويد؟

اين را ديگر نمى گويم، امنيتى است. هنوز برنامه ها جور نشده است. باالخره ما 
چريك بوده ايم و مى توانيم آنجا هم برنامه ريزى كنيم. البته ما قبال هم رفته ايم و 

آمده ايم و كسى خبردار نشده است.

دعواى عربى قطر را بهشت بازيكنان درجه دوى ايرانى كرد
در چند هفته گذشته موجى جديد از پيوستن بازيكنان ايرانى به تيم هاى درجه 

دوى قطرى اوج پيدا كرده است. 
شايد مهمترين دليل اين اتفاق را بايد در شرايط سياسى دانست. تحريم قطر 
از سوى 6 كشور عربى مجالى شده كه تيم هاى اين كشور هم مثل مديران 
اقتصادى اش چاره اى غير از رو آوردن به سمت ايران نداشته باشند. آنها كه 
در سال هاى گذشته با فشار همين كشورها براى نخريدن بازيكنان ايرانى 
مواجه بودند ، حاال براى تيم هاى درجه دوم شان به سمت بازيكنان درجه 
دوى ايرانى آمدند. بازيكنانى كه در ليگ ايران هم ديگر سخت براى شان تيم 
پيدا مى شد. اين البته اتفاق خوشايندى است. بازگشت بخشى از دالرهايى كه 
قطرى ها داشتند از ذخاير گازى ايران مى بردند به كشور ، خودش يك رويداد 

خوشايند است./خبرآنالين
تذكر در لفافه پورمختار به مطهرى

محمدعلى پورمختار با اشاره به سخنان مطهرى در مخالفت با وزير اطالعات كه 
مدعى موازى كارى سپاه و وزارت اطالعات بود، گفت: اينكه دستگاه هاى 
راستاى  در  كنند  ورود  مختلف  حوزه هاى  در  سپاه  جمله  از  اطالعاتى 
وظايف  برخالف  نمايندگان،  برخى  نادرست  تلقى   و  است  وظيفه   انجام 
محمدعلى  مجلس،  امروز  صبح  جلسه  پايانى  دقايق  است.در  نمايندگى 
از  بردن  نام  بدون  تذكرى  در  كبودرآهنگ  و  بهار  مردم  نماينده  پورمختار 
مطهرى، با بيان اين مطالب، گفت: توقع دارم دوستان نماينده توجه الزم 
را داشته باشند.الزم به ذكر است على مطهرى در جلسه ديروز زمانى كه 
در مخالفت با حجت االسالم سيدمحمود علوى وزير پيشنهادى اطالعات، 
صحبت مى كرد، گفته بود: «ما به وزيرى نياز داريم كه بتواند جلوى برخى 
دخالت هاى سازمان ها و نهادهاى موازى با وزارت اطالعات را بگيرد و 
قانون هم همين را مى گويد كه بايد در امور اطالعاتى امنيتى كشور تمركز 
ايجاد كرد و از تداخل و موازى كارى وظايف جلوگيرى به عمل آيد و در 
قبال وظايف محوله ما به مجلس پاسخگو باشد.از ابتداى انقالب وظايف 
اطالعاتى سپاه پاسداران مشخص بوده، مبارزه با برخى گروه هاى معاند 
با  مبارزه  هم  امروز  و  فرقان  گروه  منافقين،  پژاك،  همچون  تروريستى  و 
داعش بوده است و همچنين وظيفه نيروى قدس سپاه هم خارج از مرزها 
مشخص شده اما امروزه وظايف اين نهاد در راستاى پاسدارى و حفاظت 
از انقالب گسترده تر شده است و اينكه آنها در قبال اين وظايف گسترده 
خود به نمايندگان ملت در مجلس شوراى اسالمى هم پاسخگو نيستند و 
اين در حالى است كه ما در نظام جمهورى اسالمى هيچ نهادى را نداريم كه 

پاسخگو نباشد.»/خبرآنالين
اقدام عجيب برخي نمايندگان مجلس

وزراي  برخي  حامي  طيف هاي  بعضي  ويژه  طراحي   از  حكايت  شنيده ها 
پيشنهادي براي ممانعت از راهيابي نمايندگان مخالف اين وزراي خاص به 
فهرست نهايي مخالفاني دارد كه به قيد قرعه اجازه نطق در پشت تريبون 
خانه ملت مي يابند.بر اساس اين گزارش، اين دسته از نمايندگان موافق، 
با هماهنگي طيفي، مأمور شده اند كه به جاي موافق، به عنوان مخالف وزير 
بيرون  قرعه  از  براي  را  واقعي  مخالفان  شانس  تا  كنند  ثبت نام  پيشنهادي 
بعضي  مخالف  نمايندگان  از  تن  دهند.چند  كاهش  ممكن  حد  تا  آمدن 
مشاهده  زماني  كه  كردند  تصريح  مطلب،  اين  اعالم  با  پيشنهادي  وزراي 
كرده اند نام حاميان اين عده از وزرا به عنوان مخالف از سوي هيئت رئيسه 
اعالم شده است، به سراغشان رفته و از آنان خواسته اند كه وقت خود را 
كرده  ثبت نام»  «مخالف  موافقان  بدهند،  مربوطه  وزير  حقيقي  مخالفان  به 
پاسخ داده اند كه از سوي طيف هايي در مجلس به ما مأموريت داده  شده است 

تا به عنوان مخالف ثبت نام كنند./جام نيوز

پيگيرى مشكل جنازه ها در مناطق كرد نشين
بيگلرى در مخالفت با وزير پيشنهادى دادگسترى اظهار داشت: بنده برنامه هاى 
جنابعالى را مطالعه كردم اما در خصوص مناطق محروم به ويژه كرد نشين اشاره اى 
نداشته ايد.او افزود: مشكل اصلى ما در غرب كشور بحث پزشكى قانونى است و اين 
مساله جزو مهمترين مشكالت منطقه كردستان است. مثال جنازه روزهاى پنجشنبه تا 
شب روى زمين مى ماند در حالى كه بايد به سرعت دفن شود و مى بينيم كه هزاران 
نفر براى اين موضوع مجبور هستند، جلوى بيمارستان ها تجمع كنند و يا به دليل 
كوهستانى بودن منطقه و صعب العبور بودن بايد 200 كيلومتر با جنازه بپيمايند و بعد از 
يك روز بتوانند برگردند.بيگلرى تاكيد كرد: مساله پزشكى قانونى از حادترين مسائلى 
است كه حتى مردم از كانديداهاى شوراى شهر نيز در اين رابطه راه حل مى خواهند.
اين نماينده مجلس خطاب به وزير پيشنهادى دادگسترى خاطرنشان كرد: اگر جنابعالى 
راه حلى براى اين موضوع نداشته باشيد، بنده با شما مخالفم و راى نخواهد داد./ايلنا

نظر طائب درباره حضور رئيسى در انتخابات
رئيس شوراى مركزى قرارگاه عمار با بيان اينكه حضور آقاى رئيسى در انتخابات 
حجت شرعى بود، بيان كرد: اين كانديدا پاك بود و به بسيارى از مسائل به خاطر 
اينكه بايد خطوط قرمز نظام را رد مى كرد پاسخ نداد، در حالى كه جريان مقابل از 
تمام خط قرمز ها عبور كرد و خالف شرعى نبود كه انجام ندهند.حجت االسالم 
والمسلمين مهدى طائب در نشست فعاالن جامعه واعظين جهادى كه در هتل 
صادقيه قم برگزار شد با اشاره به اينكه اقتصاد امروز كشور اقتصادى ورشكسته 
است، اظهار كرد: نوعاً بانك هاى ما ورشكسته و بدهكار هستند ولى سعى مى كنند 
اوضاع را خوب و عادى نشان داده و طورى جلوه دهند كه ركود از بين رفته و 

رونق اقتصادى در كشور حاكم است./فارس
وزير بدون مخالف روحانى

كابينه  پيشنهادى  وزراى  برنامه هاى  و  صالحيت  بررسى  از  روز  سومين  در 
دوزادهم، نوبت به امير حاتمى وزير دفاع و پشتيبانى رسيد.سرلشكر امير حاتمى 
وزير پيشنهادى دفاع هيچ مخالفى در ميان نمايندگان مجلس نداشت؛ با انصراف 
نمايندگان منتقد، نمايندگان موافق، امير حاتمى را نماد وحدت بين ارتش، سپاه و 
نيروهاى مسلح خواندند و به تسلط او بر نيازها و اولويت هاى اين حوزه اشاره 
حسن  دولت  نخستين  دفاع  وزير  دهقان  حسين  سرلشكر  است  كردند.گفتنى 
روحانى نيز چهار سال پيش هيچ مخالفى در مجلس نداشت و بر اساس قرائت 
رئيس مجلس از آيين نامه داخلى مجلس، نمايندگان موافق دهقان نيز اجازه نطق 
نيافتند. اما امروز برخالف گذشته نمايندگان موافق اين شانس را داشتند كه اظهاراتى 

را در دفاع از امير حاتمى ارائه دهند./خبرآنالين
جزئيات وضعيت كروبى از زبان وزير بهداشت

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى روز پنجشنبه گفت: بر اساس خواسته 
رئيس جمهورى به اتفاق همكاران به عيادت حجت االسالم مهدى كروبى رفتم 
و وضعيت فشارخون، ضربان قلب و تغذيه ايشان تحت كنترل است.سيد حسن 
قاضى زاده هاشمى پس از عيادت از حجت االسالم مهدى كروبى در گفت و 
گوى اختصاصى با خبرنگار ايرنا گفت: نيمه شب گذشته به من اطالع دادند آقاى 
كروبى پس از آنكه چند ساعتى غذا ميل نكردند، شرايط ضربان و فشار خونشان 
مناسب نبود و به همين دليل به بيمارستان منتقل شده و تحت درمان و رسيدگى 
گرفتند. وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى در باره آخرين وضعيت حجت 
االسالم كروبى گفت: رسيدگى كامل به ايشان انجام شده است و وضعيت فشار 
خون، ضربان قلب و تغذيه ايشان تحت كنترل است.وى گفت: بر اساس خواسته 
رئيس جمهورى امروز - پنجشنبه - به اتفاق همكاران به عيادت ايشان رفتم، 
الحمداهللا شرايط تغذيه اى و فشار خون و ضربان قلب شان خوب است و وقتى 
شرايط جسمى وى به ثبات برسد، با تصميم پزشكان معالج و خانواده ايشان، 

مى توانند مرخص شوند.
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سى سيا

اصالح طلبان و تقديم قدرت به اصولگرايان؟
با پيروزى حسن روحانى در انتخابات اخير و مطرح شدن نام شمارى از شخصيت ها د ر نشريات به 
عنوان وزيران پيشنهادى دولت دوازدهم، قبل از آنكه شاهد دل نگرانى و تشويش در ميان نيروهاى 
اصولگرا و مخالفت آنان با وزراى پيشنهادى به مجلس شوراى اسالمى باشيم، ناظر اختالف ديدگاه 
در ميان نيروهاى اصالح طلب به صورت خاص و چهره هاى نزديك به دولت يازدهم بوديم، 
اشخاصى كه نه اصولگرا و نه در طيف اصالح طلبى جاى مى گيرند، بلكه نحوه موضع گيرى و كنش 
سياسى آنان سياست ورزى به طريقى ديگر را معرفى مى كند. محتواى موضع گيرى اصالح طلبان 
درباره كابينه پيشنهادى طى دو هفته اخير تصوير مخالفان و منتقدان جدى دولت را ترسيم مى كند، 
گويى در كمتر از يك ماه اصالح طلب ها مخالف دولت و اصولگرايان با سكوت معنادار همراه دولت 

شده اند.
متراكم شدن مطالبات شهروندان، باال بردن سطح توقعات مردم در بازه زمانى تبليغات رياست 
جمهورى و استفاده مكرر حسن روحانى از كليد واژه هايى همچون آزادى، برداشتن حصر، مخالفت 
با ديواركشى در خيابان ها و انتخاب راهى كه به آزادى و قانون مدارى ختم  شود اين ذهنيت را براى 
اكثر راى دهندگان ايجاد كرد كه دولت دوازدهم فارغ از كنش هاى سياسى اصولگرايان، قويتر از 
دولت اول روحانى خواهد بود و مى كوشد به بخشى از خواسته هاى راى دهندگان با انتخاب و 
معرفى وزيرانى اصالح گر پاسخ گويد. چشم اندازه پيش رو و كارنامه اجرايى وزيران پيشنهادى و 
سكوت-همراهى جريان اصولگرا با ليست پيشنهادى قبل از آنكه انعكاس راى موافق آنان با تركيب 
كابينه باشد، تكاپويى است براى دلسرد كردن و پاشيدن بذرهاى بى تفاوتى در ميان راى دهندگان 
به حسن روحانى و چيدن محصول مورد عالقه در سال هاى پيش رو. تقاليى كه بدون ترديد در 
پى صاف كردن راهى است كه به كسب كرسى هاى بيشتر توسط اين طيف سياسى در آينده را 

مدنظر دارد.
موافقت و سكوت نيروهاى هميشه معترض در ميان اصولگرايان و فعاالن رسانه اى آنان با دو تن از 
وزيران پيشنهادى، وزير پيشنهادى نفت و وزارت امور خارجه نمايان كننده يك استراتژى نانوشته و 
ناهماهنگ در بين فعاالن رسانه اى اصولگرا است كه به صورت خودجوش در حال طى كردن يك 
راه هستند. اصولگرايان با نزديك شدن به معرفى كابينه در فضاى عمومى يكباره از ميزان نقدهاى 
خود از دولت كاستند و صرفا به تحريم هاى جديد آمريكا و واكنش غيركارآمد دولت اعتراض 
كردند، همزمان از دلسردى، بى توجهى و ناديده گرفته شدن مردم از سوى حسن روحانى و كابينه 

وى سخن گفتند و اينكه جوانان حامى روحانى بزرگترين فريب خوردگان انتخابات اخير بوده اند!
در چنين شرايطى نحوه واكنش هاى اصالح طلبان به تركيب كابينه، شيوه موافقت و مخالفت با 
وزيران پيشنهادى و حفظ انسجام اهميت مضاعف مى طلبد، دقتى كه چندان جدى گرفته نشده و 
خبر از اختال ف هاى درون جريانى به گوش مى رسد. چنانچه نيروهاى اصالح طلب تمام مطالبات 
بر زمين مانده مردم را در تركيب كابينه دولت دوازدهم بجويند و در صورت تحقق نيافتن هر 
كدام از شعارهاى تبليغاتى دولت وقت را متهم به كم كارى، كاهلى، نداشتن دل و جرئت در مقابل 
سياست هاى جناج مقابل كنند و هر روز سخن از نشدن ها، نتوانستن ها و ناتوانى هاى دولت به 
ميان آورند و در اين ميان اقدام به دسته بندى كاذب و غيرضرورى درون گروهى و مرزبندى با 
شخصيت هاى نزديك به طيف اصالح طلب كنند و يا برخى از چهره ها را از خود دور سازند، 
صندلى هاى مجلس شوراى اسالمى در سال 98 و رياست جمهورى 1400 را براثر بى تدبيرى ها و 
دامن زدن به اختالف نظرهاى سطحى و شخصى از كف خواهند داد. اختالف ديدگاه هاى كه در 
سال 80 و با شكل گيرى دولت دوم خاتمى به يكباره به جامعه كشانده و به عنوان اصلى ترين و 

مهمترين دغدغه ها به آن پرداخته شد.
تجربه آن سال ها نشان مى دهد بخشى از رو به افول رفتن قدرت تاثيرگذارى دولت دوم اصالحات 
به سياست هاى جريان مقابل بازمى گشت و قسمتى ديگر رابطه اى مستقيم و بى واسطه با سياست ها 
و سياست ورزى اصالح طلبان داشت. نتيجه آنكه صندلى هاى شوراى شهر، مجلس شوراى اسالمى 
و صندلى رياست جمهورى را براساس سياست هاى نادرست و با فروتنى مثال زدنى تقديم جريان 
مقابل كردند. الزم است اصالح طلبان امروز تجربه ديروز را پيش چشم داشته باشند و از حركت هايى 

كه منجر به چنددستگى و زايش نيروهاى مخالف درون آنها مى شود پرهيز كنند.

شـت ا د د يا رضا صادقيان

چندى ديگر دولت دوم روحانى با وزراى جديد فعاليت 
خود را آغاز مى كند اما به عقيده بسيارى چهارسال پيش رو 
چالش هايى به مراتب بيشتر از دولت يازدهم براى روحانى 

و تيم اش به ارمغان خواهد آورد.
زمانى كه دولت يازدهم روى كار آمد حسن روحانى به 
خوبى مى دانست كه با چه چالش هايى مواجه است. او 
مى دانست كه رفع تحريم ها، بهبود روابط بين الملل، افزايش 
فروش نفت، رشد مثبت اقتصادى، خروج از ركود و كاهش 
تورم و... بايد در دستور كار دولت قرار گيرد و همين هم 
شد و در ابتداى فعاليت دولتش موضوع سياست خارجى را 
با همراهى ظريف با جديت دنبال كردو بعد از مدتى برجام 
حاصل شد و تا حدود زيادى ايران از انزوايى كه طى يك 

دهه گذشته اسيرش شده بود خارج شد.
از سوى ديگر طيب نيا در وزارت اقتصاد به همراه ديگر 
اعضاى تيم اقتصادى دولت موضوع تورم را پيگيرى كردند 
و موفق شدند تورم را تك رقمى كنند و با افزايش فروش 
نفت كه قطعا مديون ديپلماسى نفتى بيژن زنگنه بود موفق 
به افزايش فروش نفت شدند و با وقوع اين مسئله رشد 

اقتصادى را از منفى بودن خارج كردند.
با اين حال بنابر گفته برخى تحليلگران سياسى و اقتصادى 
همچنان كارهاى زيادى است كه بايد دولت دوم روحانى 
به آنها رسيدگى كند و قطعا در حوزه هاى مختلف از جمله 
سياست خارجى، سياست داخلى و اقتصاد با چالش هاى 
بزرگى مواجه است. به عبارت ساده تر هرچند دولت 
يازدهم، اقدامات مثبتى در حوزه هاى مختلف انجام داده 

است اما كافى نبوده است.
ترامپ چالش جدى در سياست خارجى

در همين خصوص على خرم تحليلگر مسائل بين الملل ، در 
خصوص چالش هاى پيش روى دولت در اين حوزه، گفت:  
چالش اول دولت دوازدهم مسئله حفظ توافق هسته اى 
است. دولت آقاى روحانى موفق شد اين توافق را در دوره 
قبل به دست بياورد  و حاال بايد تمام تالش  خود را انجام 
دهد كه از اين توافق محافظت كند. زيرا ترامپ به شدت از 
وضعيتى كه ايران بعد از برجام به دست آورد ناراضى و قطعا 
به دنبال لغو آن است. زيرا به هرحال برجام موجب شده كه 
7قطعنامه آمريكا، شوراى امنيت و اتحاديه اروپا لغو شود و 
حاال صنعت هسته اى ايران از نظر جهانى به رسميت شناخته 
مى شود. اين در حالى است كه آمريكايى ها شعار مى دادند 

كه صنعت هسته ايران بايد حذف شود.
وى افزود: موضوع دوم اينكه دولت دوازدهم بايد بتواند با 
وجود ترامپ در كاخ سفيد، روابط بين المللى خود را حفظ 
و گسترش دهد تا بتواند از اين روابط در شرايط مختلف 
استفاده كند. واقعيت اين است كه ترامپ به دنبال جنگ 
است و امروز هم سه كشور از جمله ايران را مدنظر قرار 
داده است، بنابراين اگر در داخل هم تدبير نشود ممكن است 

در خليج فارس يا سوريه يا عراق ميان نيروهاى ايرانى و 
آمريكايى درگيرى ايجاد شود كه به جنگ ختم شود.

اين استاد دانشگاه ادامه داد: چالش سوم دولت دوازدهم 
مراقب  بايد  دولت  است.  منطقه اى  دستاوردهاى  حفظ 
باشد كه در شرايط فعلى كه ميان آمريكا و روسيه وجود 
دارد، ايران قربانى توافق هاى آنها نشود. چالش چهارم اين 
است كه دولت بايد تالش كند به نحوى رفتار و شرايط را 
مديريت كند كه صنعت و توان موشكى ما در جهان ايجاد 
سوءتفاهم نكند و اين صنعت دفاعى ما به عنوان تهديدى 

براى كشورهاى ديگر محسوب نشود.
خرمى گفت: اقتصاد ايران چالش پنجم دولت دوازدهم 
است. دولت اگر نتواند اقتصاد كشور را احيا كند، به نوعى 
برجام را بى ارزش كرده است. زيرا برجام شرايطى را ايجاد 
كرده كه ما مى توانيم صنعتمان را كه غالبا هم براى 40 سال 
قبل است را به روز كنيم. يعنى درست همان كارى كه با 

شركت رنو انجام داديم را گسترش دهيم. چالش ششم 
دولت مسئله روابط منطقه اى است. ما نبايد به گونه اى رفتار 
كنيم كه در منطقه دشمنى داشته باشيم. يعنى به جز اسرائيل 
كه تكليفش روشن است ما نبايد اجازه دهمى كه كشورهايى 
مانند تركيه و عربستان دشمنانمان باشند و با آمريكا زد و 

بند كننند.

توجه به مطالبات عمومى مهمترين 
چالش سياست داخلى است

همچنين حسين كنعانى مقدم فعال سياسى نيز ، به بررسى 
چالش هاى دولت دوازدهم در سياست داخلى پرداخت 

و گفت: به عقيده من مهمترين و بزرگترين چالش دولت 
دوازدهم عمل به وعده هاى انتخاباتى آقاى روحانى و توجه 
به مطالبات عمومى است. زيرا پيروزى آقاى روحانى مديون 
همين وعده هايى است كه در انتخابات مطرح كردند و 
مردم با توجه به آنها به ايشان راى دادند. حاال اگر نتواند اين 
وعده ها را عملى كند و در كنار اين موضوع مطالبات مردم 
را ناديده بگيرند نه تنها به دولت بلكه به نظام آسيب وارد مى 
كنند. زيرا در چنين مواردى جامعه دچار بدبينى و كاهش 
اعتماد مى شود كه اين صرفا مختص دولت هم نخواهد بود.

وى افزود: در كنار اين مسئله يكى ديگر از چالش هايى كه 
دولت دوازدهم با آن مواجه است مسئله اقتصاد مقاومتى 
است. يك سرى اقدامات در دولت يازدهم انجام شده اما 
كافى نبوده و الزم است در دولت دوازدهم بهتر عمل كنند و 
رونق را به اقتصاد كشور بازگردانند. زيرا به طور كلى تعطيلى 
كارخانه ها، بى انظباطى هاى پولى و بانكى و... موجب هرج 

و مرج در كشور مى شود و اين بسيار خطرناك است. ضمن 
اينكه بايد در نظر داشته باشيم كه اگر هم رشد اقتصادى در 
دولت يازدهم رخ داد به دليل نفت بود لذا الزم است به 
گونه اى برنامه ريزى و اقدام شود كه اين رشد از زير سايه 

نفت بيرون بيايد.
او تاكيد كرد: آنچه كه دولت دوازدهم بايد برروى آن متمركز 
شود اين است كه بايد در بحث اقتصادى نسخه شفابخش 
اقتصاد مقاومتى را سريعتر عملياتى كرده و سعى كند از منابع 
داخلى منابع داخلى بهره بيشترى گرفته و رونق اقتصادى را 
به كشور برگرداند. كاهش تورم به تنهايى پاسخگو نيست و 

نيازمند رونق اقتصادى هستيم.

كنعانى مقدم اظهار كرد: چالش بعدى دولت مسئله احزاب 
و تشكل هاى سياسى است. زيرا اين انتظار از دولت وجود 
دارد كه فراجناحى عمل كنند و هر دو جريان سياسى كشور 
را به يك اندازه مورد توجه قرار دهد و از آنها كمك و 
از  تبيض  عدم  و  رعايت مساوات  اين  مشورت بگيرد. 
چالش هايى است كه آقاى روحانى با آن مواجه است. اگر 
بنا باشد دولتى جناحى رفتار كند و تنها از تيم و اطرافيان 
خودش در انتخابات استفاده كند يعنى بخشى از جامعه را 
ناديده گرفته است. اين بزرگترين ضربه را به قدرت اجرايى 
دولت مى زند. ما خواه ناخواه بايد براى حل مشكالت مردم 
يد واحده باشيم تا وحدت و انسجام ملى به معنى واقعى 

كلمه و در عمل تحقق پيدا كند.

معضلى به نام نهادهاى تو 
در توى اقتصادى

على دينى تركمانى كارشناس مسائل اقتصادى نيز ، به بيان 
چالش هاى اقتصادى دولت دوازدهم پرداخت و گفت: 
مهمترين مشكلى كه دولت دوازدهم در حوزه اقتصاد با 
آن مواجه است، مسئله ساختار اشتباه و تو در توى نهادى 
و تعداد زياد مراكز قدرت است كه مى توانند  تصميمات 
مهمى اتخاذ كنند. از سوى ديگر اين نهادها بخش قابل 
توجه اى از بودجه را نيز به خود اختصاص مى دهند كه 
هيچ لزومى ندارد و سودى هم براى دولت به همراه ندارد.

وى ادامه داد: اين نهادها مى توانند تاثيرات بسيارى بر 
عملكرد دولت بگذارند كه البته همه اين تاثيرات مثبت 
نيستند و  بعضا با اقداماتشان براى دولت دردسر ايجاد 
مى كنند. بنابراين تا زمانى كه اين مشكل وجود داشته باشد 
و اين نهادها از بودجه ساالنه استفاده كنند و عليه دولت 
اقدام كنند، ناهماهنگى در سطح باال باقى مى ماند و دولت 

نمى تواند موفقيتى كسب كند. 
اين اقتصاددان افزود: مشكل ديگرى كه دولت با آن مواجه 
است بحث ادغام ها و تفكيك ها است. زيرا با بروز هركدام، 
نظام ادارى كشور دچار بى ثباتى و به هم ريختگى مى شود. 
لذا بايد دولت به فكر تدوين يك نقشه ثابت يا حداقل 
طوالنى مدت براى نظام ادارى باشد. در غير اينصورت 
هربار كه ادغام يا تفكيكى صورت مى گيرد بايد با مشكالت 
جديد دست و پنجه نرم كند كه البته براى اقتصاد كشور 

مناسب نيست.
وى گفت: عالوه بر اينها فضاى نامناسب كسب و كار و 
عدم اطمينان از آينده هم يكى ديگر از مشكالت پيش 
روى دولت است. البته حل اين مسئله جز مواردى است 
كه از توان دولت هم خارج است و بايد سطوح باالتر 
تصميم گيرى كند. ضمن اينكه دولت تالش خود را انجام 
داد تا بتواند به نوعى شرايط را مناسب تر كند. به همين دليل 

هم تمركز خود را بر مذاكرات هسته اى گذاشته بودند.

چالش هاى «حسن روحانى» در راند دوم
نابر گفته برخى تحليلگران سياسى و اقتصادى همچنان كارهاى زيادى است كه بايد دولت دوم روحانى به آنها رسيدگى كند 

و قطعا در حوزه هاى مختلف از جمله سياست خارجى، سيات داخلى و اقتصاد با چالش هاى بزرگى مواجه است 



ــهيدرجايى  ــالن ش ــته س ــنبه گذش چهارش
گرم  حضور  ــاهد  ش خوزستان  ــتاندارى  اس
ــگر برخى از سمن  ــور مديران تالش و پرش
.نمايندگان  بود  اهواز  ــالمت  س حوزه  هاى 
ــكالت گوناگونى را  ــمن ها مطالب و مش س
ــد موضوعاتى از  ــرح نمودن ــتى مط به درس
ــد  ــده كه رش قبيل ميزان ماليات اعالم ش
ــبت به گذشته داشته و موجب  فراوانى نس
ــى ديگر  ــدو نكات ــران گردي ــى حاض نگران
ــزان همراهى  ــودن مي ــگ ب ــل كمرن ازقبي
ــرح  مط ــى  دولت ــاى  ه ــازمان  س ــى  برخ
ــم ازكم اثر  ــى از حاضرين ه ــدو يك گردي
ــوص درمان  ــه در خص ــودن اقداماتى ك ب
پذيرد  ــى  م صورت  ــادان  معت ــرورى  وبازپ

ــش يافته و  ــن اعتياد كاه ــه س ــد واينك ــخن گفتن س
ــه   ــد.در ادامه جلس ــش رو بودن ــت پي ــران وضعي نگ
ــد ازجمله موازى كارى و  موارد ديگرى نيز مطرح ش
ــه يكديگر  ــمن ها ك ــا اقدامات تخريبى ب عضى س گاه
ــكل نقدينگى كه البته  ــدف قرار مى دهند و مش را ه
ــازمان ها در حال  ــيارى س ــمن ها در بس عالوه برس

ــت. ــاهده اس حاضر قابل مش

دوستان عزيز حاضر در جلسه يك نكته مهم را مورد توجه 
داراى  توانمندو  بسيار  هاى  سمن  وجود  وآن  ندادند  قرار 
شعب متعدد در كشور است  واينكه چگونه اين سازمان ها 
قادر شده اندتحت همين شرايط فعلى  مشكالت مشابه را 

مديريت كنند؟
پراز  جهان  در  ها  سازمان  ترقى  و  موفقيت  رموز  از  يكى 

چالش هاى گوناگون امروزى توجه به مقوله جايگاه دانش 
سازمانى و مديريت دانش در سازمان هاست. مديريت دانش 
بمعنى استفاده خالق و موثر از كليه دانشها و اطالعات در 
دسترس سازمان به نفع مشترى و در نهايت به سود سازمان 
است .بى توجهى به اين امر شانس ادامه بقاى سازمان را 
كاهش داده و توان مقابله با چالشها را بسيار كمترمى نمايد.
مديران زحمتكش و تواناى سمن ها امروزه بايد نهادينه 
سازى مديريت دانش در سازمان خود را با اولويت بيشترى 
مورد توجه قراردهند و الزامات پياده سازى آن را مدنظر 

داشته باشند.
چند سال قبل كارتونى را مشاهده نمودم كه پروژه عمرانى 
اى را به تصوير كشيده بود و بنظر مى رسيد عليرغم حضور 
چندين نفر مهندس و متخصص كارگر ساده اى بابيل و 
همان روش قديمى مشغول اجراى پروژه بوده و حضور 
كثير نيروهاى متخصص تاثيرى بر نحوه كارو فناورى مورد 

بكارگيرى  وظيفه  .اين  است  نداشته  استفاده 
دانش و تخصص موجود در عرصه عمليات و 
اقدامات اجرايى قسمتى اساسى  از مقوله ذكر 
شده مديريت دانش و مديريت دانايى است كه 
بيش از يك دهه پيش در علوم مديريت مطرح 
و بررسى شده است و براى ما قابليت استفاده و 
كاربرد بسيارى دارد  و براحتى هم در دسترس 

مديران عزيز ما مى باشد.
حاضر  عصر  در  ها  سازمان  فعاليت  ادامه 
اصول  ورعايت  وفراگيرى  شناخت  به  منوط 
علمى مديريت است سازمانهايى كه در زمينه 
اهداف استراتژيك و روشهاى منطقى دستيابى 
به آنها والزاماتى كه درحوزه  مديريت علمى  
سازمانها وجود دارد دچار كوتاهى و كم كارى 
نخواهندداشت.يك  پيشرفت  براى  چندانى  امكان  باشند 
مثال خدمتتان عرض كنم يكى از خيريه ها گله داشتند 
كه مراجعه مردم براى اهداى اعانات كاهش يافته است و 
تمايل به اينكار كمتر از گذشته است اين نشان مى دهد 
روشهاى قديمى را باالخره تاحدى بايد كنار گذاشت زيرا 
همزمان با ما در جايى ديگر سازمان هاى خيريه با استفاده 
دريافت و گواهى  را  از فضاى مجازى و اينترنت مبالغ 
دريافت  جهت  و  صادر  بالفاصله  آنالين   بصورت  را 
معافيتهاى مالياتى در اختيار فرد يا سازمان نيكوكارقرار 
مى دهند بديهى است كه روشهاى خالقانه بسيارى در 
اختيار ما مى باشدو جهت استفاده از فناورى مورد نياز 
خوشبختانه اكثرزيرساختها فراهم است  .سمن هاى ما با 
بهره گيرى از دانش مديريت مى توانند روزهاى بسيار 

بهترى را پيش رو داشته باشند.

پشت كردن برخى نمايندگان خوزستان به 
مطالبه مردم استان ، تعبيرى جز خيانت در 
نزد افكار عمومى نخواهد داشت ؛ خيانتى 

كه در آينده اى نزديك...
 ، وزرا  انتخاب  سر  بر  ها  رايزنى  نوع 
نمايندگان خوزستان را در مجموع – نه به 
ترين  ضعيف  ى  رده  در   – انفرادى  شكل 
نمايندگان كشور قرار داده است و انسجام و 
هماهنگى كه بايد بر سر منافع استان داشته 
باشند، جاى خود را به اقدامات انفرادى و 
حتى منفعت طلبى هاى شخصى داده است. 
رصد فعاليت ِ مجمع نمايندگان خوزستان و 
نيم نگاهى به چانه زنى هاى ديگر مجامع 

نمايندگان ، گوياى اين امر است.
ساز ناكوك نمايندگان خوزستان و پراكنده 
منافع  در  صدايى  تك  جاى  به  آنان  گويى 
انتقال آب و  در رابطه با  استان بخصوص 
نفوذ  سبب   ، نيرو  وزارت  هاى  سياست 

جريان ِ البى كوير به درون مجمع نمايندگان ِ استانى شده 
است كه بيشترين ضررها را از طرح هاى انتقال آب ديده 
و مي رود كه پذيراي چالش هايى زيست محيطي جبران 
ناپذيري شود ! نمايندگانى كه تا ديروز در نطق هاى خود 
با فرياد ، از سياست هاى انتقال آب ناله سر مى دادند ، 
اكنون از وعده ى وزير پيشنهادى نيرو و سردمدار طرح 
هاى انتقال آب براى توجه به خوزستان و تمايل شان به 
راى به بيطرف ، دم مى زنند ؛ وعده اى كه مردم عادى نيز 
آن را باور ندارند چه رسد به كارشناسان ؛ چرا كه دريافته 
البى  سلطه  ى  واسطه  به  نيرو  وزارت  هاى  سياست  اند 

كوير ، تغييرناپذير است . 
در  مجلس  در  اهواز  مردم  وكالى  از  يكى  پيش  چندى 
گفتگو با شوشان از پشت پرده وادادگى برخى نمايندگان 
مديران  با  بيطرف  البى  از  و  برداشت  پرده  خوزستان 
 ، گيرى  راى  روز  در  نمايندگان  نظر  جلب  براى  استان 
سخن گفت. يك روز از چنين سخنى سپرى نشده بود 
كه تصاوير برخى نمايندگان خوزستان دوشادوش وزير 
در  و  گرفت  قرار  اخبار  صدر  در  مجلس  در  پيشنهادى 
نهايت نيز عده اى به صراحت اعالم كردند كه وزير نيرو 
تجديد  آب  انتقال  هاى  سياست  در  تا  است  داده  وعده 

نظر كند.

نمايندگان  مجمع  به  نيرو  پيشنهادى  وزير  ى  وعده 
 ِ استان   – يزد  نماينده  كه  شد  بيان  حالى  در  خوزستان 
خاستگاه بيطرف – رسما عنوان كرد كه «بيطرف» وعده 
استمرار انتقال آب و مقابله با خشكى فالت مركزى ايران 
را داده است و به همين دليل مورد حمايت قاطع اكثريت 
نمايندگان قرار خواهد گفت. حتى اگر نماينده يزد نيز به 
صراحت چنين نمى گفت ، هر عقل سليمى با توجه به 
سوابق وزير پيشنهادى نيرو و گره خوردن گذشته اش با 
فاجعه سد گتوند ، در مى يابد كه نه سياست هاى وزارت 
نيرو به دليل نفوذ چندين دهه ى البى كوير تغيير مى يابد 
نه برنامه هاى بيطرف در طرح  هاى انتقال آب . اگر هم 
و  بر  آب  صنايع  توسعه  واسطه  به  شود  حاصل  تغييرى 
حجم زمين هاى زير كشت كشاورزى در فالت مركزى 

، تغيير بر افزايش ِ انتقال آب خواهد بود نه كاهش آن . 
سخنان كارشناسان آب بايد معيارى باشد بر تصميم گيرى 
نمايندگان خوزستان و استان هاى متضرر از انتقال آب . 
افرادى همچون دكتر قمشى ،  نه به عنوان مشاور استاندار 
خوزستان در امور آب ، بلكه به عنوان فردى كه در همه 
ى ادوار فراغ از جناح ها ، در خط اول ِ اعتراض به طرح 
هاى انتقال آب كارون و سياست هاى وزارت نيرو بوده 
، نشان مى دهد كه آمدن بيطرف سبب ايجاد تنش آبى 
در منطقه خواهد شد. اين نوع گفته ها بايد معيار تصميم 

قرار  اعتماد  راى  روز  در  نمايندگان  گيري 
بگيرد، نه وعده هايى كه براي جلب راي 
،  به آنان داده مى  شود ؛ وعده هايي كه  
نشست با نمايندگان يزد عدم تحققش را به 

روشني آشكار مي سازد.
تغيير  و  خوزستان  نمايندگان  برخى  رفتار 
نشان   ، بيطرف  به  نسبت  شان  مواضع 
«در  و  كرده  پشت  كارون  به  كه  دهد  مى 
مسير زاينده رود» قرار گرفته اند. و در اين 
استان  آبى  سرنوشت  كه  حساس  روزهاى 
مى  مشخص   ، رو  پيش  سال  چهار  براى 
بر  يا  خوزستان  نمايندگان  برخى    ، شود 
سر ظريف وزير امور خارجه اى فريادهاي 
توهين آميز مى زنند كه سردمدار شكست 
تحريم ها و تغيير مواضع اروپاييان نسبت 
به ايران است و يا در حال گذراندن وقت 
نسبت  كه  هستند  وزرايى  با  نشست  در 
 ، استان  حيات  شاهرگ  و  نيرو  وزارت  به 
اهميتى ندارد. در مقابل نيز البى كوير و نمايندگان فالت 
مركزى همه همت خود را بر وزارت نيرو معطوف كرده 
اند؛ چرا كه مى دانند آينده ى استانشان و توسعه صنايع 
فوالد و حاصلخيزى زمين هاى كشاورزى شهرهايشان ، 

به طرح هاى انتقال آب گره خورده است.
اين چند روز نمايندگي سپري مي شود اما آنچه در حافظه 
تاريخ به يادگار مي ماند سندي ست براي آيندگان و براي 
فرزندان خوزستان كه سالهاي دوري كه هنوز نيامده مي 
خواهند بر روي خاك اين مرز و بوم زندگي كنند. پشت 
كردن برخى نمايندگان خوزستان به مطالبه مردم استان ، 
تعبيرى جز خيانت در نزد افكار عمومى نخواهد داشت 
؛ خيانتى كه در آينده اى نزديك در صورت راى آوري 
بيطرف ، به تشديد طرح هاى انتقال آب ، افتتاح سومين 
تونل انتقال آب كوهرنگ و اجراى تونل بهشت آباد منجر 

خواهد شد. 
راى اعتماد به بيطرف در مجلس و نشستن وي بر صندلى 
وزارت نيرو ، مهر تاييدى خواهد بود بر ضعف ِ مجمع 
نمايندگان خوزستان ، كه نه تنها توان البى و رايزنى با 
ساير نمايندگان استان ها براى همراه كردنشان با مواضع 
خوزستان و «نه به بيطرف»  را نداشتند بلكه خود نيز در 

البى كوير و در مسير زاينده رود قرار گرفتند./شوشان 

اكنون نوبت سازمان هاى مردم نهاد است...
بامداد زاگرس- تورج پرچمى
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كارون
رش ا گـز

شايسته  شهردار  انتخاب 
و  حساسترين   ، مهمترين 
شوراى  وظيفه  ترين  حياتى 
شهر، مهمترين موتور محرك 
و تحول در شهر و بزرگترين 
شهروندان  امانت  و  حق 
اين  با  شوراست.  گردن  بر 
حال آنچه تا به امروز برشهر 
اهواز گذشته است مبين اين 
شوراهاى  كه  است  واقعيت 

پيشين عموما نتوانسته اند از اين آزمون سخت با موفقيت عبور 
كنند.

ريشه يابى اينكه چه عواملى در اين ناكامى دخيل بوده است 
در حوصله اين بحث نيست، ليكن آنچه امروز مايه اميدوارى 
منتخبين  ميرسد  نطر  به  كه  است  مهم  اين  به  توجه  است، 
پنچمين شوراى اسالمى شهر اهواز فارغ از گرايش هاى قومى 
و سياسى، و فارغ از بسيارى قيود واپسگرا و تاريخ مصرف 
گذشته اى كه شايسته ساالرى را فداى جهالت، منفعت طلبى 
و يا مصلحت انديشى مى كند، تصميم دارند شهردارى در حد 

و اندازه يك كالنشهر معرفى كنند.
هاى  گعده  در  گيرى  تصميم  از  شهردار  انتخاب  رويه  تغيير 
شبانه به جلسات منظم با حضور همه اعضاى شورا و اصالح 
رويه انتخاب شهردار بكمك شاخص گذارى صورت گرفته 
مى تواند شاهدى بر اين سخن باشد و اميد مى رود اين بار 
روش  اين  و  كند  طى  را  تر  منطقى  روندى  شهردار  انتخاب 
بتواند تاحدى از اعمال نظرها و دخالت هاى گروه هاى فشار 

بكاهد.
از ديگر سو در سايه حساسيت و آگاهى اجتماعى رشد يافته 
شهروندان نسبت به سرنوشت خود و با كمك امكاناتى كه فضاى 
مجازى در اختيار گذاشته است، منتخبين مردم در شوراى پنجم، 
از طريق مصاحبه هاى شفاف و صريح با مطبوعات و صدا وسيما 
شهروندان را در جريان كم و كيف مذاكرات صورت گرفته و 
كارهاى انجام شده قرار مى دهند و بازخورد تصميمات خود را 
نيز سريعا مشاهده مى كنند ، كه تا همين جا اين يك دست آورد 

بزرگ و يك گام اساسى رو به جلو است.
اما با همه اين اوصاف تمام اين نيات آرمانى و خيرخواهانه، 
اين مسيوليت پذيرى و شفافيت، تنها زمانى مى تواند گره از 
انتخاب  به  ها  تالش  اين  كه  بگشايد  شهر  اين  فروبسته  كار 

شهردارى متخصص، متعهد و كارآزموده منتهى گردد.
متاسفانه تا به امروز بسيارى از گزينه هاى سرشناس و مجرب 
از  شهردار  صندلى  تصدى  براى  اهواز  شهر  شوراى  مدنظر 
تعجب  باعث  اين  كه  اند  زده  باز  سر  مسئوليت  اين  پذيرش 
و نگرانى است. جهت آسيب شناسى اين پديده، نگارنده اين 
سطور به عنوان يك شهروند كمترين، اقدام به برقرارى تماس 

هاى  گزينه  اين  از  برخى  با 
سرشناس نمود و نتيجه آنچه 
به زعم خود، از شرايط پيش 
چند  در  شد  برداشت  آمده 

فراز عنوان مى گردد.
با  بزرگ  شهردار  آنكه  اول 
و  كارآمد  مستقل،  شوراى 

منسجم كار مى كند.
براى  رايزنى  آنكه  دوم 
سنگينى  مسئوليت  تصدى 
مثل شهردار، آدابى دارد و نيازمند سطح بااليى از ديپلماسى 
هوشيارانه است كه متاسفانه در عملكرد شوراى پنجم يافت 
نمى شود. نحوه مذاكره، زمان و مكان مذاكره، ابزار انتقال پيام، 
غيرمستقيم،  يا  باشد  مستقيم  تلفنى،  يا  باشد  حضورى  اينكه 
شخص حامل پيام كه باشد و بسيارى مالحظات ديگر حائز 
اهميت است. ليكن برداشت نگارنده اين است كه نحوه دعوت 
را  مسئله  مخاطب  كه  است  بوده  اى  گونه  به  بزرگان  اين  از 
جدى نگرفته است و يا از جدى بودن پيشنهاد دهنده اطمينان 

حاصل نشده است.
سوم آنكه در يك كاسه گذاشتن نام چهره هايى با اعتبار ملى 
در كنار نام برخى نيروهاى كم تجربه و جوياى نام كه در ادوار 
گذشته هم البى فعالى براى تصدى اين سمت داشته اند، ممكن 
پروسه  اين  كل  كه  كند  تداعى  اذهان  در  را  شائبه  اين  است 
نمايشى بيش نيست، و صحبت هاى تكرارى مبنى بر اينكه 
شهردار پيشتر حتى پيش از انتخابات شورا مشخص شده است 
و دعوت از اين بزرگان نيز صرفا راهبردى جهت كاهش فشار 

افكار عمومى با اين توجيه است كه خواستيم و نشد.
ديگرى  عامل  خود  ها  گزينه  و  ها  نام  تعدد  آنكه  چهارم  و 
به  كه  مسئله  اين  ذكر  كند.  مى  دافعه  ايجاد  كه  است 
بزرگواران عنوان شده است در ميان خيل البى گران حرفه 
اى هميشه در صحنه، جناب عالى هم رزومه و درخواست 
و برنامه ارائه بدهيد، و توجه به اينكه در بدنه شوراى پنجم 
داورى  را  ها  برنامه  اين  است  قرار  متخصص  نيروى  كدام 
كند، شرايطى را فراهم كرده است كه در عمل به دلزدگى و 

كنارگيرى نخبگان مى انجامد.  
در پايان الزم به ذكر است با بسيارى از گزينه هايى كه نام آنها 
مسئوليت  اين  پذيرش  از  كه  شد  عنوان  و  است  شده  مطرح 
انصراف داده اند، دستكم با نيروهاى اصالتا بومى مركز نشين، 
كه  بود  اميدوار  توان  مى  و  است  باز  همچنان  مذاكره  باب 
علما،  از  جستن  يارى  با  و  پنجم  شوراى  اجماع  صورت  در 
و  مدنى  جامعه  همه  از  مهمتر  و  شهر  اين  معتمدين  بزرگان، 
خيل شهروندانى كه اميدوارانه در انتخابات شوراى شهر پنجم 
شركت كرده اند، مى توان به اين بزرگوران تكليف كرد كه با 

توكل بر خداوند اين مسئوليت را بپذيرند.

در جستجوى شهردار شايسته

شـتسيدرحيم آقازاده  ا د د يا

در گرماگرم گرما، آنهم در شهر و ديار ما بازار گمانه زنى ها 
داغ داغ است . علم است ؟دانش است؟ هنر است يا هر چيزى 
كه اسمش را بگذاريم عده اى مادزاد اهل گمانه زنى هستند. 
هر پيش بينى در باره هر چيزى بكنند درست از آب در مياد 
آقاى مهندس .... در اين دوره مى شد شهردار خانم ............ 
فرمانداريش قطعى است فالنى رئيس آينده فالن مركز ميگردد 
ميشود  و  همجوار  استان  به  ميرود  استان  اين  از  يكى  اين 
كه  را  ها  سازمان  از  بعضى  حتى  استان  آن  مسئول  باالترين 
اسمشان زياد سر زبان نيست مديريتش را پيش بينى ميكنند. و 
چه خوب هم پيش بينى ميكنند در دوره خاص هم مثل ايشان 
رئيسان  احوال  و  اوضاع  در  بكنم  بنين  پيش  هم  جانب  اين 
شهر كه با تغييرات جديد چه كسى ميشود رئيس اداره ما. چه 
كسى نميشود رئيس اداره اگر آقاى فالن ........ بيايد و شهردار 
شود چه مشكالت و گره هايى از شهر باز ميشود. خيابان ها 
جاى پارك خودرو  را پيدا ميكنند . ترافيك سهل ،مامورين 
راهنمايى كمتر جريمه ميكنند و بيشتر مهربان ميشوند آنقدر 
كه وقتى به آنها ميرسى به جاى نوشتن شماره خودرويت در 
دفترچه اى كه در دست دارند حالت را ميپرسند حتى بعضى 
چه  واى  ميكنند.  عذرخواهى  شما  از  هوا  گرماى  از  آنها  از 

ميشود اگر اينچنين شود توى ادارات كه برويد با آب خنك و 
گوارا و زالل از تو پذيرايى ميكنند بعد پيشنهاد به نشستن و 
خستگى در كردن چقدر خوب اما اگر چنين اتفاقى بيافتد. اگر 
آن مسئول بشود مدير كل دستگاه آموزشى همه دانش آموزان 
شهر  با نمره هاى عالى قبول ميشوند. معلم ها با جان و دل 
درس ميدهند. در گرما و گرما، آخر ما سرمايى نميبينيم كه 
بگويم در گرما و سرما بر ما ببخشائيد. و ديگر مسئول و مدير 
ديگر اگر بيايد چنين و چنان ميشود. و مسئول مى آيد حيران 
ميشوى كه عجب( گمانه اى) زده اى . و شادمان هم ميگردى 
كه بالخره پيش بين ات درست از آب در آمد. سكان مديريت 
سازمان را دست ميگيرى اندكى ميگذرد خوب بايد صبر كرد 
تا جا بيافتد. نگوئيد مگر اين رئيس خورش بادمجاناست  كه 
جا بيافتد خوب حساب و كتاب است مديريت يعنى همين 
بشتر كه ميگذرد و حضرت مدير جا مى افتد مى فهمى كه اى 
بابا از مرحله پرت بودى . اين يكى كه دست قبلى ها از پشت 
بسته و يا شايد از جلو اينكه ديگر به هيچ كس اجازه هيچگونه 
اظهار نظر كه نمى دهد اجازه آه و ناله هم نميدهد آش همان 
آش و كاسه همان كاسه و ناله هايت در گلو ميماند و نا اميد 

به روزهاى رفته و روزهاى آينده نگاه ميكنى. 

گمانه زنى داريم تا گمانه زنى 

حاشيه نشينى را بيش از هر امر ديگر به يك زندگى 
نباتى مى توان تشبيه كرد، مردمان حاشيه نشين زنده 
هستند اما زندگى نمى كنند. حاشيه هاى شهر مملو 
جنگ  مانند  مختلف  داليل  به  كه  افرادى  از  است 
نتيجه  در  كشاورزى  اراضى  دادن  دست  از  تحميلى، 
احداث سد و خشكسالى مستأصل شده و براى رهايى 
از مشكالت به شهرها پناه آورده اند اما بى خبر از آنكه 

از چاله به چاه افتاده اند!
ها  حاشيه  در  مردم  حدود 11درصد  كشور  تمام  در 
زندگى مى كنند اما اين درحاليست كه حدود 30درصد 
مردم اهواز حاشيه نشين هستند آمارى كه خود به تنهايى 

پرده از عمق مشكالت اين شهر بر مى دارد.
در  معضل  اين  رفع  براى  مسئوالن  اينكه  وجود  با 
شهرهاى كوچك و بزرگ استان راهكارها و تمهيدات 
بسيارى انديشيده اند، اما ظاهرا اين پديده با نفوذ در دل 
و جان خوزستان قصد جدا شدن و دل كندن از حقيقت 

تلخ مهاجرت را ندارد.
آب  زير  به  و  خوزستان  در  سدها  ساخت  همچنين 
رفتن روستاها باعث شد اغلب روستائيان ساكن در اين 
مناطق كه زمانى مشغول دامدارى و كشاورزى بودند 
براى يافتن كار، به ساير شهرهاى خوزستان از جمله 
اهواز مهاجرت كردند و برخى مناطق حاشيه نشين را 

ايجاد كنند.
اما رشد حاشيه نشينى در اهواز تنها اثرات منفى بر روى 
ساكنان اين مناطق نگذاشته بلكه نقش بسيارى در عدم 
توسعه كالنشهر اهواز نيز داشته است. ساكنان مناطق 
حاشيه شهر اهواز به دليل مشكالت ريز و درشت، خود 
را از پرداخت هرگونه عوارض مبرا مى دانند و اين بدان 

معناست كه از عوارض پرداختى مردم در ساير مناطق 
بايد براى حاشيه ها هزينه كرد.

سيدخلف موسوى شهردار اهواز نيز با اذعان به اين 
امر گفت:وجود حاشيه نشينى در شهرهاى استان به 
چالش  مهمترين  از  بيكارى  و  جنگ  قبيل  از  داليلى 
هاى مديريت شهرى در استان خوزستان است. حاشيه 
نشينى هايى كه با ساخت و سازهاى غيرمجاز رشد 
اكنون  هم  عوارضى  هيچ  پرداخت  بدون  و  اند  كرده 

از شهردارى ها توقع خدمات دارند، 
دولت بايد در بودجه ى خود بودجه 
اى به اين موضوع اختصاص بدهد. 
ما ناچاريم عوارض نقاط مركزى شهر 
را در مناطق حاشيه نشين هزينه كنيم 
و بايد فكر اساسى در اين خصوص 

صورت گيرد.
در  اهواز  شهر  حاشيه نشينان  عمده 
مناطق 6 و 5 شهردارى اهواز زندگى 
و  پرجمعيت ترين  يعنى  مى كنند؛ 
شامل  كه  اهواز  مناطق  محروم ترين 
كوى علوى، خشايار، خيابان انقالب، 
دو،  عين  مالشيه،  كيان،  افشار،  آهن 
شهرك  خرمشهر،  راه  سه  مندلى، 

و  سياحى  لشكر  كمپلو،  اهواز،  شهرك  رزمندگان، 
گلدشت مى شود.

معضل حاشيه نشينى مى تواند كشور را با تبعات گسترده 
اجتماعى، فرهنگى، بهداشتى و اقتصادى مواجه سازد، 
اين ثمره سياستگذارى هاى اشتباه است و در اين باره 
عواملى مانند سوء مديريت، تقسيم ناعادالنه بودجه و 

ثروت و همچنين توزيع نامناسب امكانات رفاهى و 
بهداشتى در روستاها و شهرهاى كمتر توسعه يافته موثر 

بوده است.
سهم حاشيه نشينان از اعتبارات كشورى چيست؟

نماينده مردم اهواز در مجلس ضمن آنكه حاشيه نشينى 
در اهواز را بيشتر به دليل مشكالت ناشى از جنگ 
شهروندان  و  روستاييان  مهاجرت  همچون  تحميلى 
گفت:  داند،  مى  كالنشهر  اين  به  همجوار  شهرهاى 

از  آنها  بردن  زيركشت  و  كشاورزان  مزارع  تصاحب 
سوى صنايع كشاورزى عامل موثر ديگرى است كه 
در مهاجرت روستاييان و كشاورزان و افزايش حاشيه 
نشينى موثر بوده است و رفع مشكالت آنها مستلزم 
توجه جدى دولت و همكارى تمامى مسئوالن استانى 

و كشورى است.

الباجى همچنين با بيان اينكه حتى 50 درصد از برنامه 
هاى تدوين شده در جهت مديريت حاشيه نشينى اهواز 
محقق نشده، گفت: خوزستان نبايد با وجود ظرفيت 
هاى عظيم و منابع خدادادى نفت و گاز، صنعت و 
سرطانى،  امراض  شيوع  محروميت،  از  كشاورزى 
آلودگى هوا، حاشيه نشينى و مشكالت بهداشتى بى 
شمار رنج ببرد؛ هيچ وجدانى قبول نمى كند عليرغم 
تمامى اين امكانات اهواز حتى يك نفر حاشيه نشين 
داشته باشد و بى توجهى نسبت به اين 
معضل مى تواند براى امنيت استان و 

نظام دردسر ساز باشد.
حاشيه نشينى در اهواز هدفمند است

همچنين نماينده مردم اهواز، كارون، 
حميديه و باوى در مجلس شوراى 
حاشيه  گسترش  به  نسبت  اسالمى 
نشينى هدفدار در اهواز هشدار داد و 
گفت: عدم توسعه شهرستان ها باعث 
شده است سرريز مشكالت در اهواز 
تجميع شود، اين در حاليست كه 70 
درصد منابع استان در اين كالنشهر 

قرار دارد.
وى مهمترين معضل اهواز را حاشيه 
نشينى عنوان كرد و گفت: جنگ تحميلى هشت ساله، 
بيكارى به ويژه در شهرهاى منطقه زاگرس و كمبود آب 
در مناطق روستايى باعث مهاجرت روزافزون به اهواز 
شده است.حاشيه نشينى هدفدار در اهواز به سرعت و 
هدفدار روبه گسترش است كه اين مساله بايد عالمت 
سوالى براى مسئوالن امنيتى باشد و در اين باره چندين 

بار با وزارت كشور صحبت كردم اما انتظار دارم كه در 
اين زمينه فرماندارى پيگيرى و برنامه ريزى كند.

اين درحاليست كه بررسى ها نشان مى دهد درصدهاى 
اليحه و قانون بودجه در سال هاى 95 و 96 يكسان 
است اما سقف مبلغ در دو سند متفاوت است. اين مبلغ 
در قانون 95، 24 هزار ميليارد ريال در نظر گرفته شده 
است در حالى كه در اليحه 96 به 13 هزار ميليارد ريال 
تقليل پيدا كرده است. نصف شدن تقريبى اين منبع 
مالى، كاهش حمايت هاى دولتى از شهردارى ها در 
خصوص بهسازى راه هاى شهرى است كه در شرايط 
كنونى كه ركود بخش مسكن، درآمدهاى شهردارى ها 
را متاثر كرده است، چنين تصميمى در بودجه وضعيت 
شهردارى ها را بدتر خواهد كرد. در واقع با اين تصميم 
دولت، هزينه شهردارى هاى شهرهاى كمتر از 50 هزار 
نفر جمعيت در بهسازى معابر شهرى، 1650 ميليارد 

ريال افزايش پيدا كرده است.
به عبارتى در بودجه سال 96، كمك هاى مستقيم به 
شيراز،  اصفهان،  مشهد،  كرج،  تهران،  هاى  شهردارى 
تبريز، اهواز، قم و كرمانشاه كاهش يافته كه اين رقم در 

اهواز معادل 31،8 درصد مى باشد.
بى شك شهردارى ها به دليل فربه بودن بدنه، هزينه 
هاى جارى، پروزه هاى عمرانى و… به تنهايى قادر 
به رسيدگى به مناطق حاشيه اى نيستند از سويى ديگر 
هزينه كردن عوارض پرداختى مردم مناطق برخوردار 
در حاشيه ها نوعى حق الناس تلقى مى شود. از همين 
رو الزم است تا دولت ها با در نظر گرفتن بودجه اى 
ساالنه حداقل در ثابت نگاه داشتن آمار حاشيه نشينى 

اهواز گامى بردارند./هور نيوز 

نمايندگان خوزستان « در مسير زاينده رود»

حل مشكل 
حاشيه نشينى
 در اهواز؛
 از حرف
 تا عمل

ساكنان مناطق حاشيه شهر اهواز به 
دليل مشكالت ريز و درشت، 
خود را از پرداخت هرگونه 
عوارض مبرا مى دانند

 و اين بدان معناست كه از عوارض 
پرداختى مردم در ساير مناطق بايد 

براى حاشيه ها هزينه كرد.

سيدمحمد الرى 
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جتماعى ا

زنى به همراه زنان و دختران ديگرى دورم حلقه زده بودند و به عنوان 
ميهمان جديد پذيرايى گرمى كردند و صحبتى بينمان گل انداخت.

دختران لبخندهاى مليحى داشتند و عقب تر نشسته بودند و ظواهر 
و طالهايى كه به سر و گوش و گردن تعداد ديگرى از آنان بود، 
حكايت از تازه عروس بودن شان داشت. زنى كه كنارم بود، با مهربانى 
دستى به شانه ام زد و گفت چرا ازدواج نكرده اى؟ گفتم، پيش نيامده و 
اينكه در تهران شرايط با اينجا متفاوت است و ما بايد كار كنيم. وقتى 
گفتم 35 سالم است، چشمانش گردتر شد و «واقعا» را كشيده تر 
گفت و ادامه داد: «من يك سال از تو كوچك ترم و سه دختر دارم». 
براى اينكه فضا را تغيير دهم، گفتم: «لذت سه دختر داشتن براى من 

هميشه آرزو بوده؛ چون مادر خودم هم سه دختر دارد».
تالشم براى توقف اين بحث در اتاقى كه جدا از مردان بود، موفق 
نبود و يكى ديگر از زنان درحالى كه لب از قليان محلى و جالبى كه در 
بغل گرفته بود، برمى داشت، رو به من كرد و گفت: «حاال بگو به من 
مى خورد چند سالم باشد؟» گفتم: «37، 38، زير 40 هستيد». گوشه 
لبش را كج كرد و دوباره پكى به قليان زد و گفت: «دقيقا 40 سالم 
است». زن داستانى غم انگيز و كوتاه را گفت و سكوت اتاق را گرفت: 
«20 ساله كه بيوه ام! 20 سالم نشده بود كه به مردى 92 ساله عقدم 
كردند و يك سال بعد ُمرد!». زن خوش خنده و خوش رويى بود كه در 
مقابل آن همه زن فاميلش برايم از اين درد مى گفت و بعد مى خنديد. 
گفتم چرا دوباره ازدواج نكردى؟ و به  جاى او پيرزنى كه اشتراكى 
از قليان استفاده مى كرد، «نميشه» كشدارى را گفت و فهميدم كه 

مادر آن زن است. از ميان زنانى كه در اتاق بودند 
و من را به  چشم موردى عجيب نگاه مى كردند، 
زنى خوش خنده و زيبا، وقتى سنم را گفتم، جلوتر 
آمد و كنارم نشست و گفت: «من شش تا دختر 
دارم، شوهرم پسر مى خواهد؛ ولى مى دونى؛ من از 
تو كوچك ترم و دوباره خنديد». تالشم براى داشتن 
واكنش طبيعى سخت بود؛ مخصوصا وقتى قبول 
شرايط را در بين آن زنان و دختران اين قدر درونى 

مى ديدم.
يكى از زنان از ابتداى ورودم به اين خانه بزرگ 
و عيال وار همراهم بود و مى توانست خوب فارسى 
صحبت كند. گوشواره سنگين و آويز سر و گردن 
آن چنانى نداشت و صورت اصالح نشده اش احتمال 
دختران  اگر  مى گفت:  مى داد.  را  ازدواج نكردنش 
هم  درس  و  نكنند  ازدواج  كم  سنين  همان  در 
و  بمانند. «نميشه»  تنها  بايد  همين طور  نخوانند، 

«نشد» هايى كه در پاسخ به سؤال هاى مكرر من براى تغيير در اين 
شرايط مى گفت، عين يك قفل به دهانم مى نشست و نمى توانستم 
ادامه بدهم. از او پرسيدم حتى از سنى به بعد كه ديگر ازدواج كردن 
اصالح  حتى  و  خودت  براى  نمى توانى  هم  باز  ندارد،  احتمال  هم 
صورت خودت تصميم بگيرى و او باز هم «نمى شود»ى را در جواب 

مقابلم مى گذاشت.
از ميان دخترانى كه در اتاق اختصاصى خانم ها بودند، يكى در حال 
سوزن دوزى بود كه بعدا گفتند قرار است بعد ماه رمضان عروسى كند 
و دو نفر ديگر جزء شش دختر همان زن بودند كه از من كوچك تر 
بود و قول آنها را هم به مردان خانواده اى ديگر داده بودند. از آن زن 
پرسيدم كه وقتى خودت اين قدر زود ازدواج كردى و مى دانى چقدر 
زندگى سخت مى گذرد، چرا نمى گذارى دخترانت درس بخوانند و هر 
وقت خودشان خواستند، ازدواج كنند؟ جوابش برايم كوتاه و سركوب كننده 
بود، گفت: «خودشان هم مى خواهند». بعد ادامه داد: «دختران اينجا 
مى دانند اگر االن ازدواج نكنند، از همه چيز محروم مى شوند». بعد از شام 
كه در جمعى صميمى تر نشستيم و دختران بگو و بخندى به راه انداخته 
بودند، اين رضايت يا شايد اجبار درونى شده در حرف ها و برنامه هاى 
زندگى شان به خوبى ديده مى شد. آنها در شرايط تا حد زيادى گريزناپذير 
هستند كه شايد به اين زودى ها اجبار و تحكم درونى آن را درك نكنند و 
بعدها كه درك كنند، مثل مادرشان، روى حق طبيعى شان براى زندگى 

چشم مى پوشند.
روايت زيسته ام را مى چسبانم به آمار اخيرى كه از ازدواج دختران 
خراسان رضوى، به عنوان رتبه اول ازدواج كودكان در كشور اعالم 

كرده اند. نمى شود گفت آن زنان و دختران در سيستان وبلوچستان كه 
چهره هاى مهربان و ميهمان نوازشان از جلوى چشمانم دور نمى شود، 
زنانى خوشبخت نبودند و رضايت شان از زندگى شان كم بوده است. 
نمى توان گفت كه اين زنان از زنانى كه همين حاال در ادارات دولتى 
و خصوصى پايتخت بايد كارهاى بيرون و خانه و همسر و بچه و... 
را با هم انجام دهند و در اين شلوغى و آلودگى، مرتب و زيبا و سالم 
هم بمانند، شرايط و امكانات و رضايت بيشتر يا كمترى دارند؛ اما اين 
را مى توان گفت كه آنها در اين شرايط شان انتخابى ندارند. شرايط 
سخت در انتخاب هاى مهم زندگى از جمله ازدواج در سنين پايين در 
همه نقاط دنيا و همه شهرهاى ايران خودمان وجود دارد؛ اما در برخى 
از شهرها اين انتخاب با سد و مانع بزرگ عرف اجتماعى مواجه است. 
عرفى كه (براساس آمار رسمى به ترتيب) در برخى از استان ها مانند 
سيستان وبلوچستان، خوزستان، خراسان جنوبى، آذربايجان شرقى و 
غربى، فارس، زنجان، همدان، مازندران و در نهايت در تهران بيشتر 

از استان هاى ديگر است.
كاميل احمدى، انسان شناس و پژوهشگر، چندى قبل در نشست 
«آسيب شناسى ازدواج كودكان» اعالم كرد كه طبق آمارهاى رسمى 
را دارد. او  رتبه نخست ازدواج كودكان در كشور  خراسان  رضوى 
اعالم كرده است كه  13,7 درصد ازدواج هاى مناطق شهرى و 19.6 
انجام  از   18سالگى  كمتر  در  روستايى  مناطق  ازدواج هاى  درصد 

مى شود.  
براساس آمار سازمان ثبت احوال كشور در سال 93 در مجموع كل 

استان ها (آمار تفكيكى استان ها روى سايت نيست) 40 هزار و 404 
كودك كمتر از 15 سال ازدواج كرده اند. اين عدد در سال 94 به 
37 هزار و 117 كودك و در 9 ماهه سال 95 (آخرين آمار موجود) به 
29 هزار و 710 كودك رسيده است. اين آمار مربوط به كودكان زير 
15 سال است و اگر گروه سنى 15 تا 19 ساله ها را هم در اين بررسى 
محاسبه كنيم، رقمى بسيار بيشتر به دست مى آيد. بر اين اساس در 
سال 93 بيش از 214 هزار دختربچه به عنوان زوجه در آمار سازمان 
ثبت احوال ثبت شده اند. اين عدد در سال 94 به 196 هزار و 592 
دختربچه  به 151 هزارو 641  هم  سال 95  در 9ماهه  و  دختربچه 

رسيده است.
ادامه  از  ازدواج  دليل  به  كه  دخترانى  بين  ميدانى  گزارشى  در 
تمايل  دختران  ازدواج  براى  دليل  بيشترين  بازمانده اند،  تحصيل 
آنها به مستقل شدن و خروج آنها از خانه پدرى و آزادى بيشتر 
به  زناشويى  زندگى  در  زود  خيلى  كه  دليلى  است.  شده  اعالم 
اختالف و سركشى دختران جوان از مطالبات همسر و در نهايت 
داليل  مهم ترين  جزء  دليل  اين  اگر  چه  مى شود.  منجر  طالق 
نبود، اين دختران بايد به عنوان موجوداتى مطيع و سربه زير مطيع 
اوامر همسر مى بودند و منجر به آمارى تكان دهنده از طالق در 
سنين پايين نمى شدند. آمار سازمان ثبت احوال نشان مى دهد كه 
تعداد طالق هاى سال 93 كه سن زوجه كمتر از 15 سال بوده 
است هزارو 267 مورد و تعداد طالق هايى كه سن زوجه در گروه 
سنى 15 تا 19 سال است، 18 هزار و 510 مورد بوده است. اين آمار 
در سال 94 در دختران كمتر از 15 سال هزارو 249 مورد و در گروه 

سنى 15 تا 19 سال 18 هزار و 195 مورد طالق بوده است. همچنين 
تعداد طالق هاى 9ماهه سال 95 كه سن زوجه كمتر از 15 سال 
بوده، 871 مورد و تعداد دختران طالق گرفته در گروه سنى 15 تا 19 

سال اين دوره زمانى هم 13 هزار و 733 مورد بوده است.
نكته حائز اهميت و نگران كننده اين است كه اين آمار به نسبت 
دوره هاى زمانى گذشته رو به كاهش نيست و روند افزايشى خود را 
در هر دو گروه ازدواج و طالق حفظ كرده است. به ترتيبى كه تعداد 
ازدواج ثبت شده (بسيارى از اين ازدواج ها يا ثبت نمى شوند يا با تأخير 
ثبت مى شوند) دختران كمتر از 15 سال در سال 85 يعنى بيش از 
يك دهه قبل كه جريان نسلى را تغيير مى دهد، 33 هزار و 383 مورد 
بوده است. تعداد دختران ازدواج كرده در گروه سنى 15 تا 19 سال، 

در سال 85 هم بيش از 284 هزار مورد بوده است.
در همين حال تعداد طالقى كه از دختران كمتر از 15 سال، در سال 
85 به ثبت رسيده است 638 مورد و تعداد طالق هاى گروه سنى 
15 تا 19 سال در همين سال هم 12 هزار و 998 مورد بوده است. 
اين روند افزايشى نشان مى دهد كه تغييرات اجتماعى و تمايل به 
حضور زنان در جامعه و بهادادن به اين حضور، اثر چندانى در اجبار 
به ازدواج زودهنگام دختران يا كاهش تمايل به ازدواج زودهنگام با 

داليل مختلف نداشته است.
واقعيت اين است كه اين دختران كه خيلى زود تبديل به زن خانواده، 
همسر يا حتى زنى مطلقه و بيوه مى شوند، پس از ازدواج بسيارى 
اين  كه  مدت هاست  و  ندارند  ديگر  را  خود  خانواده  حمايت هاى  از 
زنان به عنوان يكى از گروه هاى پرآسيب اجتماعى 
مورد بررسى و حمايت هستند. در آخرين سرشمارى 
از  است،  گرفته  صورت   95 سال  در  كه  كشور 
زناشويى»،  وضع  اظهارنشده  «زن،  گزينه هاى 
بر  بى همسر  «زن بى همسر بر اثر طالق»، «زن 
اثر فوت» و «زن داراى همسر» استفاده كرده و 
نكته قابل توجه ديگر اين است كه در سرشمارى 
رسمى كشورمان دختران 10 سال و باالتر را در 
يك گروه كامل بيش از 32  ميليونى قرار داده اند.

به عبارتى از نگاه آمار خشك مركز آمار ايران هم 
زن با همه مشخصات كاربردى آن از 10 سال 
به بعد تعريف مى شود. براساس آمار سرشمارى 
و  دو  ميليون  از  بيش  سال  اين  در   95 سال 
كه  داشته ايم  سال   14 تا   10 دختر  776 هزار 
سال  در  تعداد  اين  از  نفر   448 و  37 هزار 
ازدواج كرده»  يك بار  «حداقل  به عنوان   95
هنگام  در  مورد   422 و  36 هزار  تعداد  اين  از  شده اند.  ثبت 
همسر  بدون  مورد   226 داشته اند،  همسر   95 سال  سرشمارى 
فوت همسر، 598 مورد بدون همسر به دليل طالق و  دليل  به 

202 مورد بدون همسر به داليل اظهارنشده بوده اند.
براساس ماده 1041 قانون مدنى عقد نكاح دختر قبل از رسيدن 
به 13 سال تمام شمسى و پسر قبل از رسيدن به 15 سال تمام 
شمسى منوط به اذن ولى به شرط مصلحت با تشخيص دادگاه 
در  شده  ارائه  فوق  آمار  از  كه  اينجاست  سؤال  اما  است  صالحه 
چند دهه اخير تا همين امروز چه تعداد از اين ازدواج هاى كودكان 
دختر و پسر با رعايت اين قاعده و اذن يا حتى به صورت قانونى 
و ثبت شده صورت مى گيرد؟ و مگر غير از اين است كه بسيارى 
ثبت  ازدواجشان  بعد  سال ها  تا  ازدواج  از  پس  كودكان  اين  از 
محضرى ندارد؟ و خوب است سازمان ثبت احوال جداى از 10 روز 
مهلت ثبت رويداد حياتى باالخره زمانى را هم براى ثبت اين رويداد 
مهم در زندگى افراد بگذارد تا مشخص شود چه تعداد از كودكان در 

كودكى وارد زندگى جدى بزرگ سالى مى شوند؟
نبود چنين آمارهاى واضحى از وجود چنين پديده نگران كننده اي 
است كه جامعه را يكباره با موج نگران كننده اى از كودك  بيوه ها، 
ظهور  و  خانه  از  فرار  همسرآزارى،  و  خانگى  خشونت هاى 
از  كارتن خواب  زنان  و  بدسرپرست  و  سرپرست  بدون  زنان 
و  خودسوزى  بزرگ،  شهرهاى  در  مختلف  شهرستان هاى 
خودكشى و انحرافات اجتماعى و در نهايت افزايش قابل توجه 

طالق مواجه مى كند.

بررسى آمارى روند افزايشى
موانع مرخصى 9 ماهه زايمان زنان برطرف شد ازدواج دختر بچه ها؛ زندگى بازى

 معاون امور زنان رئيس جمهور خبر از رفع موانع اجراى قوانين مربوط به
 كاهش ساعت كار زنان شاغل و همچنين مرخصى 9ماهه زايمان داد.

شهيندخت مالوردى معاون امور زنان رئيس جمهور در مراسم 
و  گذارى  سرمايه  امنيت  و  شغلى  امنيت  تخصصى  نشست 
توليد كه امروز با حضور على ربيعى و زير تعاون، كار و رفاه  
اجتماعى در مجموعه تالش برگزار شد با اشاره به وضعيت 
امنيت شغلى بانوان اظهار داشت: در حال حاضر به صورت 
رسمى حدود 12 ميليون كارگر تحت پوشش تأمين اجتماعى 
فعاليت مى كنند براساس آمار 2ميليون و 500 نفر از اين افراد 

را بانوان تشكيل مى دهند.
مشاركت  نرخ  آمارى  برآوردهاى  آخرين  طبق  داد:  ادامه  وى 
بانوان باالى 15 سال معادل 17.3 درصد و همچنين سهم زنان 

از اشتغال 14.9 درصد است.
مالوردى با اشاره به اجراى سليقه اى قوانين و مقررات مربوط 
به زنان در برخى دستگاه ها گفت: آنچه كه در اين زمينه با 
خالء مواجه هستيم اجرا و تضامين اجرايى قوانين و مقررات 
مصوب در حوزه بانوان است كه به رغم پيگيرى هاى انجام 
شده طى چهار سال گذشته همچنان در برخى موارد به نتيجه 

نرسيديم.
معاون امور زنان رئيس جمهور خاطرنشان كرد: از طرف ديگر 
بايد مشوق هاى كارفرمايى براى تحقق امنيت سرمايه گذارى 
در كنار امنيت شغلى در نظر گرفته شود تا بتوان به يك امنيت 

شغلى پايدار دست يافت.
اجراى  خصوص  در  مالوردى 
ساعت  كاهش  قانون  اى  سليقه 
كار زنان شاغل با شرايط خاص 
تصريح كرد: اين قانون با اعمال 
سليقه از سوى برخى دستگاه ها 
اجرا مى شود در حالى كه انتظار 
ما اين است با يك وحدت رويه 
تمام  در  منسجم  صورت  به  و 

دستگاه ها قابل اجرا باشد.
وى افزود: در همين زمينه با جمع 
دستگاه  برخى  پيشنهادات  آورى 

قانون  منسجم  و  يكپارچه  اجراى  جهت  دستورالعملى  ها، 
كاهش ساعت كار زنان شاغل با شرايط خاص تهيه و تدوين 

شده است.
زنان  قانون  اجراى  هاى  خالء  داد:  ادامه  همچنين  مالوردى 
شاغل داراى شرايط خاص با مشاركت سازمان امور استخدامى 

انجام شده و دستورالعمل آن در حال تدوين است.
معاون امور زنان رئيس جمهور همچنين در حاشيه اين مراسم 
در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص عدم اجراى قانون 
زايمان توسط برخى دستگاه ها گفت: موانع  9 ماه مرخصى 
همكارى  با  بانوان  زايمان  مرخصى  قانون  اعتبارى  و  اجرايى 
تأمين اجتماعى، وزارت تعاون، كار و امور اجتماعى و معاونت 
امور زنان رياست جمهورى استخراج شده و راهكارهايى در 
اين زمينه به سازمان برنامه و بودجه ارائه داديم و منتظر ابالغ 

آن هستيم.

نگاه من به حوزه زنان
 و خانواده ملى است

اينكه  بيان  با  خانواده  و  زنان  امور  در  جمهور  رئيس  معاون   
نگاه ما در حوزه زنان خانواده يك نگاه ملى است، گفت: از 

استفاده  حوزه  اين  در  منتقدان  حتى  و  ها  گروه  همه  نظرات 
خواهيم كرد.

معصومه ابتكار در مراسم معارفه خود به عنوان معاون جديد 
رئيس جمهور در امور زنان و خانواده، با اشاره به اهميت هم 
افزايى براى ارتقا جايگاه بانوى ايرانى و خانواده افزود: نيازمند 
ائتالف ملى براى تحقق اين موضوع و رسيدگى به نقاط ضعف 

در ابعاد مختلف حقوقى و آسيبى هستيم.
خانواده  و  زنان  حوزه  در  مطالعات  اهميت  بر  تاكيد  با  وى 
ادامه داد: در اين حوزه مطالعات خوبى انجام شده و آمارهاى 

مناسبى در اختيار است اما بايد به روز رسانى شود.
معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده خاطرنشان كرد: 
امروز اين نكته كه جايگاه زنان هيچ تفاوتى با مردان در جامعه 
ندارد، به يك گفتمان تبديل شده است و بايد توازن و تعادل 
با توجه به نقش هاى خانوادگى زنان ديده شود اما بويى از 

تبعيض و بى عدالتى در اين حوزه نبايد به مشام برسد.
مورد  در  دين  بزرگان  و  كريم  قرآن  تاكيد  به  اشاره  با  ابتكار 
جايگاه زنان در جامعه گفت: چگونه با نگاه به تعاليم قرآنى 
عده اى مى توانند نگاه دست دوم به زنان داشته باشند. البته 
معارضين و كسانى كه نگاه متفاوت دارند هنوز هستند با اين 
حال خوشوقتيم كه در دولت يازدهم اقدامات خوبى در اين 
دولت  در  البته  شد.  انجام  زمينه 
بود  رفسنجانى   هاشمى  مرحوم 
كه پايه گذارى دفتر امور زنان و 
خانواده شكل گرفت و در ادامه 
نگاه ويژه رئيس دولت اصالحات 

به اين حوزه را شاهد بوديم.
جمهور  رئيس  جديد  معاون 
بيان  با  خانواده  و  زنان  امور  در 
امور  همه  مبناى  خانواده  اينكه 
است،  مقاومتى  اقتصاد  جمله  از 
به  خانواده  اگر  كرد:  خاطرنشان 
نگريسته  جامعه  زيربناى  عنوان 
باشد.  مسائل  همه  زيربناى  تواند  مى  اولى  طرق  به  شود 
و  برداريم  موثرى  هاى  گام  توانيم  مى  خانواده  شكوفايى  با 
وضعيت اجتماعى و موضوع تاب آورى اجتماعى در اين مسير 

قابل تحمل است.
بايد  گفت:  است،  ملى  نگاه  يك  من  نگاه  اينكه  بيان  با  وى 
بتوانيم از ديدگاه همه گروه ها و حتى منتقدين استفاده كنيم 
البته روش دولت همان خط مشى است كه مردم در انتخابات 

نشان دادند.
ابتكار تاكيد كرد: برنامه دولت دوازدهم در حوزه زنان و خانواده 
بر روى پايگاه معاونت  امور زنان قرار خواهد گرفت و يكى از اين 

برنامه ها احياى ستاد ملى زن و خانواده به شمار مى رود.
ابتكار با اشاره به اينكه رسانه ها از قول من نقل كرده اند كه 
قولى  نقل  چنين  افزود:  هستند»  مردان  زنان،  اصلى  «مشكل 
نداشتم اما معتقدم راه حل بسيارى از مسائل زنان آقايان هستند.

وى با تاكيد بر اهميت فعاليت هاى بين المللى در حوزه زنان و 
خانواده گفت:  بايد با سازمان هاى بين المللى همكارى داشته 
باشيم و ايران را به عنوان الگويى از اقدامات موثر در حوزه 
زنان معرفى كنيم و در مقابل از تجربيات كشورهاى ديگر با 

حفظ ارزش هاى كشورمان استفاده كنيم.

نـان ز

اين شبكه ها در نظر كاربر جذاب مى آيد و در 
نتيجه او را به سمت خود ميكشاند مسئله اى كه 
اين ميان مطرح ميشود اين است كه چرا امروزه 
تكنولوژى ها، گذشته از مسايل ديگر زندگى هاى 
استفاده  اند؟  گرفته  خود  سلطه  در  را  مشترك 
درست و نادرست از هر اختراع يا وسيله اى كه 
به جهت تكنولوژى به درستى استفاده نشود نه 
مفيد  اشخاص  فردى  زندگى  در  نميتواند  تنها 
باشد بلكه اثرات مخربى نيز بر جا ميگذارد با اين 
حال با اشخاصى مواجه هستيم كه خود و زندگى 
مشتركشان را با حضور نا به جاى اين شبكه ها 
با  منظور  همين  ميكنند.به  رو  روبه  مخاطره  با 
دانشيار مشاوره دانشگاه شهيد چمران اهواز در اين 

خصوص به گفتگو مينشينيم:

خالد اصالنى در گفتگو با خبرنگار نشريه بامداد مى گويد: امروزه برنامه 
هاى مجازى در زندگى انسان ها نفوذ كرده است و كاركردهاى زيادى 
را دارد. برنامه هاى مجازى مى تواند اثرات مثبت و منفى زيادى را 
در زندگى ما به جايى بگذارند. برنامه هاى مجازى تسهيالت زيادى 
را از لحاظ ارتباطى، ارسال فايل هاى اسناد و مدارك، تبادالت علمى 
و دانشگاهى، دورهم قرار دادن مجدد خانواده و دوستان در فضاهاى 
مجازى ايجاد كرده است. همچنين باز شدن فضاهاى مجازى ارتباطى 
راه هاى انحرافى زيادى را براى ارتباط هاى خارج از قاعده باز كرده است 
و امكان برقرار كردن روابط فرازناشويى را بيشتر كرده است. پس برنامه 
هاى مجازى شمشير دولبه هستند. بسته به نوع استفاده مى توانند مثبت 

يا منفى شوند.
درست است كه فناورى ابزار مفيدى است اما اكثر افراد نمى دانند كه 
چطور بايد از آن به درستى استفاده كنند كه همين مسئله مى تواند 
فناورى را به ابزارى مخرب تبديل كند هر چقدر هم صفحه اينستاگرام 
خود را دوست داشته باشيد آيا واقعا ارزش دارد كه سالمتى خود را به 
خاطر فالورهايتان به خطر بياندازيد/ فكر كنم بعد از مطالعه 10 اثر منفى 
شبكه هاى اجتماعى بر زندگى افراد بتوانيد پاسخى منطقى و معقول به 
اين سوال بدهيد .1 / تعامالت فرد به فرد يا رودر رو را كاهش ميدهد 

2 / احساس نياز به توجه را به شدت افزايش ميدهد 3/ توجه شما را به 
اهداف زندگى واقعى منحرف خواهد كرد 4/ خطر ابتال به افسردگى را 
افزايش ميدهد 5/ احتمال شكست روابط موجود در شبكه هاى اجتماعى 
بيش از روابطى است كه در دنياى واقعى داريم 6/ استفاده بيش از حد از 
شبكه هاى اجتماعى خالقيت افراد را نابود ميكند 7/ قندر هاى فضاى 
سايبرى هنوز زنده و سرحال هستند 8/ مقايسه پيوسته خود را با ديگران 
در شبكه هاى اجتماعى شما را به نابودى خواهد كشاند 9/ شبكه هاى 
اجتماعى افراد را به شدت بى خواب ميكنند 10/ حريم خصوصى شما 

را به خطر مى اندازد. 
كاركردهاى مثبت اينترنت را مى توان در چند محور طبقه بندى كرد:

الف) توسعه اقتصادى: اينترنت، هزاران شغل براى كاركنان صنايع رسانه 
اى فراهم ساخته و به صورت غيرمستقيم، براى ميليون ها خانواده 
ديگر شرايطى فراهم آورده است كه زندگى خود را از طريق فعاليت 
هاى مربوط به اينترنت تأمين كنند.ب) رشد فرهنگى: هرچه گردش 
اطالعات در جامعه بيشتر باشد، به همان اندازه جامعه فعال تر مى شود 
و خالقيت ها بيشتر مى گردد. اينترنت به سبب نقش ويژه اى كه در 
انتقال و انتشار فرهنگ ها دارد، مى تواند به رشد و اعتالى هرچه بيشتر 
فرهنگى در جامعه بينجامد.ج) هم گرايى اجتماعى: اينترنت از منظر 
روان شناسى اجتماعى، به ايجاد فضاى سالمى براى گفت وگو، ايجاد 
رابطه بين كشورها و در نتيجه، كاهش تنش هاى فرهنگى و هم گرايى 
اجتماعى كمك مى كند. در اين حالت، به تعبير لرنر[2]در جوامع انسانى، 

پديده اى به نام «همدلى» شكل مى گيرد. د) دانش 
و كسب مهارت هاى جديد: كاربردهاى اينترنت در 
پژوهش و كسب مهارت هاى زندگى نيز بسيار چشم 
گير است. ما براى دسترسى به انواع اطالعات، به 
اينترنت مراجعه مى كنيم. محيط اينترنت، فضاى 
گسترده اى از اطالعات است كه افراد مى توانند از 
آن براى پژوهش هاى خود در موضوع هاى گوناگون 
بهره گيرند. ارتباط اينترنتى، به گسترش و تقويت 
مهارت هاى اجتماعى نيز كمك مى كند. بر اساس 
برخى يافته ها، افراد از طريق اينترنت با فرهنگ هاى 
گوناگون آشنا مى شوند و مهارت هاى اجتماعى را 

فرا مى گيرند.)
زوجين  زندگى  شروع  طرفى  از  داد:  ادامه  وى   
با استرس هاى تطابقى زيادى روبرو است و براى هماهنگ شدن با 
استرس هاى متنوع نيازمند كنار هم قرار گرفتن، گفتگو كردن، برنامه 
ريزى مشترك و تعيين كردن اصول و معيارهاى زندگى تازه تاسيس 
هستند و براى رسيدن به اين اهداف نيازمند صرف زمان در كنار همديگر 
هستند. يكى از مواردى كه زمان كنار هم قرار گرفتن زوج هاى جوان را 

به شدت كم مى كند، همين فضاهاى مجازى هستند. 
 مسئول مركز مشاوره طلوع اميد ادامه داد: يك نكته ديگر اين است كه 
فضاهاى مجازى به معناى فضاهاى غير واقعى نيست و اين نكته در 
موارد زيادى مشكالتى براى زوج ايجاد كرده است. در واقع فضاهاى 
مجازى عين فضاهاى واقعى است و اصول فضاهاى واقعى بر فضاهاى 
مجازى مترتب است. مسئله ديگر در مورد فضاهاى مجازى وجود افراد 
بيمار زيادى در اين فضاها است براساس تحقيقات انجام شده افرادى كه 
در فضاهاى مجازى دنبال ارتباط گيرى هستند مشكالت بيشترى نسبت 

به افرادى دارند كه  در فضاهاى واقعى دنبال ارتباط هستند.
اصالنى توضيح داد : به  هر حال برنامه هاى مجازى كانالى براى ارتباط 
هستند اما به علت ايجاد آزادى هاى بسيار بيشتر از ساير كانال ها و امكان 
نقاب گذارى بيشترى خطرات بيشترى را با خودشان به همراه دارند. از 
نظر اينجانب راه حل اين مسئله، ممنوع كردن برنامه هاى مجازى نيست 
بلكه بهترين راه حل استفاده از اين برنامه ها براساس اصولى اشتراكى 

مبتنى بركانون خانواده است.

تاثير فضاهاى مجازى بر زندگى زناشويى
اليك ،كامنت،شير،فوروارد و ساير مشتقات اين نوع شبكه ها م ثل استيكرها با ورود خود جاى انرژى هاى مثبت ارتباطات رودررو همچون دوست 

داشتن، ارائه نظر و محبت، تبليغات، انتشار و احساسات درونى و بيرونى واقعى كه دو طرف را به هم نزديك ميكنند ،گرفته است.
و  نيست  تكرار  به  نيازى 
مصوبه  جريان  در  همگى 
كميسيون قضايى مجلس مبنى 
بر بازگشت به دوران قبل از 
انقالب و توزيع كوپنى ترياك 
نيست  بار  اولين  اين  هستيد. 
مى  هم  گرد  تصميم  اهل  كه 
آسيب  اولين  براى  و  آيند 
اجتماعى ايران آستين باال مى 
هم  بار  آخرين  قطعا  و  زنند 
نخواهد بود. اجازه بدهيد براى 
ورود به بحث از يك تكنيك 

روانشناسى كه در رويكرد متمركز بر راه حل كاربرد دارد كمك 
بگيرم. تكنيكى تحت عنوان «معجزه» كه روانشناس از مراجع 
مى خواهد تصور كند شب خوابيده است و صبح بيدار شده 
و مساله او حل شده است. حال او بايد بگويد اتفاقاتى كه 

انتظار دارد رخ داده باشد كدام است؟ 
دقيقا اين تكنيك را سياستمداران و تصميم گيران حوزه اعتياد 
كشور نيز بايد انجام دهند يعنى آنها تصور كنند امشب سر 
بر بالين گذاشته و مشكل اعتياد در كشور حل شده است. 
انتظار دارند چه اتفاقى افتاده باشد؟ به احتمال زياد در ابتدا 
يعنى  كنند  مى  انتخاب  را  پاسخ  ساده ترين  آنها  از  بسيارى 
با احتمال  ديگر هيچ معتادى در كشور نباشد! چيزى تقريباً 
نزديك به صفر و البته غيرممكن چراكه با فرض صفر شدن 
بخواهند  اگر  اما  شد.  خواهند  متولد  معتادان  دوباره  اعتياد، 
پاسخ منطقى به اين تمرين دهند شايد اين گزاره را انتخاب 
كنند «معتادان بارى بر دوش جامعه نباشند» يا «اعتياد موجب 
پديدآمدن آسيب هاى ديگرى از جمله بيمارى هاى عفونى، 

طالق، جرايم و ... نشود».
گمان مى كنم پاسخ هاى ذكر شده آرزوى اكثر فعاالن حوزه 
اعتياد باشد. اما سوال اساسى اينجاست كه چه اقداماتى را 
مى  فكر  برسيم؟  متصور  اهداف  اين  به  تا  دهيم  انجام  بايد 
كنم همه موافق باشند كه بهبود عملكرد روانى و اجتماعى فرد 
معتاد نقطه مركزى هدف گيرى ما در همه برنامه هاى درمان 

و كاهش آسيب اعتياد است. 
بنابراين همه اقدامات بايد در 
يك  اما  گيرد  قرار  مسير  اين 
مشكل اساسى در اينجا وجود 
است  اعتياد  خود  آن  و  دارد 
يا بهتر بگويم تعريف اعتياد. 
اكنون تفسيرى كه از اعتياد در 
كشور نهادينه شده است بيشتر 
آسيب زاست تا ضربه گير يا 
است  طردكننده  بگويم  بهتر 
تا حمايتى. به عنوان مثال اگر 
متوجه  اى  خانواده  در  امروز 
شوند فرزندشان معتاد است چه اتفاقاتى براى وى و خانواده 
اش رقم خواهد خورد؟ محله به آن خانواده طور ديگرى نگاه 
مى كنند، فرزندشان در محله مافنگى محسوب مى شود، براى 
اشتغال و ازدواج با مشكل مواجه مى شود و بسيارى مشكالت 

كوچك و بزرگ كه همه كم و بيش از آن اطالع داريم. 
در حقيقت اكنون با يك سندروم مواجه هستيم كه هرچه بيشتر 
در حوزه اعتياد تالش مى كنيم كمتر نتيجه مى گيريم و اين مسئله 
ناشى از همان تعريف ما از اعتياد است. واقع بينانه بايد پذيرفت 
كه دايره اعتيادى ما بسيار دگم و سخت گيرانه عمل مى كند و 
هر عضو اين جامعه به هر دليلى پايش در اين دايره قرار گيرد 
مجازات سختى در انتظار او خواهد بود كه نهايتش عاق جامعه 
[شما بخوانيد طرد] است. به عبارت ديگر نه تنها عملكرد فرد 
معتاد را بهبود نمى بخشيم بلكه زيست اجتماعى او را به مخاطره 

انداخته و او به آرامى از جريان اصلى جامعه كنار مى رود.  
بنابراين توزيع ترياك نيز اگر به مرحله اجرا برسد به نظر مى رسد 
بدون تغيير در مولفه هاى اصلى بهبود روانى اجتماعى عملكرد 
معتادان راه به جايى نخواهد برد و مديريت واقع بينانه ايجاب 
مى كند به جاى هدف گذارى در خصوص كاهش ساليانه 5 
درصد نرخ شيوع اعتياد، ساز و كارهايى را پى ريزى، طراحى 
و برنامه ريزى كنيم تا معتادان كشور به دليل نوع عملكرد ما، 
كاركرد خود را از دست ندهند و بتوانند در جريان اجتماعى 

جامعه باقى بمانند.

شـت ا د د يا

به جاى توزيع ترياك، 
اعتياد را  بازتعريف كنيد

امير مغنى باشى

بامداد زاگرس- معصومه مطشر



صنعتى  توسعه  موتورهاى  از  يكى  عنوان  كوچك،به  صنايع   
در همه كشورها مورد توجه سياستگذاران و برنامه ريزان قرار 
مى گيرند،اما واقعيت اين است كه اين صنايع در كشور ما با 
وجودى كه طى سالهاى گذشته مدام در راس اخبار بودند،در 
شرايط مطلوبى به سر نمى برند.بررسى هاى كارشناسى نشان 
مى دهد كه فقدان نقدينگى، بازار فروش و كاهش شديد توليد 
اين  ايران،  اقتصاد  مشابه  ظرفيت  با  كشورهايى  با  مقايسه  در 
ادعا را بيشتر ثابت مى كند كه آنها  وضعيت مناسبى ندارند.به 
گزارش اقتصاد آنالين به نقل از خبرآنالين، آنچه در يك دهه 

شهرك  در  كوچك  صنايع  عنوان  تحت  گذشته 
در  امروز  ركود  دليل  شد،به  ايجاد  صنعتى  هاى 
گيرند. مى  قرار  كشور  بدهكار  هاى  بخش  رده 
يازدهم  دولت  كه  تسهيالتى  با  توانستند  كه  آنها 
در چهارسال گذشته به آنها پرداخت - از  جمله 
پا  روى  تومانى-  ميليارد  هزار   16 تسهيالت 
ببخشند،اگرچه  رونق  را  خود  توليد  و  بايستند 
كه  اميدواردند  اما  دارند،  بهترى  وضعيت 
و  صنعت،معدن  وزارت  تازه  سياستگذاران 
تجارت  بتواند به بهبود شرايط آنها و البته  بازار 
آنها بينجامد.مهمترين خواسته آنها يافتن بازارهاى 
فروش است.اغلبت  آنها توان صادرات ندارند. 
از طرف ديگر در وضعيت ركود شديد سالهاى 
گذشته كه همراه با تورم هم بود، شرايط سختى 

را سپرى كرده اند.
براى  اقداماتى  اگرچه  گذشته  چهارسال  در 

خروج از ركود واحدهاى توليدى صورت گرفت،اما بنا به گفته 
كارشناسان، تنها با شـروع مجدد رونق در واحدهاى بزرگ صنعتى 
است كه به عنوان نيروى محركه مى توان در يك چرخش رو به 

رشـد، صنايـع كوچك را هم بـه حركت درآورد. 

دوپينگ تسهيالتى
اگرچه در برنامه هاى وزير پيشنهادى صنعت،معدن و تجارت 

قرار  اشاره  مورد  كوچك  صنايع  از  حمايت  كشاورزى  و 
گرفته،اما پيش از اين نيز بانك مركزى با مصوبه اى حمايت از 
اين صنايع را در دستور كار شبكه بانكى قرار داد.مطابق مصوبه 
استمرار  هدف  با  جارى  سال  در  تا  شده  مقرر  مركزى  بانك 
رونق توليد، حفظ اشتغال فعلى، ايجاد اشتغال جديد و افزايش 
رشد اقتصادى كشور ، تأمين سرمايه در گردش موردنياز تعداد 
10 هزار بنگاه  اقتصادى، تأمين تسهيالت مورد نياز تعداد 6 
هزار طرح هاى نيمه تمام با پيشرفت فيزيكى حداقل 60 درصد 
و تأمين مالى موردنياز براى بازسازى و نوسازى تعداد 5 هزار 

واحد اقتصادى از محل منابع داخلى در اولويت شبكه بانكى 
كشور قرار گيرد.

آنطور كه بانك مركزى پيش بينى كرده اين تسهيالت حدود 
300 هزارميليارد ريال خواهد بود كه از اين ميان بايد مجموعًا 
200 هزارميليارد ريال براى سرمايه  در گردش و تامين مالى 
طرح هاى نيمه تمام و 100هزارميليارد ريال براى بازسازى و 
نوسازى واحدهاى اقتصادى كه از توجيه فنى، مالى و اقتصادى 

الزم برخوردار هستند، تخصيص يابد.
مالى  تامين  شرط   كه  بود  كرده  تاكيد  مركزى  بانك  البته 
صنعت،  وزارت  تاييد  متوسط  و  كوچك  اقتصادى  بنگاه هاى 
معدن و تجارت است كه اين موضوع حاال بايد در دستور كار 

وزير جديد اين وزارتخانه قرار بگيرد.

بنگاههاى كوچك از گذشته تا امروز
ايده حمايت از بنگاههاى كوچك البته به ابتداى دهه 80 باز 
مى گردد؛با اين حال در دولت گذشته وقتى درآمدهاى نفتى 
افزايش يافت،موضوع ايجاد شغل از طريق تزريق 
پول به همه بخش هاى اقتصاد از سوى تئورى 
دولت هاى نهم و دهم ادر راس كار  پردازهاى 
از  حمايت   ، ايده  اين  اجريا  گرفت.نتيجه  قرار 
بنگاههاى زودبازده اى شد كه با پرداخت منابع 
هنگفت ارزى و ريالى انحراف بيش از 40 درصدى 
را در منابع صرف شده،رقم زدند.در عين حال كه  
اجراى اين طرح سبب شد تا همچنان انبوهى از 
واحدهاى نيمه كاره و متوقف و يا واحدهايى با 
توليد زير ظرفيت در سراسـر كشور ايجاد شود و 
با گذشت 4 سال دولت يازدهم هنوز هم اين بار 
سنگين به مقصد نرسد.  هنوز هم عليرغم اينكه 
آرامش نسـبى در اقتصاد و سياستهاى كشور برقرار 
شده ،اما  نگرانى هاى پنهانى در ذهن سرمايه گذار 
باقى مانده است. از همين رو،كارشناسان توصيه مى 
تعيين  و  درست  مديريت  يك  در  تنها  كه  كنند 
استراتژى صنعتى متناسب با نيازهاى اقتصاد كشور مى تواند، 

به رونق گرفتن دوباره صنايع كوچك بيانجامد.
و  ها  ظرفيت  ها،  پتانسيل  داشت  توجه  بايد  كه  حال  درعين 
است. بسيار  كوچك  صنايع  توسعه  براى  ما  كشور  امتيازات 

نيروى كار تحصيل كرده و جمعيت باالى مصرف كننده تنها 
نياز به يك  مديريت استراتژيك و چابك دارد تا اين صنايع 

بخشى از رشد اقتصاد كشور تبديل شوند.

 نرخ سود بانكى يكى از موضوعات مهم دراقتصاد كشور به 
براى  مركزى  بانك  مصوبه هاى  به  توجه  با  كه  مى آيد  شمار 
كاهش نرخ سپرده هاى بانكى به 15 درصد، هنوز شاهد دور 
زدن قانون در ميان برخى از بانك ها هستيم. به گزارش اقتصاد 
سپرده هاى  سود  صعودى  روند  اين  ميزان،  از  نقل  به  آنالين 
خصوصى  بانك هاى  بر  عالوه  كه  يافته  ادامه  جايى  تا  بانكى 
كه اقدام به پرداخت سود تا سقف 25 درصد براى سپرده ها 
مى كنند، در اين بين بانك ها دولتى نيز از اين قافله عقب نمانده 
و اقدام به طرح هاى ويژه اى براى جذب سرمايه گذارى كرده 

اند تا جايى كه شاهد پرداخت سود تا سقف 21 
درصد در اين بانك ها بوده ايم.

همچنين روند پرداخت نرخ باال براى سپرده هاى 
بانكى يكى از عوامل تاثير گذار بر ركود فضاى 
كه  جايى  تا  است  كشور  در  كار  و  كسب 
روانه  جاى  به  مى دهند  ترجيح  سرمايه گذاران 
رونق  و  سرمايه  بازار  به  خود  نقدينگى  كردن 
هيچ  بدون  را  خود  سپرده  اشتغال،  به  بخشيدن 
سود  ماهيانه  و  داده  قرار  بانك ها  در  دردسرى 

دريافت كنند.
به  باال  سپرده  سود  پرداخت  روند  حال  اين  با 
مشتريان بانك ها، در سايه اقدامات بانك مركزى 
شاهد  و   مى گيرد  صورت  نرخ  كاهش  براى 

نرخ هاى  كه  هستيم  خصوصى  و  دولتى  هاى  بانك  افزايش 
بااليى براى سپرده هاى خود تعيين مى كنند.

كه  است  معتقد  زمينه  اين  در  نيز  اقتصاد  وزير  طيب نيا  على 
كاهش انگيزه سرمايه گذارى، عدم رونق بخش مسكن و بازار 
سرمايه، كاهش قدرت بازپرداخت تسهيالت، افزايش مطالبات 
افزايش  و  توليدى  بنگاه هاى  سودآورى  كاهش  غيرجارى، 
هزينه تجهيز منابع بانك ها را از جمله عواقب نرخ سود باال 
دانست و تاكيد كرد تا زمانى كه الزامات نهادى و سياستى براى 

كاهش نرخ سود بانكى تدوين و اجرايى نشود، هدف رشد 
پايدار اقتصادى محقق نمى شود.

حسين عبده تبريزى در اين زمينه مى گويد كه عدم تعادل در 
كل بازارهاى مالى را شاهد هستيم كه به بازارهاى ديگر نيز 
گسترش پيدا كرده و آن هم به رابطه بين نرخ سود بانكى و 

نرخ تورم مرتبط است.
به عالوه مشاور وزير راه و شهرسازى مى افزايد كه نرخ سود 
فعاليت  حاصل  كه  است  تعادلى  غير  نرخ  اكنون،  هم  بانكى 
مطلوب  مالى  موسسات  برخى  و  غيرقانونى  مالى  نهادهاى 

خود  معناى  كردن  كار  كه  شده  باعث  باال  سود  نرخ  نيست. 
دريافت مى  را از دست بدهد چون كسانى كه نرخ سود را 
كنند فرض مى كنند كه ريسكى وجود ندارد و اين نرخ سود 
بدون ريسك از نرخ سود كسب و كار باالتر رفته و از اين نظر 
ما مشكل اساسى در كشور داريم و تا اين مسئله حل نشود 
اصوال ما نرخ رشد مناسبى را نخواهيم داشت. وى در نهايت 

مى گويد بايد دستورى نرخ سود را كاهش داد.
در اين رابطه رمضان على صادق زاده كارشناس اقتصادى گفت: 

به هر ميزان كه نرخ سود بانكى در اقتصاد كشور افزايش يابد، 
به همان نسبت شاهد روند صعودى هزينه دريافت تسهيالت 

در بخش هاى توليد، اشتغال و سرمايه گذارى خواهيم بود.
رقابت  بانكى  سود  نرخ  افزايش  روند  افزود:  ادامه  در  وى 
پذيرى در عرصه اقتصاد را به شدت كاهش داده و در واقع 

ضد توليد و اشتغال است.
سود  نرخ  كاهش  روند  شد:  يادآور  اقتصادى  كارشناس  اين 
بانكى بايد بيش تر از گذشته مورد توجه قرار گيرد تا شاهد 
رونق بخش هاى توليدى در كشور باشيم و در اين راستا به 
شعار سال كه از سوى مقام معظم رهبرى توليد و 
اشتغال بيان شده است هر چه بيش تر دست يابيم.
بانك هاى  اقدامات  اهميت  بيان  با  زاده  صادق 
تصريح  اقتصاد  در  اشتغال  رونق  براى  عامل 
كرد: روند پرداخت تسهيالت با سود كمتر يكى 
رونق  جهت  در  بانك ها  در  موثر  اقدامات  از 
سرمايه گذارى در صنايع محسوب مى شود و در 
اين راستا اقتصاد مقاومتى محقق و به عالوه رشد 
8 درصدى در نظر گرفته شده براى اقتصاد كشور 
با جذب سرمايه گذارى در بخش توليد و خروج 

آن از بانك ها ممكن خواهد شد.
وى در ادامه اظهار كرد: سرمايه گذارى با نرخ باال 
رقابت پذيرى را در فضاى اقتصاد كاهش مى دهد.
با  تورم  نشان كرد: اگر نرخ  اقتصادى خاطر  كارشناس  اين 
همين سرعت و با شتاب بيشتر از نرخ سود بانكى كاهش 
خواهيم  كشور  در  اقتصادى  رونق  و  رشد  شاهد  كند  پيدا 

بود.
در  بانكى  سود  نرخ  واقعى  كاهش  با  گزارش،  اين  براساس 
اقتصاد مى توان انتظار سرازيرى نقدينگى به بازارهاى سرمايه 
گذارى، بخش توليد و اشتغال را داشت و بايد در اين راستا 

كاهش هزينه هاى تسهيالت را نيز در نظر گرفت.

چهار سال سرنوشت ساز با انبوهى مشكالت خرد و 
از  انبوهى  دوازدهم  دولت  است.  ما  پيش روى  كالن 
ابرچالش هاى اقتصادى و اجتماعى را پيش رو دارد و 
است  دولت  اين  به  جامعه  اميد  چشم  آن،  از  مهم تر 
كردن  باز  امروز  شود.  گشوده  آنها  كار  از  گرهى  تا 
جهاد  مسلم  مصداق  كارآفرينان  پاى  و  دست  از  بند 

اقتصادى است.
دوباره  و  موانع  برداشتن  و  بندها  گشودن  براى 
ساختن ها بايد باورها را تغيير دهيم. آنچه اقتصاد ايران 
امروز به آن نياز دارد، نوسازى فكر و بازسازى ساختار 
است. فكر را از آن جهت بايد ترميم و بازسازى كرد 
اصالحات و تغييرات باشد و ساختار را  كه پذيراى 
از آن جهت بايد دگرگون كرد كه زمينه ساز تحوالت 
عميق و پايدار باشد، اما براى اصالحات ساختارى با 
باورهاى  بزرگ،  مانع  اين  مواجهيم.  بزرگ  مانع  يك 
ادارى  و  فكرى  نظام  در  كه  است  تفكرى  و  غلط 
ذهن  در  كه  سوالى  مهم ترين  است.  دوانده  ريشه  ما 
سياست گذاران اقتصادى ايجاد مى شود اين است كه 
چرا هر اصالح ساختارى كه در اقتصاد ايران صورت 
هدف  با  اگر  و  رسيده  بن بست  به  نهايت  در  گرفته، 
و  جارى  جامعه  در  عدالت  برقرارى  و  همگانى  نفع 
اجرايى شده، در نهايت ضد اهداف معين شده عمل 

كرده است؟
كرديم،  خصوصى سازى  كه  شد  چگونه  مثال  به طور 
مقابل،  در  و  نشد  بزرگ تر  ما  خصوصى  بخش  اما 
بخش شبه دولتى قدرت يافت؟ چگونه شد كه براى 
مهار گرانى، سازوكارهاى تعزيراتى تعريف كرديم اما 
براى  كه  شد  چگونه  برديم؟  بين  از  را  توليد  انگيزه 
كم كردن فاصله فقير و غنى، يارانه نقدى اختصاص 
داديم، اما به نتيجه مورد نظر نرسيديم؟ چگونه شد كه 
نهايت،  در  اما  نوشتيم  برنامه  كشور  در  توسعه  براى 
سال ها  از  پس  چرا  اصال  كرديم؟  تلف  را  منابعمان 
اقتصادى  رشد  وضعيت  از  نه  برنامه ريزى  و  تالش 
راضى هستيم، نه از وضعيت عدالت اجتماعى. ده ها 
پرسش از اين دست را مى توانيم مطرح كنيم، اما پاسخ 

اين پرسش ها چيست؟
تجربه حضور طوالنى  مدت در ساختار اجرايى كشور 
سمت  به  را  انگشتم  كه  مى دهد  را  اجازه  اين  من  به 
حكمرانى  از  منظور  روم.  نشانه  حكمرانى  شيوه 
كارآمد  و  مطلوب  ارائه  براى  كه  است  سازوكارى 
ادبيات  اگرچه  برد.  كار  به  بايد  عمومى  خدمات 
تاكيد  حاكميتى  نهادهاى  توانمند سازى  بر  حكمرانى 
دارد، اما هدف آن، بزرگ شدن دولت و محدود كردن 
اصلى،  هدف  نيست.  خصوصى  بخش  بازى  زمين 
ساختار  قانون گذارى،  حيطه  سه  در  روش ها  اصالح 
قضايى و امور اجرايى براى پويايى اقتصاد ملى است.
بسيارى از صاحب نظران امروز به اين نتيجه رسيده اند 
كه پيش زمينه هر اقدام اصالحى در اقتصاد ايران، تغيير 
انگاره هاى ذهنى و باورهاى غلط گذشته است اگرنه 
بهترين راه حل ها به بدترين سياست ها تبديل مى شوند. 
بار  يك  باشد  الزم  شايد  كه  رسيده ايم  مرحله اى  به 
تعاريف  از  اقتصادى،  مرتبط  پديده هاى  بايد  ديگر 
كنيم.  بازنگرى  را  قوانين  تا  قواعد  از  و  سازمان ها  تا 
ا مروز در كشور مشكل كارشناس و تحليلگر نداريم. 

فصل  و  حل  كفاف  كشور  در  موجود  فكرى  نيروى 
وجود باورهاى  اما  را مى دهد،  ابرچالش هاى موجود 
ايجاد  مانع  سياست گذارى  دستگاه هاى  در  غلط 

اصالحات ساختارى مى شود.
پارادايم  اگر  موفق،  اقتصادهاى  اتفاق  به  قريب  در 
غالب و الگوى برگزيده براى راهبرى اقتصاد، استفاده 
از سازوكارهاى بازار بوده، همه تالش ها در اين راستا 
ايفا  را  واقعى اش  نقش  كه «بازار»  است  گرفته  شكل 
كند. وقتى مى گوييم بازار، معناى آن پرهيز از مداخله 
ضرورى  موارد  از  غفلت  عدم  كنار  در  غيرضرورى 
است. مورد اول به جنبه هاى قيمتى در بازار بازمى گردد 
دارد.  اشاره  اقتصاد  موجود  ناكارآيى  به  دوم  مورد  و 
اختالل در هر كدام از اين سيستم ها، مشكالت زيادى 
متاسفانه  مى آورد.  وجود  به  اقتصادى  سيستم  براى 
وجود  به  اختالل  بازار  معنى  دو  هر  در  ما  كشور  در 
و  عرضه  نظام  در  اختالل  با  دولت  يعنى  است  آمده 
اين  كه  شده  قيمت ها  واقعى  كشف  از  مانع  تقاضا، 
را بايد ناشى از سياست هاى غلط اقتصادى دولت ها 
زمانى  هم  سياسى  تصميم گيرى  حوزه  در  و  دانست 
را  خود  بازار،  در  اقتصادى  غلط  سياست هاى  اثر  كه 
با افزايش قيمت كاالها نشان مى دهد، دولت به جاى 
خصوصى  بخش  فعاالن  اقتصادى اش،  رفتار  اصالح 
تعزيرات  چوب  به  را  آنها  و  گذاشته  فشار  تحت  را 

نواخته است.
اختالل دوم در حوزه رقابت است. در اين حوزه نيز 
كسب و كار،  محيط  در  موثر  عناصر  از  غفلت  به دليل 
فضاى رقابتى با سطح انتظارات فاصله دارد. به همين 
واسطه نيز بسيارى از سياست هاى درست به دليل نبود 
اين گونه  نشد.  منجر  مطلوب  نتيجه  به  مساعد  بستر 
برخوردهاى قهرآميز با فعاليت هاى اقتصادى، متاسفانه 
اقتصاد  در  خصوصى  بخش  ماندن  كوچك  به  منجر 
در  را  عقب ماندگى  اين  علت  من  است.  شده  ايران 
شيوه  در  متمادى  دوران  طى  كه  مى دانم  تفكرى 
حكمرانى ما حاكم بوده و باعث افول جايگاه بخش 
خصوصى شده است. با اطمينانى قوى مى شود گفت 
وجود  اجماع  ايران  اقتصاد  عارضه هاى  درباره  امروز 
دارد. همه نيروهاى فكرى و سياسى كشور مى دانند 
كه اقتصاد ايران دچار چه عارضه هايى است؛ اما آنچه 
درباره اش اختالف نظر وجود دارد اين است كه مداوا 
ساده،  مثالى  ذكر  با  بدهيد  اجازه  شود.  آغاز  كجا  از 
تخت  روى  ما  مقابل  بيمارى  كنم.  بيان  را  منظورم 
خوابيده كه دقايقى قبل، سكته كرده و در راه انتقال به 
بيمارستان دچار سانحه شده و كمرش هم آسيب ديده 
است و ما در اتاق عمل فهميده ايم او نفس تنگى هم 
دارد. همراهان بيمار هم از شدت نگرانى، با پرسنل 
بيمارستان درگير شده اند و پاى انتظامات و پليس هم 

به ميان آمده است. سوال اين است:

كار مداوا را از كجا بايد آغاز كرد؟
براى  بعد  و  برگرداند  را  بيمار  اين  نفس  ابتدا  بايد 
رقابت  بيمار،  اين  نفس  كرد.  تالش  او  قلب  احياى 

است و قلب او آزادسازى.
و  آزاد سازى  نيازمند  چيز  هر  از  بيش  ايران  اقتصاد 

رقابت است.

سياست گذارى يا تسهيالت، كدام عامل رونق است؟
صاحبان صنايع كوچك اين روزها منتظر تصميم مجلس براى مشخص شدن سرنوشت چهارسال آينده 

وزارت  صنعت،معدن و تجارت هستند؛صنايعى كه در سالهاى گذشته بحران ها از سرگذرانده ولى هنوز سرپا ايستاده اند.
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كارون

لزوم بندگشايى از پاى كارآفرينان
رش ا گـز دكتر محمد شريعتمدارى

رشد سود بانكى مانع اشتغال زايى
در حال حاضر نرخ سود در اقتصاد ايران به يك مانع مهم براى اشتغال، توليد 

و يك عامل ثبات زدا براى نظام بانكى تبديل شده است. 



28ذى القعده 1438 يكشنبه- 29مرداد 96  
Bamdadzagros.news@gmail.com  20 آگوست 2017      سال دوم- شماره58 7

ورزش
خبـر خبـر

كاپيتان خوزستانى تيم ملى
 در آسيا تاريخ ساز شد

كاپيتان خوزستانى تيم ملى بسكتبال ايران، نخستين بازيكن 700 امتيازى 
در آسيا شد. تيم ملى بسكتبال ايران ديشب در ديدارى حساس توانست 
لبنان، ميزبان رقابت هاى كاپ آسيا را شكست دهد و به نيمه نهايى اين 

رقابت ها برسد.
حامد حدادى كاپيتان خوزستانى تيم ملى ايران در اين ديدار 23 امتياز كسب 
كرد و مجموع امتيازهايش در آسيا را به بيش از 700 رساند و نخستين 

بسكتباليستى نام گرفت كه در قاره كهن از مرز 700 امتياز عبور كرد.
تيم ملى ايران با شكست دادن تيم قدرتمند ميزبان به جمع چهار تيم برتر 

آسيا رسيده و شنبه به مصاف كره جنوبى مى رود.

احتمال واگذارى كامل امتياز
 باشگاه استقالل اهواز

جلسه تعيين وضعيت باشگاه استقالل اهواز بين مالك و اسپانسر اين باشگاه 
در تهران برگزار شد.

مالك  جهاندارى  بين  اهواز  استقالل  باشگاه  وضعيت  تعيين  جلسه 
و عيسى زاده اسپانسر اين باشگاه در تهران برگزار شد و طرفين در 
خصوص راهكارهاى رفع مشكالت اين باشگاه به تبادل نظر پرداختند.

چندى پيش اداره امور باشگاه استقالل اهواز به صورت موقت و براى 
مدت دوسال از سوى جهاندارى به عيسى زاده واگذار شد، اما صدور رأى 
كميته انضباطى فيفا مبنى بر پرداخت مطالبات لوئيز فرناندو دروازه بان 
برزيلى و آراى كميته انضباطى فدراسيون فوتبال ايران براى پرداخت 
براى  جلسه اى  تا  شد  باعث  اهواز  استقالل  داخلى  شاكيان  مطالبات 
تعيين وضعيت بدهى هاى اين باشگاه بين مالك و اسپانسر استقالل 

اهواز برگزار شود.
از جمله راهكارهاى مطرح شده در جلسه پنجشنبه شب، واگذارى كامل 
امتياز باشگاه استقالل اهواز به اسپانسر اين باشگاه بود كه مقرر شد طى 
دو-سه روز آينده مذاكرات نهايى در رابطه با جزئيات آن انجام شود 
و در صورت حصول توافق قرارداد واگذارى سهام باشگاه به امضاى 

طرفين برسد.
جهاندارى مالك باشگاه استقالل اهواز در گفت وگوى اختصاصى با 
عيسى زاده  آقاى  گفت: «با  خبر  اين  تأييد  ضمن  اسپورت  خوزستان 
جلسه اى داشتيم و صحبت هاى الزم براى برطرف كردن مشكالت 
مالى باشگاه را انجام داديم. يكى از راهكارهاى پيشنهادى، واگذارى 
كامل امتياز باشگاه به آقاى عيسى زاده است كه ان شاءاهللا طى روزهاى 
آينده در اين خصوص مذاكرات نهايى را انجام مى دهيم. صحبت هاى 
اوليه مثبت بوده و بايد ببينيم در نهايت به چه جمع بندى خواهيم رسيد.»
عيسى زاده اسپانسر استقالل اهواز نيز با تأييد صحبت هاى جهاندارى 
مالك اين باشگاه تصريح كرد كه نتيجه نهايى مذاكرات براى انتقال 

كامل امتياز استقالل اهواز در دو-سه روز آينده مشخص خواهد شد.

مشكالت كاروان نفت 
براى بازگشت به آبادان

اعضاى كاروان تيم صنعت نفت آبادان براى بازگشت به خوزستان به دو 
گروه تقسيم شدند.

امكانات نامناسب شهر جم براى ميزبانى مسابقات ليگ برتر باعث شد 
تا اعضاى كاروان صنعت نفت پس از ديدار با تيم پارس جنوبى به دو 
گروه تقسيم شوند. گروه نخست شامل بيست نفر از بازيكنان و مربيان 
از جم راهى عسلويه شدند تا با پرواز عصر جمعه ى عسلويه به تهران 
عازم تهران شوند و سپس از طريق فرودگاه مهرآباد راهى آبادان شوند. 
اما گروه دوم كه امكان تهيه بليت هاى محدود پرواز عسلويه به تهران 
براى آن ها ميسر نشد، شب گذشته با اتوبوس از جم به سمت آبادان 
جريان  در  آن ها  از  نفر  چند  كه  آبادان  نفت  بازيكنان  كردند.  حركت 
بازى مقابل پارس جنوبى آسيب ديدند، بايد آماده ى ديدار با ذوب آهن 

اصفهان در هفته پنجم ليگ برتر شوند.

بر چه اساسى درباره بازيكنان
 خارجى ما نظر مى دهند؟

مربى تيم فوتبال استقالل خوزستان با بيان اين كه نمى دانم بر چه اساسى 
گفته مى شود كه بازيكن خارجى جذب شده كارايى الزم را ندارند، گفت:  اين 
نفرات با توجه به بضاعت مالى باشگاه جذب شدند و هنوز در ايران بازى 
نكرده اند و كسى تاكنون بازى آن ها را نديده است كه اين گونه درباره آن ها 

صحبت مى شود. 
  بهروز مكوندى درباره شرايط اين تيم، اظهار كرد: در بازى گذشته برابر 
سايپا اصال خوب ظاهر نشديم و متاسفانه بازى را هم واگذار كرديم، البته 
مشكالتى هم داشتيم و نتوانستيم از دو بازيكن خارجى مان استفاده كنيم. در 
حال حاضر كارت ITC جونيور آماده شده است و اگر كارت ديگر بازيكن 
خارجى مان هم آماده شود، اين دو نفر با صالحديد آقاى ويسى مى توانند 
در بازى با پديده حضور داشته باشند. به هر حال اميدوارم با يك تيم كامل 
به مصاف پديده برويم و بتوانيم شكست خانگى برابر سايپا را جبران كنيم.   
نيز  جوان  بازيكنان  به ويژه  تيم  اين  بازيكنان  هماهنگى  درباره  وى 
عنوان كرد: طبيعى است كه هماهنگ شدن نفرات جديد زمان مى برد 
باشند  تيم  جلوى  به  رو  موتور  مى توانند  نفرات  اين  كه  همان طور  و 
در مواقعى هم جوانى شان كار دست تيم مى دهد و اسير اشتباهاتى 
مى شوند كه متاسفانه غيرقابل جبران است. تمام تالش مان را با كار 
بيشتر به خدمت مى گيريم تا نفرات جوان تيم بيشتر هماهنگ شوند و 
در ديدارهاى آينده  ضمن ارائه بازى هاى بهتر بتوانيم نتيجه را هم به 

سود خودمان رقم بزنيم. 
  مربى تيم فوتبال استقالل خوزستان درباره اظهار نظرهايى مبنى بر اين كه 
بازيكنان خارجى اين تيم كارايى الزم را ندارند، گفت: نمى دانم اين صحبت ها 
بر چه اساسى است. اين بازيكنان هنوز در ايران بازى نكرده اند و كسى 
تاكنون بازى آن ها را نديده است. اين نفرات با توجه به بضاعت مالى باشگاه 
جذب شدند و اگر شرايط مالى بهترى داشتيم، مى توانستيم بازيكنان بسيار 

بزرگ و نامى تر دنيا را جذب كنيم. 
  وى افزود: تعداد بازيكنان ايرانى كه امسال به خوزستان آمدند، خيلى كم 
است و از داليل آن نيز مشكالت مالى دو تيم اهوازى است و همين باعث 
مى شود كه قدرت رقابت را با تيم هاى ديگر نداشته باشيم، ضمن اين كه 
شرايط آب و هوايى خوزستان نيز مزيد بر علت شده و در اين مهم تاثيرگذار 

است. 
  مكوندى خاطرنشان كرد: به نظرم اگر بازيكن خارجى كه جذب كرده ايم 
به مجموعه باتجربه هاى تيم اضافه شوند، در كنار آن جوانان مى توانند خود 
را بهتر نشان دهند. به هر حال اين كه بخواهيم بار تيم را بر دوش جوانان 
بگذاريم، كار سخت مى شود و بايد بتوانيم از تجربه و جوانى تيم همزمان 
استفاده كنيم و در اين صورت است كه تيم ما موفق تر خواهد بود. اميدارم دو 
بازيكن خارجى جذب شده نيز در راهى كه پيش گرفته ايم به ما كمك كنند. 
  وى در پاسخ به اين سوال كه از چه زمانى مى توانيم شاهد استقاللى باشيم 
كه مدنظر كادر فنى است؟ گفت: بعد از بازى با پارس جنوبى، ليگ براى 20 
روز تعطيل خواهد شد و با توجه به اين كه در شروع فصل، تيم ما تمرينات 
خود را دير شروع كرد، اين تعطيالت براى ما خوب است تا بتوانيم از نظر 
بدنى و فنى تيم را به سطح قابل قبول ترى برسانيم. اميدوارم بعد از تعطيالت 

قابليت تيم مان را نشان دهيم. 

اتفاقى تلخ و بى نظير در فوتبال ايران
اعضاى باشگاه ماشين سازى پس از جلسه با مالك اين باشگاه، 

قراردادهاى خود را فسخ كردند.
پس از جلسه اعضاى باشگاه ماشين سازى با شريعت زاده مالك 
اين باشگاه، وى اعالم كرد كه قصد تيمدارى در ليگ دسته اول 
فوتبال را ندارد و هر كسى از اعضاى باشگاه كه قصد فسخ 

قرارداد خود را دارد، مى تواند از اين باشگاه جدا شود.
پس از اين صحبت ها، همه اعضاى باشگاه شامل بازيكنان، كادر 
فنى و ساير اعضا، قرارداد خود را با باشگاه ماشين سازى فسخ 

كردند و از اين تيم جدا شدند.

ماجراجويى جديد اسطوره استقالل
شماره 7 محبوب استقاللى ها راه جديدى در دنياى فوتبال پيش 
گرفت.  فرهاد مجيدى كه يكى از مهمترين و محبوب ترين 
خبر  مى آيد،  شمار  به  گذشته  دهه  دو  در  استقالل  بازيكنان 
را  اسپانيول  ساله هاى  زير 16  تيم  مربيگرى  هدايت  پذيرفتن 
صفحه شخصى اش در اينستاگرام منتشر كرد. وى كار مربيگرى 
خود را در تيم پايه  اروپايى آغاز مى كند تا از مسيرى شبيه به 

مهدى مهدوى كيا وارد چرخه مربيگرى شده باشد.  
مجيدى با وجود فرصت هاى مناسب براى مربيگرى حتى در 
استقالل ترجيح مى دهد حرفه مربيگرى را از پله هاى پايين آغاز 

كند و اسپانيول فرصت مناسبى براى او محسوب مى شود.

تودهني«منشا» به فدراسيون تاج
مهاجم سيه چرده پرسپوليس كه اين روز ها حسابى خبرساز شده 

است قصدى مبنى بر ايجاد تغيير در وضع ظاهرى اش ندارد.
كميته اخالق فدراسيون فوتبال روز شنبه اين هفته منشا را احضار 
كرده و خواستار اين شدند كه موهايش را كوتاه كند اما اين 
بازيكن اعالم كرده اين كار را نخواهد كرد. منشا اين موضوع را 
به گوش مسئوالن باشگاه پرسپوليس هم رسانده و تاكيد كرده 
دين و مذهب او متفاوت با ايرانى هاست و نمى تواند طبق سنت 
ايرانى ها عمل كند. منشا در كميته اخالق هم اين موضوع را به 
اعضاى آن اعالم كرد. نكته قابل توجه اينكه منشا يك فصل كامل 
با اين مدل مو براى پيكان بازى كرد اما كميته اخالق يك بار هم 
به او تذكر نداد! بايد ديد ادامه حضور منشا با اين مدل مو در 

ميادين فوتبال با واكنش كميته اخالق مواجه خواهد شد يا نه.

اقدام باورنكردنى استقالل درباره مگويان
هراير مگويان غرامت يك ميلياردى از استقالل مى گيرد. 

قرضى  انتقال  با  توانست  مى  كه  شرايطى  در  تهران  استقالل 
مگويان به يك تيم ديگر، غرامتى به اين بازيكن ندهد با فسخ 
قرارداد او خود را در دردسر بزرگى انداخت. بى شك مديران 
استقالل هم مى دانند انتقال قرضى بازيكنان يك راه حل مناسب 
به سود دو طرف است ولى براى همه اين سوال پيش مى آيد 
كه چرا در شرايط پيچيده فعلى، تن به پرداخت غرامت داده 
اند؟ مگويان سال گذشته بازى هاى خوبى براى استقالل انجام 
نداد. باشگاه مى توانست از اين فرصت قرار بگيرد و بر مگويان 
مسلط باشد ولى با سياست هاى استقالل حاال اين مگويان است 
كه همه چيز را به دست دارد! ساده ترين مثال براى روشن شدن 
اين موضوع مثال انتقال قرضى آندو از فوالم به بارنزلى بود. اين 
باشگاه با آندو كارى كرد كه خودش براى انتقال به ليگ دسته 
يك پيشقدم شد. حاال چرا استقاللى ها بايد طورى رفتار كنند 
كه مگويان نه تنها جايى نرود بلكه غرامت يك ميلياردى هم از 
استقالل بخواهد؟ مگر آنها از روزى كه جبارى و جپاروف را 
جذب كردند نمى دانستند بايد دو بازيكن را از ليست خارج 

كنند؟

كدام استقاللى با 23 آمپول
 مقابل سايپا بازى كرد؟

پژمان منتظرى با شرايط عجيبى مقابل سايپا به ميدان رفت.
پژمان منتظرى مدافع باتجربه استقاللى ها شب گذشته مقابل 
سايپا عملكرد خوبى از خود به جا نگذاشت و نتوانست مانع 
شكست تيمش مقابل ميزبان شود. با اين حال كادرفنى استقالل 
امروز از پژمان منتظرى به صورت ويژه اى تقدير كرد. طبق گفته 
بهتاش فريبا مديرفنى استقالل، اين مدافع ملى پوش وقتى ديد 
كه پادوانى نمى تواند براى استقالل به ميدان برود،با 23 آمپول 
خود را به بازى پنجشنبه شب رساند. فريبا در ادامه گفت:«واقعا 
هر كسى جاى منتظرى بود براى استقالل بازى نمى كرد. بايد از 
او تشكر كنيم چراكه اين بازيكن تنها به دليل نياز تيم و هواداران 

بازى كرد. اين موضوع واقعا جاى تقدير دارد. »

برانكو پس از بازى با االهلى 
به ايران برنمى گردد

سرمربى پرسپوليس قرار است براى استراحت راهى كشورش 
شود. تيم پرسپوليس قرار است سه شنبه شب در كشور عمان 
بازى رفت مرحله يك چهارم نهايى رقابت هاى ليگ قهرمانان 
اسيا را برابر االهلى عربستان برگزار كند و به همين منظور هم 

فردا شب تهران را به مقصد مسقط ترك خواهد كرد.
همچنين با توجه به تعويق افتادن بازى پرسپوليس مقابل گسترش 
فوالد تبريز كه پيش از اين قرار بود سوم شهريور برگزار شود، به 
دستور سرمربى پرسپوليس،تمرينات اين تيم چند روزى تعطيل 
خواهد بود. برانكو هم براى سپرى كردن اين تعطيالت از عمان 
به كرواسى خواهد رفت و سپس براى شروع تمرينات تيمش 

بعد از چند روز به تهران بازخواهد گشت.

صبر سكوها لبريز شد
عده اى از هواداران استقالل خواهان بركنارى سرمرب ى اين تيم 

شدند و عده اى ديگر از او حمايت كردند.
در آخرين دقايق بازى سايپا و استقالل كه از ساعت 20:45 امشب 
در ورزشگاه تختى آغاز شد، تعدادى از تماشاگران استقالل با 
شعار «منصوريان حيا كن -استقالل را رها كن» خواستار بركنارى 
اين مربى شدند. البته تعداد ديگرى از تماشاگران نسبت به اين 
تيم   سرمربى  از  حمايت  خواستار  و  داده  نشان  واكنش  اتفاق 
محبوب شان شدند. در ادامه اين دو دستگى تماشاگران روى 
سكوها به يكپارچگى آنها و حمايت از منصوريان تبديل شد. 
منصوريان قبل از رفتن به رختكن سمت تماشاگران تيمش رفته 

و براى آنها دست تكان داد و اين امر باعث تشويق او شد.

ايران  فوتبال  در  عابدينى  امير  از  خبرى  ديگر  كه  مدت هاست   *
نيست.

من در سفر خارجى هستم و براى گذراندن يك دوره تخصصى 
مديريتى به اروپا آمده  و فعال اينجا هستم.

*كم كم اين ذهنيت به وجود آمده بود كه با توجه به اظهارات تندى 
كه عليه مديريت فدراسيون فوتبال داشتيد ديگر قصد بازگشت به 

ايران نداريد و پناهنده خواهيد شد!
آخر براى چه بايد پناهنده شوم! اين حرف ها خنده دار است. بعد از 
پايان اين دوره مديريتى و انجام كارهايم به ايران باز خواهم گشت.

*در جريان اظهارات مهرداد ميناوند عليه عليرضا منصوريان و سيد 
مهدى رحمتى و جنجالى كه در فوتبال ايران به راه افتاده قرار داريد؟

در اين فوتبال اتفاقات عجيب و غريب زياد رخ مى دهد و اين ماجرا 
هم يكى ديگر از آنهاست. به نظرم ميناوند آدم طنازى است و نبايد 

زياد حرف هاى او را جدى گرفت كه اين فضاى 
منفى درست شود. او هميشه به همه احترام 
مشكلى  كسى  براى  مى كند  سعى  و  گذاشته 
ايجاد نكند. اتفاقى كه در آن برنامه تلويزيونى 
شيطنت  خاطر  به  بيشتر  نظرم  به  افتاد  هم 
اصطالحاتى  مى داد  اجازه  نبايد  بود.  مجرى 
بزرگ  چهره هاى  و  افراد  از  برخى  درباره  كه 
هر  به  مى شد.  مطرح  برنامه  اين  در  است 
صورت پرسپوليسى ها و استقاللى ها و مربيان 
و بازيكنان آن ها رقبايى بوده اند كه باعث رشد 
يكديگر شده اند و كرى هميشه بين آن ها وجود 
اين  جاى  تلويزيونى  برنامه  اما  است.  داشته 

مباحث نبود.

پرونده  به  مربوط  روز ها  اين  ديگر  حاشيه   *
است.  شجاعى  مسعود  و  صفى  حاج  احسان 
محمدرضا داورزنى در مصاحبه اى اعالم كرد 

كه نظام درباره آن ها كه مقابل تيمى از رژيم صهيونيستى بازى 
كردند تصميم خواهد گرفت و از حضور در تيم ملى محروم مى 

شوند.
عنوان  هيچ  به  جوانان  و  ورزش  وزارت  كه  است  اين  من  اعتقاد 
نبايد در كار فدراسيون دخالتى داشته باشد. فدراسيون فوتبال قوانينى 
دارد كه بايد به آن پايبند باشد و مستقل بودن اولين و مهم ترين 
اين قوانين است كه مورد توجه فيفا هم قرار دارد. اتفاقا فدراسيون 
بايد بر اساس قوانين فوتبالى با اين موضوع برخورد كرده و نبايد 
با برخورد ها و اظهار نظر هاى احساسى و غير كارشناسى فضا را 
ملتهب كرد. كار وزارت ورزش اين نيست كه درباره حاج صفى و 

شجاعى تصميم بگيرد.

* اما صحبت هاى محمدرضا داورزنى باعث شد فيفا به اين پرونده 
ورود كند.

تعارف كه نداريم. داورزنى اصال اين حق را ندارد كه درباره تشويق يا 

تنبيه فوتبالى ها صحبتى انجام بدهد. ما در فدراسيون فوتبال كميته 
انضباطى، كميته استيناف و كميته اخالق داريم كه طبق قوانين 
آن ها مسوول رسيدگى به پرونده هاى مختلف هستند. اگر قرار است 
داورزنى به خاطر اينكه معاون وزير است و ارتباط نزديكى با وزير 
ورزش دارد به خودش اجازه بدهد درباره كار هاى كه به او مربوط 
نيست اظهار نظر كرده و دخالت داشته باشد، بهتر است در اين 
كميته ها را هم ببنديم و از اين پس داورزنى درباره مسائل مختلف 

تصميم گيرى كند!

* حاال به نظرشما درباره حاج صفى و شجاعى چه تصميمى بايد 
گرفته شود؟

مشخصى  قانون  است.  فروع  كه  است  مواردى  جزء  موضوع  اين 
تصميم  آن  درباره  كامل  سكوت  در  بايد  ندارد.  وجود  آن  درباره 
گيرى مى كردند و نمى گذاشتند كار به اينجا كشيده شود. وقتى در 
قوانين فيفا و فدراسيون قانونى وجود ندارد كه بر اساس آن با اين 

دو بازيكن برخورد صورت بگيرد، بايد در فضايى آرام درباره آن ها 
تصميم مى گرفتند و نبايد اين جنجال در بوق و كرنا مى شد. يك 
بازى  و  صهيونيستى  رژيم  ماجراى  همين  مثل  هم  چيز ها  سرى 
نكردن مقابل اين رژيم اعتقاد شخصى آدم ها است كه خب برخى ها 
چنين اعتقادى ندارند و رفته اند بازى كرده اند! به سادگى مى شد با 
كنار گذاشتن آن ها از تيم ملى با اين موضوع برخورد كرد. نيازى به 

رسانه اى شدن اين تصميم ها و بحث ها نبود.

* تا زمانى كه شما رئيس كميته بازاريابى فدراسيون فوتبال بوديد، 
رسيدگى به پرونده جيووا در اختيار شما بود. اما حاال وكيل حقوقى 
كرده  اعالم  ميزان  خبرگزارى  با  گفت وگو  در  فوتبال  فدراسيون 
كه آن ها صورت جلسه رسمى فسخ قرارداد با نماينده تام االختيار 
شركت ايتاليايى امضا كرده اند كه برگ برنده فدراسيون در اين دعوا 

حقوقى به حساب مى آيد.
فوتبال  اسيون  فدر  در  مسئوليتى  مدت هاست  االن  كه  من   -

مصاحبه هاى  در  آقايان  و  دادم  استعفا  خودم  سمت  از  من  ندارم. 
خود اعالم كردند كه امير عابدينى اخراج شده است. اين هم كارى 
است كه آن ها انجام دادند. درباره جيووا، اما بايد بگويم كه قبال 
صورت جلسه اى با نماينده تام االختيار آن ها امضا شد و قبول كرد 
كه لباس هاى آن ها كيفيت الزم را ندارد و از استاندارد هاى فيفا 
فاصله دارد. نماينده جيووا در صورت جلسه رسما اعالم كرده كه 
آن ها مقصر هستند و به همين ترتيب جيووا به هر دادگاهى شكايت 
كند، شكايت اش محلى از اعراب نخواهد داشت. يك نسخه از اين 

صورت جلسه نزد كفاشيان و نسخه ديگر دست مهدى تاج است.

* فدراسيون فوتبال هنوز تكليف پرونده آديداس را هم مشخص 
نكرده است.

قرارداد  پيش نويس  داشتم  حضور  فدراسيون  در  من  كه  زمانى  تا 
تدوين شده مورد قبول واقع نشده و اختالف نظر هايى به وجود آمده 
بود. بع از آن نمى دانم چه اتفاقاتى درباره آديداس رخ داده است. اما 
بگذاريد يك نكته اى را به شما بگويم! مديران 
فدراسيون فوتبال بيشتر دوست دارند لباس ها را 
بروند از بازار بخرند. بدون شك لباس خريدن 
براى آن ها خيلى بهتر است تا اينكه  قراردادى 

امضا كنند و رايگان لباس بگيرند!

*وزارت ورزش و جوانان اخيرا اعضاى هيئت 
كرد  معرفى  هم  را  پرسوليس  باشگاه  مديره 
كه دو عضو اقتصادى به تركيب هيات مديره 

اضافه شد.
من بعضى از اين افراد را نمى شناسم. اما اينكه 
على اكبر طاهرى در سمت خود ابقا شد كار 
بسيار خوبى بود. از آنجايى كه وظيفه اصلى 
هيات  عهده  بر  درامدزايى  و  گذارى  سياست 
اقتصادى  فعاليت  مكانيزم  بايد  است  مديره 
باشگاه با تغييرات مهمى رو به رو شود. طاهرى 
اقتصادى  كار هاى  كه  دارد  را  پتانسيل  اين 
بهترى براى پرسپوليس انجام بدهد. همين كه او در سمت خود ابقا 
شد و پرسپوليس ثبات مديريتى خواهد داشت نويدبخش آينده اى 

خوب است.

* راستى عليرضا اسدى در شرايطى كه از سمت دبيركلى فدراسيون 
جلسه  در  شركت  براى  تاج  مهدى  سوى  از  شد،  بركنار  فوتبال 
رسيدگى به شكايت ايران از عربستان در دادگاه CAS حضور پيدا 

كرد. در اين باره نظرى نداريد؟ 
اسدى فوتبالى است و به قوانين و مراحل كار مسلط است و به 
همين دليل راهى مذاكرات شد. دليل ديگر اين بود كه اقايان كسى 
و  من  كنند.  جلسه  و  مذاكره  اين  راهى  اسدى  جز  به  نداشتند  را 
محمدرضا ساكت تنها سالم و عليك كردن ساده بلد هستيم. اگر 
غير از اين بود و ساكت زبان انگليسى بلد بود، شك نكنيد مهدى 
تاج وظيفه رسيدگى به اين پرونده را هم از اسدى مى گرفت و دوباره 

به ساكت محول مى كرد.

داورزني چكاره فوتبال ايران است؟
امير عابدينى رئيس سابق فدراسيون فوتبال به خاطر اختالفاتى كه با مهدى تاج و ساير مديران فدراسيون پيدا كرد، چند هفته قبل به همكارى خود با فدراسيون پايان داد 
و راهى خارج از كشور شد. حضور نداشتن عابدينى در ايران باعث شده كه كمتر خبرى از مصاحبه هاى پرسروصدا و جنجالى اين مدير بشنويم. باتوجه به حواشى روز هاى 

گذشته فوتبال ايران با امير عابدينى ارتباط برقرار كرده و گفت وگويى درباره شرايط روز فوتبال ايران انجام داديم كه جزئيات آن را در زير مى خوانيد.

شاگردان  شد،  ايراني ها  تمام  براى  واليبال  وقتي 
كوالكوويچ جان دوباره گرفتند و حاال با  خيال راحت 

ميتوانند در مسابقات جهاني حضور پيدا كنند.
براى  آزادى  سالن  بليت هاى  همه  رفتن  فروش   
آخرين ديدارهاى تيم ملى واليبال در ليگ جهانى، به 

دغدغه اى جدى براى واليبال ايران تبديل شده بود.
 در آستانه هر كدام از سه مسابقه، بخشى از بليت ها 
هنوز در سامانه اينترنتى موجود بودند و در نهايت به نظر 
مى رسيد پر شدن ظرفيت ورزشگاه، از راه هايى به جز  
فروش مستقيم بليت حاصل شده است. نمايش هاى 
نه چندان اميدواركننده تيم كوالكوويچ در ليگ جهانى 
و رفتار چند ستاره ملى پوش، ترديدهايى براى پرداخت 
قيمت نجومى بليت و حضور در ورزشگاه براى مردم 
به وجود آورده بود.  در انتخابى جام جهانى در اردبيل اما 
تماشاگران ساعت ها قبل از برگزارى هر مسابقه براى 

تماشاى تيم ملى در استاديوم رضازاده حاضر مى شوند. اين مسابقات 
در قياس با ليگ جهانى از اهميت به مراتب كم ترى برخوردار است 
و پيش بينى همه نتايج تيم ملى در آن كامال ساده به نظر مى رسد اما 
هيجان ميزبانى از تيم ملى، اردبيلى ها را براى حضور پرشور و پرشمار در 

ورزشگاه ترغيب مى كند.
 بلندقامتان ايرانى كه در دو بازى نخست خود در چارچوب بازى هاى 
انتخابى قهرمانى جهان موفق به شكست كره جنوبى و چين شده بودند، 
در سومين ديدارشان امروز از ساعت هجده به مصاف قزاقستان رفتند. 
شاگردان كوالكوويچ با توجه به برترى چين مقابل كره جنوبى نياز به 
برترى سه بر صفر يا سه بر يك داشتند تا يك روز قبل از پايان مسابقات 

صعود خود را قطعى كنند. 
سالن شش هزار نفرى حسين رضازاده اردبيل مثل چند روز اخير مملو 
از تماشاگر بود كه يكصدا ايران را تشويق مى كردند. كوالكوويچ مثل 
سه بازى قبلى با تركيب معروف، موسوى، قائمى، عبادى پور، غفور و 
حيدرى-مرندى به عنوان ليبرو وارد زمين شد، اگرچه مسعود غالمى 
جاى سامان فائزى را در زمين به عنوان يكى از بازيكنان سرعتى گرفته 

بود.   
 استقبال قابل توجه اردبيلى ها از پسران كوالكوويچ، انگيزه ايران را براى 
جدى گرفتن هر مسابقه و از دست ندادن ست در مقابل رقبا، به اوج 
رسانده است. اردبيلى ها از همه ظرفيت شان براى تشويق اين تيم استفاده 
مى كنند. چرا كه حاال ديگر باور دارند كه تيم ملى واليبال تنها متعلق به 

پايتخت نشين ها نيست و همه مردم ايران مى توانند در 
لذت تماشاى اين تيم از نزديك سهيم شوند. پيش از اين 
نيز ديدارهاى تيم ملى در شهرهايى مثل اروميه برگزار 
شده و انتظار مى رود اين روند همچنان ادامه داشته 
باشد. بدون ترديد برگزارى ديدارهاى معتبرى مثل ليگ 
جهانى، به استانداردهاى سالن آزادى نياز دارد اما مى توان 
در رقابت هايى كم اهميت تر مثل انتخابى جهانى، از 

پتانسيل شهرهاى مختلف ايران بهره برد.
 شهرهايى كه از امكانات كافى براى پذيرايى از ايران و 
رقبا برخوردار هستند و اشتياق قابل توجهى براى حمايت 
از تيم ملى دارند. الگويى كه در اين سال ها براى واليبال 
و فوتسال اتفاق افتاده، بايد در فوتبال نيز تكرار شود. تيم 
ملى فوتبال ايران در چند سال گذشته به ندرت ديدارهاى 
تداركاتى اش را در داخل كشور برگزار كرده اما اگر قرار به 
برگزارى چنين ديدارهايى در ايران باشد، چند شهرستان 
مى توانند در ميزبانى از ايران سنگ تمام بگذارند. كمبود ورزشگاه هاى 
استاندارد، شرايط برگزارى ديدارهاى تيم ملى در بسيارى از نقاط كشور 
را دشوار مى كنند اما در همين حال، چندين استاديوم خارج از تهران 
وجود دارند كه مى توانند در برگزارى ديدارهاى نه چندان حساس تيم 

ملى، سهيم باشند.
 درست مثل واليبال، تيم ملى فوتبال هم تنها متعلق به تهرانى ها نيست. 
برگزارى  براى  شرايط  كه  گرفت  خواهد  شكل  زمانى  احساس  اين 
ديدارهاى دوستانه ايران در شهرهاى مختلف فراهم شود. هر چند كه تا 
امروز، تيم كى روش با روابط بين الملل استثنايى فدراسيون فوتبال، هنوز 

در مفهمومى به نام برگزارى بازى دوستانه با مشكل مواجه است.

به  گفت:  خوزستان،  استقالل  فوتبال  تيم  سرمربى 
سيدسيروس پورموسوى گفتم باي د حرفمان را مستقيم 

بزنيم و اجازه ندهيم كسى اين وسط موش بدواند.
عبداهللا ويسى در مورد حضورش در مراسم بزرگداشت 
كف  را  خود  جان  عزيزان  اين  گفت:  حججى،  شهيد 
دستانشان گذاشته اند و در راه اين كشور تقديم كردند، آنها با 
تمام وجود مى جنگند تا پرچم ايران برافراشته باشد. اينكه ما 
براى حضور در مراسم اين عزيزان 10 دقيقه وقت نگذاريم 
كار نااليقى است. اين عزيزان جان خود را گذاشتند و ما 
مى توانيم 10 دقيقه از وقتمان را به حضور در اين مراسم ها 
اختصاص دهيم تا كار بزرگ اين عزيزان را ارج نهيم تا با 

خانواده آنها هم همدردى كنيم. 
وى افزود: ياد اين بزرگواران در قلب ما جاى دارد اما بعضى 
از شهدا خاص هستند و حرفى در مورد آنها نمى توان گفت. 
شهيد حججى واقعاً به شكل خاصى به شهادت رسيد و 

همه را ياد كربال مى اندازد. وظيفه داشتم به عنوان يك ورزشكار و مربى 
در اين مراسم حاضر شوم.

سرمربى استقالل خوزستان در رابطه با وضعيت خط حمله اين تيم و 
اينكه آيا با جذب بازيكنان خارجى اين مشكل حل شد، اظهار داشت: 
خدا را شكر بازيكنان خارجى اضافه شده اند و وضعيتمان از اين هفته 

بهتر خواهد شد.

وى در مورد اينكه سيدسيروس پورموسوى اعالم كرده در مراسم 
بزرگداشت محسن حججى وقتى بايكدگير روبه رو شدند از او گله 
كرده است، عنوان كرد: ما با پورموسوى قهر نيستيم، پورموسوى 
دستيار و كمك من در استقالل خوزستان بود و واقعا انسان خوبى 
است. ما سال قبل از يكديگر جدا شديم و اين طور نيست كه با هم 
قهر كرده باشيم. در اين بين حرف هايى زده شد كه به او گفتم ديگر 
بايد مستقيم صحبت كنيم. پورموسوى را دوست دارم، هر دوى ما 

نماينده خوزستان هستيم و بايد پشت يكديگر باشيم. 
اگر كسى بين ما اختالفى بيندازد انتظار دارم با يكديگر 
به طور مستقيم صحبت كنيم تا اين سوءتفاهم برطرف 
شود. هر اختالفى به ضرر فوتبال خوزستان است پس 
دوست دارم ارتباط دوستانه باشد و در راستاى موفقيت 
استقالل  سرمربى  كنيم.  فعاليت  خوزستان  فوتبال 
خوزستان در رابطه با اينكه پورموسوى اعالم كرده بعد 
از برد فوالد مقابل سياه جامگان براى او پيامك تبريك 
فرستاديد و از اين اتفاق تشكر كرد، گفت: وظيفه  ام بود 
دوست داشتنى  برايم  پورموسوى  بگويم،  تبريك  او  به 
است ما بايد با هم صادق باشيم و اگر كسى مى خواهد 
موش  وسط  اين  دهيم  اجازه  نبايد  بيندازد  اختالفى 
بدواند. ما بايد حرفى كه داريم به طور مستقيم بزنيم 
و اجازه ندهيم كسى حرف ببرد و يا اينكه حرف بياورد.

يسى در رابطه با اينكه آيا با ديدار امروز به طور كامل با هم 
آشتى كرده اند، اظهار داشت: اصًال مشكلى وجود نداشت كه بخواهيم 
قهر كنيم، من اصًال از پورموسوى ناراحت نبودم و همه مى دانند فردى 
نيستم كه رفتارى كنم كه باعث ناراحتى كسى شود. من از پورموسوى 
بزرگتر هستم و دوست دارم اگر حرفى به وجود آيد خودش به من بگويد. 
در مورد مسأله پورموسوى و بهمن روشنايى هم بهتر است خودشان اين 

موضوع را حل كنند.

تيم ملى واليبال ايران از انحصار «پايتخت» خارج شد

قهـر نبوديم كه آشـتى كنيم
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اين روز ها فيلم سينمايى «كارگر ساده نيازمنديم» اثر منوچهر 
هادى روى پرده سينماهاست. درامى اجتماعى كه به مشكالت 
طبقه فرودست جامعه در كالن شهر تهران مى پردازد و درباره 
آدم هايى است كه از فضاى كوچك شهرستان به جامعه اى 
بزرگ تر كوچ كرده اند و نمى توانند خودشان را با مناسبات 

مقصد وفق دهند.
اين روز ها فيلم سينمايى «كارگر ساده نيازمنديم» اثر منوچهر 
هادى روى پرده سينماهاست. درامى اجتماعى كه به مشكالت 
طبقه فرودست جامعه در كالن شهر تهران مى پردازد و درباره 
آدم هايى است كه از فضاى كوچك شهرستان به جامعه اى 
بزرگ تر كوچ كرده اند و نمى توانند خودشان را با مناسبات 

مقصد وفق دهند. 
مهاجرت شهرستانى ها به شهر تهران موضوعى است كه در 
بسيارى از آثار نمايشى سينما و تلويزيون كشورمان دستمايه 
كار قرار گرفته است. در اين گزارش به بهانه اكران «كارگر 
ساده نيازمنديم» چند فيلم و سريال ايرانى با مضمون مهاجرت 

به تهران را مرور كرده ايم.
استراحت مطلق

عبدالرضا كاهانى عالقه زيادى دارد به نمايش فضا هاى 
فيلم شهرى اش  اولين  در  او  بدبخت.  آدم هاى  و  پلشت 
در  را  پلشتى  و  نكبت  اين  مطلق»  «استراحت  يعنى 
ابعادى گسترده تر به تصوير مى كشد. تهرانى را مى بينيم 
كه مجموعه اى از عناصر پليد را در خودش جاى داده 
تقريبا  هوس باز.  يا  هستند  معتاد  يا  شخصيت ها  است. 
هيچ كدامشان شغل درست و حسابى ندارند. آدم پولدار 
داستان، كاسه توالت مى فروشد و ديگرى از طريق خريد و 

فروش گيرنده ماهواره نان درمى آورد. 
وجه اشتراك مرد ها اين است كه همگى به سميرا (شخصيت 
زن دامغانى با بازى ترانه عليدوستى) نظر سوء دارند. سميرا 
براى يافتن شغل به تهران مهاجرت مى كند ولى نمى تواند در 
خانه اى كه اجاره كرده ساكن شود و بدين ترتيب طعم آوارگى 
را مى چشد. او در نهايت در شهر تهران تصادف مى كند و از 

دنيا مى رود.
دربند

باز هم تهرانى ها مكار و زرنگ هستند و شهرستانى ها مظلوم 
است  دانشجو  جوانى  شهرستانى  شخصيت  ساده لوح.  و 
كه در رشته پزشكى درس مى خواند. نازنين (نازنين بياتى) 
پس از قبولى در دانشگاه به دليل پيدا نكردن خوابگاه، مجبور 
مى شود در خانه اى مجردى زندگى كند. هم خانه او دخترى 
است پُرمكر و منفعت طلب كه از نازنين به عنوان يك طعمه 
استفاده مى كند. دختر دانشجو در تهران با پارتى هاى شبانه و 
روابط نامتعارف جوانان لمپن مواجه مى شود و اعتمادش را 

به همه چيز و همه كس از دست مى دهد. همچون فيلم هاى 
قبلى، شخصيت شهرستانى پول و آبرويش را مى بازد و به نقطه 
صفر سقوط مى كند. مهاجرت نازنين به كالن شهر تهران، خيلى 

كوتاه مدت است.
 كارگر ساده نيازمنديم

جوان ساده شهرستانى كه «قدم» نام دارد در جست وجوى كار 
به تهران مهاجرت مى كند. قدم در يك رقابت عشقى در مقابل 
پيرمردى مرفه و مكار به نام «جهان» (با بازى آتيال پسيانى) 
قرار مى گيرد و در نهايت شكست مى خورد. فيلم ساز خشونت 
و بى رحمى شهر تهران را در قالب اين شخصيت به تصوير 

مى كشد. منوچهر هادى در «كارگر ساده نيازمنديم» تهران را 
براى شهرستانى ها يك شهر بى دروپيكر معرفى مى كند؛ كارگر 
ساده راهى براى مطالبه حقوق ازدست رفته اش پيدا نمى كند. او 

در تهران غريب است و كسى را به عنوان تكيه گاه نمى يابد.
زرد قنارى

الگوى مضمونى فيلم فرقى با بقيه آثار مشابه ندارد. اين 
بار هم فردى شهرستانى از قشر كارگر به تهران مى آيد و 
دست ازپادرازتر برمى گردد. نصرا... كفاش جوانى است كه به 
قصد زراعت، قطعه زمينى را مى خرد. او متوجه مى شود كه 
سرش را كاله گذاشته اند. براى پيدا كردن كالهبردار، راهى 

پايتخت كشور مى شود و به اجبار همان جا مى ماند. 

در تهران دوباره فريب مى خورد و با هدف مسافركشى پيكانى 
را خريدارى مى كند كه قبالً به ديگران فروخته شده. باجناق 
نصرا... فردى شياد است كه موفق مى شود يك شهرستانى 
را فريب بدهد. خط كشى بين آدم هاى خوب و بد تقريبا 
مشخص است؛ شهرستانى هاى ساده لوح يك طرف ايستاده اند 
و تهرانى هاى فريبكار در طرف ديگر. سكانس خوب فيلم 
جايى است كه مهدى هاشمى (در نقش كارگر شهرستانى) 
جلوى زمين زراعى مى ايستد و ادعاى مالكيت مى كند و با 

تمسخر ديگران مواجه مى شود. 
پايتخت 1

سيروس مقدم در اين سريال نگاه منصفانه اى به ماجراى 
مهاجرت دارد. آدم هاى شهرستانى مثل سريال هاى قبلى 
خنگ و ساده لوح نيستند. آن ها در شهر تهران با مشكالت 
و  مى آورند  دست آخر كم  ولى  مى كنند؛  نرم  دست وپنجه 
تسليم مى شوند. نقى معمولى (محسن تنابنده) و خانواده اش 
با آن كاميون معروف قرار است از على آباد مازندران به تهران 
كوچ كنند. در اين شهر نمى توانند ساكن خانه مورد نظرشان 
شوند چون صاحبخانه مى ميرد و وراث حاضر به تحويل 

خانه نمى شوند.
 زندگى پشت كاميون تنها گزينه باقى مانده است. سيروس 
مقدم موضع خودش را از زبان مادر خانواده (هما با بازى 
ريما رامين فر) بيان مى كند: «تهران جاى خوبيه؛ ولى نه 
براى ما كه قدرتش رو نداريم» . هما مى داند كه نمى تواند 
خودش را با تهران وفق دهد. واقع گرايى قصه يكى از 
داليلى بود كه موجب شد مردم با سريال ارتباط خوبى 

برقرار كنند.
آقاى هالو

در اين گزارش به سراغ يك نمونه از فيلم هاى قبل از انقالب 
رفتيم تا ثابت كنيم الگوى سينماى مهاجرت، تغييرى نكرده 
و همچنان بر همان پاشنه مى چرخد. «آقاى هالو» ساخته 
داريوش مهرجويى با بازى على نصيريان در سال 1349 
ساخته شده. شخصيت اصلى فيلم براى ازدواج از شهرستان 

به تهران مى آيد. 
اين  چمدان  كه  مى بينيم  فيلم  آغازين  سكانس هاى  در 
مسافر ساده لوح را مى دزدند و اين سكانس موضع فيلم 
را درباره شهر تهران توضيح مى دهد. تهران شهرى است 
پُر از خالفكار كه در آن بايد اموالت را دودستى بچسبى. 
در بنگاه معامالت امالك سر آقاى هالو را كاله مى گذارند 
و او در ادامه قصه، عاشق زنى مى شود كه بعد ها مى فهميم 
مشكل اخالقى دارد. آقاى هالو در تهران شكست عشقى 
مى خورد، اموالش را از دست مى دهد و نگران و سرافكنده 

به زادگاهش برمى گردد.

فيلم و سريال هاى ايرانى  با موضوع «مهاجرت» 

برنامه «شهر فرنگ» شبكه خبر شاهد حضور محمدحسين 
فرح بخش كارگردان و تهيه كننده سينما و «محمدتقى فهيم» 
منتقد سينما و تلويزيون بود. در اين نشست محمدحسين 
فرح بخش با دفاع از ساير آثار كمدى اكران شده در سال 
بود  تر  گيشه اى  كه  فيلمى  هر  نظرم  «به  گفت:  جارى 
ارزشمندتر است چون مخاطب بيشترى را به سينما كشانده 
است. «نهنگ2» مايه افتخار است چون مردم مى روند آن را 
مى بينند، حتى «گشت2» و «ساعت 5عصر» هم مايه افتخار 
است چون فيلم هايى هستند كه مخاطب دارند. وقتى مردم 

مى روند «50 كيلو آلبالو» مى بينند بايد افتخار كنيد.»
را  نكن»  من  كفش  تو  «پا  سينمايى  فيلم  كه  فرح بخش 

روى پرده دارد، در حالى فيلم هايى 
چون «گشت 2» و «نهنگ عنبر2» 
را صرفا به خاطر گيشه اى بودنشان 
مايه افتخار مى داند كه اين روزها به 
واسطه ضعف هاى فنى و محتوايى 
جديدترين اثرش مورد انتقاد اغلب 
رسانه ها قرار گرفته است.  درباره 
فيلمسازى كه 50 كيلو آلبالو فيلم 

مورد عالقه اش است!

قصه كيلويى چنده؟!
در  نكن»  من  كفش  تو  «پا  قصه 
به  كه  است  زوج  دو  با  ارتباط 
واسطه تشابه اسمى، در زمان عقد 
در محضرخانه، نامشان به اشتباه در 
شناسنامه زوج ديگر به ثبت مى رسد 
و در پيش بودن يك تعطيالت چند 
اين  اصالح  مى شود  باعث  روزه 

موضوع به زمانى بعد از تعطيالت موكول شود تا اين چهار 
نفر مجبور شوند اين چند روز را در كنار هم سپرى كنند. 
اما اين قصه يك خطى در ظاهر جذاب در ادامه چيزى 
بيشتر از يك موش و گربه بازى ساده همراه با فرمول 
از  استفاده  يعنى  اخير  سال هاى  كمدى  آثار  تكرارى 
شوخى هاى جنسى و كمى رقص و آواز به مخاطب ارائه 
نمى كند. فرمولى كه در طى اين سال ها باعث تغيير ذائقه 
مخاطبان شده و حاال توانسته خود را به پاى ثابت همه آثار 

كمدى تبديل كند. 
فيلمنامه «پا تو كفش من نكن» تركيبى است از كمدى هاى 

سوپرماركتى دهه هشتاد و فيلمفارسى هاى قديمى كه به 
شدت آشفته و نامفهوم است و در نهايت نيز نه سرگرم 

كننده است و نه مفرح!

تله فيلم هايى كه به اسم سينمايى به خورد 
مخاطب داده مى شود

سينماى ايران در طى سال هاى گذشته شاهد اكران آثار 
بسيارى بوده كه اساسا فيلم سينمايى محسوب نمى شدند. 
آثارى كه در بهترين حالت مى توان آن ها را يك تله فيلم 
به حساب آورد و گاهى حتى در همان حد هم نيستند! 
«پا تو كفش من نكن» نيز دقيقا يكى از مصاديق همين 

نگرفتن  درنظر  با  كه  اثرى  مى شود.  محسوب  موضوع 
محتواى ضدخانواده اش، در نهايت شايد مى شد از آن به 
عنوان يكى از تله فيلم هاى زيرشانه تخم مرغى كه تلويزيون 
در مناسبت هاى شاد به روى آنتن مى فرستد، استفاده كرد. 
اثرى كه به لحاظ فرم و به لحاظ محتوا بيشتر با همان آثار 
زيرشانه تخم مرغى تناسب دارد تا يك اثر كمدى سينمايى 

كه قابليت پخش در سينما را داشته باشد.

شكستن خط قرمزهاى بى ربط
به  نكن»  من  كفش  تو  «پا  در  فرح بخش  محمدحسين 

سياق اغلب آثار پيشين اش به سراغ شكستن خط قرمزها 
رفته است. ورود او به مسئله ترنسكشوال ها و اشاره اش 
به ازدواج هاى موقت در بخشى از اين فيلم دو نمونه از 
مواردى است كه فرح بخش سعى كرده تا خط قرمزهاى 

عرفى جامعه عبور كند.
اتفاقى كه همانند همه اجزاى فيلم – چه تكنيكى و چه 
محتوايى- سطحى باقى مى ماند و اصال مشخص نمى شود 
كه دليل استفاده از يك شخصيت ترنسكشوال در فيلم و 
حضور او در قامت منشى يك مركز مشاوره چيست. آن 
هم در شرايطى كه نه اين نقش تناسبى با قصه دارد و 
نه اطالعات خاصى از اين فرد كه با ظاهرى مردانه ولى 
ويژگى هاى زنانه رفتار مى كند؛ به 
حداقل  كه  مى شود  ارائه  مخاطب 
آگاهى مخاطبان نسبت به افرادى با 
چنين ويژگى هايى باالتر برود؛ پس 
آيا استفاده از چنين شخصيتى در 
يك اثر سينمايى به غير از استفاده 

ابزارى معناى ديگرى دارد؟

حد اعالى ابتذال
هر چند كه شوراى پروانه نمايش 
پس از اعتراض رسانه ها وادار شد 
سنى  بندى  درجه  با  را  اثر  اين  تا 
راهى اكران كند ولى آنچه كه امروز 
با عنوان «پا تو كفش من نكن» بر 
را  است  بسته  نقش  سينماها  پرده 
بايد يكى از مبتذل ترين آثار تاريخ 

سينماى ايران دانست.
جابه جا شدن زنان دو مرد و شوخى 
با اين موضوع به وقيح ترين شكل ممكن در كنار هم خانه 
شدن مرد و زنى كه صرفا نام آن ها به اشتباه در شناسنامه 
يكديگر درج شده و به لحاظ شرعى رابطه اى با هم ندارند، 
موضوعى نيست كه بتوان به راحتى از كنار آن عبور كرد. 

سكانس ها  حتى  و  ديالوگ ها  از  برخى  حذف  شايد 
مى توانست اندكى از وقاحت موجود در اثر را كم كند 
ولى در شرايط فعلى اكران اثر، نمى توان صرفا با اطالق 
و  مضحك  بسيار  البته  كه   12+ سنى  بندى  درجه  يك 
باورنكردنى است؛ تاثير منفى چنين فيلمى را در جامعه 

ناديده گرفت.

«پا تو كفش من نكن» تركيبى از 
فيلم فارسى و كمدى هاى سوپرماركتى

شـيه حا ر  د

شـيه حا ر  د

شـت نو عكـس 

نـه بخا كتا

لنوشـته د
آرزوهاى پرى

 از زمانى كه يادم مى آيد هنگام آرزو كردن يادم ميرفت 
آرزو كنم...

يادم ميرفت چه از زندگى ميخواهم...
دردناك است ليك من آرزويى نداشتم...

هر گاه شهابى رد ميشد و دل مشكين آسمان را به خنجرى 
سيمين مزين ميكرد...

خوشحال ميشدم ولى هر چه فكر ميكردم آرزويى نميافتم...
هر سال كه شمع هاى رنگين ايستا بر كيك تولدم را 

ميخواستم فوت كنم
هر چه فكر ميكردم آرزويى پيدا نميكردم...

براى اين كه خود را گول بزنم اغلب ميگفتم «آرزو ميكنم 
همه به آرزو هاشون برسن»

اما امروز چنين نيست...
آرزوى خود را يافتم..!

آرزوى ژرف و دست نايافتنى من ...
آرزويم نه شخص خاصى است..

نه ثروت...
نه مكنت...

نه شهرت و جاه و جالل...
آرزويم ساده است ليك پيچيده...

آرزويم صداقت،مهربانى،آرامش،سكوت و تنهاييست!!!
آرزويم انسانيت آدم هاييست كه هر روز ميبينمشان

آرزويم اين است كه راننده هاى تاكسى براى يك مسافر 
فحش ركيك در خيابان به هم ندهند...

و اين كه هر مردى به خاطر ارضاى روان كثافت بارش براى 
لحظه ايى تنه ايى به دخترى تنها در خيابان نزند!

و هيج زنى براى تامين نياز مالى اش به تن فروشى و 
كارهايى نظير به آن چون گرفتن مهريه روى نياورد!

زيرا درخواست مهريه مصداق تن فروشى مدرن است! پول 
در مقابل تن... بى انصاف ها..! احساستان چه ميشود؟

آرزويم اين است دخترى از جنسيتش خجالت زده نباشد
و اين مردساالرى حاكم بر فرهنگ و جامعه كمى تعديل 

شود...
آرزويم امنيت جسمى و روانى همه است!

آرزو دارم زمانى كه به خيابان مى آيم لبخند ببينم نه چشم 
هاى پر از ترديد!

ارزويم انسانييت است...
مهربانى و شفقت نسبت هم ديگر است...

اگر اينچنين شود روزى ميرسد كه كودكى بى آرزو باقى 
نماند...

آرزوها ساختنى اند...
خيال نيستند كه ببافيمشان ...

آرزوها بايد ساخت...

پريسا بقايى

همايون شجريان مى خواند «جان جان جان از همه جهان مى كشد دلم پر 
به سوى تو» و گوشى هاى تلفن همراه با شعف بر دست ها مى رويند تا اين 

لحظات را ببلعند و حاصل بلع آنها ديگرانى را سير كند. 
اين شرح مختصر شيوه به تماشا نشستن هنر توسط ايرانيان است. شكوه 
زايش هنر در غفلت جان ها از لحظه، در پستوهاى گوشى هاى تلفن همراه 
بزرگ نشده خفه مى شود. چند سالى است كه -چه به صورت تحليل و 
چه از باب گله و شكايت- رفتار اجتماعى تازه ما ايرانيان كه همان عكس 
و فيلم گرفتن از هر نوع پديده اى است نقل محافل است اين بار هم حرف 
تازه اى نيست؛ حكايت كهنه ابزارى است كه گاه لحظه هاى بزرگ زندگى 
را از انسان ها مى ربايد چه وقتى سد راه امدادرسانان مى شود و چه زمانى 
كه پاى هنرى بى بديل در ميان است. هنرى كه با تمام ادا و غمزه دعوتى 
است به نظر افكندن بر جان آن جا كه مى گويد «گنج آرزو در دل منى، در 
دلم كنم جست و جوى تو». از زبان رستم، دعوت است براى عزيز نگاه 
داشتن «آزادى» همان لحظه كه تماشاگر بى «جان» دست ها را مى افرازد 
تا تلفن همراهش به جاى او اين لحظه را دريابد هر چند آزادى ديگران را 

در ديدن لحظات هنر و هنرمند مخدوش كند. 
او كه خود دربند تاييد اينستاگرامى و اليكى است نه آزادى خود را مى شناسد 
و نه حقى براى ديگران كه در پشت سر او نشسته اند قائل است و البته كه 
اگر غور مى كرد در هنرى كه با جلوه اى تمام براى او تدارك ديده شده بود 

شايد ذهنش كمى به واژه غريب آزادى بيشتر بها مى داد. 
در تحليل هاى چرايى توجه مردمان به گرفتن عكس و فيلم به عوض 
است.  شدن  فراموش  از  ترس  دليل،  مى گويند  لحظه،  در  كردن  زندگى 
درست است! فراموش شدن براى موجود ذاتا اجتماعى مثل انسان سخت 
و ناگوار است. اما آيا  او  كه اين چنين با ولع لحظه ها را در دستگاه خفه 
مى كند، با عمل خود چيزى را خلق نمى كند و آفرينشى ندارد؟ آيا تالش 
دارد با ثبت و پخش آفرينش ديگران خود را در يادها حفظ  كند؟! اما به 
راستى حفظ مى كند؟ اگر به خاطراتمان رجوع كنيم و با خود صادق هم 

باشيم متوجه مى شويم يادى كه ياد است در جانى كه جان است ثبت است 
و يادى كه ياد نيست در جانى كه جان نيست همان بهتر كه ثبت نباشد! 

 آدمى با توليد پيوند بنيادين دارد. توليد چيزى كه از جانش برآمده اين گونه 
است كه خود را به ديگران مى شناساند و هويت اجتماعى پيدا مى كند. 
گنج هر انسان آرزوهاى اوست. اما صاحبان روياهاى بى سرانجام با روياى 
ديگران خود را عرضه مى كنند. اگر تنهايى سرود قرن گذشته بود، در اين 
قرن تنهايى «جيغ» است و چه سخت و بيهوده است تقالى انسان براى 
فرار از تنهايى محتومش اگر تنهايى را نبود تنها در كنار خود بدانيم. انسان 
امروز بيش از هر زمان ديگر نياز دارد در خودش فرو برود در گوشه گوشه 
ذهنش جست و جو كند سكوت كند آرام بگيرد و بيش از آن كه با ابزار به 
دنبال برقرارى ارتباط باشد در خال به جست و جوى جان باشد. جان كه 
آمد تنهايى مفهوم نخواهد داشت. رابطه ها و پيوندها نه براى فرار از تنهايى 

جسمانى كه براى پيوندى جانانه شكل مى گيرند. 
جمعه شب در زير طاق آسمان سوز جان هاى غريب مانده، وقتى خواننده 
مى خواند «آهاى غمى كه مثل يه بختك رو سينه من شده اى آوار از گلوى 
من دستاتو بردار» به گوش مى رسيد؛ شهر غريب جان شايد اگر تمام و 
كمال دل به دل هنر و هنرمند داده مى شد، فتح مى شد؛ كنسرت نمايش 
«سى» پيوندى خوشايند با نوا و موسيقى همايون شجريان و سهراب 
پورناظرى داشت، چشم نواز و گوش نواز بود  اما باالتر و واالتر از همه 
چگونه  كه  مى پرسد  رستم  كه  جا  آن  شورانگيز.  داشت  پرسشى  اينها 
مى شوند؟  كشته  اسفنديار  و  سهراب  باز  نيز  او  مرگ  از  پس  كه  است 
اگر  حتى  كند  مطرح  را  پرسش هايى  چنين  دارد  نياز  ما  امروز  جامعه 
پاسخ را نداند يا نتواند بدهد. اين هنر است انسان بودن است و با گوش 
جان و ديده جان بايد شنيده شود و ديده شود وگرنه حاصلى براى ايران 
ندارد همان ايران كه همايون برايش مى خواند «در حصر هم آزاده اى، تنها 
تو ايران منى، اينجا صداى روشنت در آسمان پيچيده است، گويى لبانت را 

خدا روز ازل بوسيده است»

شوق طبيعت

مالقات با خالق اثر پرفروش 
«پدر پولدار و پدر بى پول» در «فرصتى دوباره»

كتاب «فرصتى دوباره» نوشته رابرت كيوساكى 
انتشارات  توسط  تقديسى،  مريم  ترجمه  با 

پندارتابان منتشر شد.
كتاب «فرصتى دوباره» نوشته رابرت كيوساكى، 
با ترجمه مريم تقديسى منتشر شد. اين نويسنده 
كه كتاب ُپرفروش «پدر پولدار و پدر بى پول» را 
در كارنامه دارد، از مدرسين مشهور كارآفرينى و 

سرمايه گذارى در دنيا به شمار مى رود.
رابرت كيوساكى به دليل نگاه متفاوت خود 
نسبت به پول توانست طرز تفكر ميليون ها 
توانايى  او  دهد.  تغيير  را  دنيا  سراسر  در  نفر 
خارق العاده اى در ساده سازى مفاهيم پيچيده 
مرتبط با پول، سرمايه گذارى، امور مالى و اقتصاد دارد، همين امر موجب شده است 
تا طبقات سنى با سوابق زندگى مختلف، دنبال كننده كتاب هاى موفق او باشند. 
او تا به حال 19 كتاب نوشته كه بيش از 10 سال است در رده پرفروش ترين 
كتاب هاى دنيا قرار دارند. كتاب«فرصتى دوباره» با مقدمه اى متفاوت شروع 
مى شود. نويسنده با عباراتى سعى مى كند مفهوم تغيير دنيا و كنار گذاشته شدن 
تفكرهاى قديمى را به مخاطبش به شيوه اى متفاوت بگويد. او به اين نكته اشاره 
مى كند كه براى بهبود اوضاع مالى بايد با شناخت وضعيت كنونى و بهره بردن 
از فرصت ها، براى آينده برنامه ريزى داشت. اين كتاب بر اساس زمان گذشته، 
حال و آينده به سه بخش تقسيم مى شود. بخش نخست، به علل واقعى بحرانى 
كه در زمينه  وضعيت اقتصادى دنياى امروز وجود دارد، پرداخته است. بخش 
دوم، جايگاه امروز خواننده كتاب را تحليل مى كند و در بخش پايانى، به كندوكاو 
فرصتى دوباره براى رشد در زمينه ى مالى و زندگى، و چگونگى استفاده از 
فرصت هاى نهفته در بحران و ناماليمات براى خلق زندگى دلخواه پرداخته است. 
«فرصتى دوباره»، كتابى تمام عيار در شناخت مسائل روز مالى است. در اين كتاب 
تمام آموزه ها و نتيجه گيرى ها بر اساس مستندات و تجربيات عنوان مى شود و نويسنده 
سعى دارد با تغيير نگاه و تحليل زندگى افراد همه فرصت هاى موجود براى تغيير و 

بهبود اوضاع مالى را بيان  كند.
كتاب«فرصتى دوباره» نوشته رابرت كيوساكى با ترجمه مريم تقديسى، توسط 

انتشارات پندارتابان در 364 صفحه و بهاى 31 هزار تومان منتشر شده است.

نجمه مساعدي

شب غربت جان ها
ليال على پور 

در روزهايى كه برخى منتقدان و مردم نسبت به محتواى فيلم سينمايى 
«اكسيدان» انتقاد شديد دارند خبرها از ساخت سرى دوم اين فيلم حكايت 

مى كند.
برنا: داستان «اكسيدان 2» در حال و هواى قسمت اول ميگذرد اما توليد به 
صورت مشترك با تركيه انجام خواهد شد و به اين ترتيب بخش هايى از داستان 
در تركيه روايت خواهد شد. تهيه كنندگى قسمت دوم اين كمدى با منوچهر 
محمدى نيست و حامد محمدى براى آن كه از سايه سنگين پدر درآيد تصميم 
گرفته با يكى از تهيه كنندگان قديمى سينما كه در سالهاى اخير فعاليتهايى در 

زمينه واردات تجهيزات سينمايى داشته كار كند.

به غير از جواد عزتى و امير جعفرى كه هسته اصلى بازيگران هستند مذاكراتى 
با دو بازيگر زن ترك با نام هاى «برن سات» و «سرناى ساريكايا» براى 
حضور در قسمت دوًم اين كمدى صورت گرفته! «برن سات» بازيگر «فاطما 
گل» سريالى به همين نام است كه پيشتر با بهمن قبادى در «فصل كرگدن» 
همكارى كرده بود. «سرناى ساريكايا» هم براى ايرانيان به واسطه سريال «عمر 

گل الله» و ايفاى نقش «يشيم» شناخته ميشود.
مهاجرت شاكله قسمت دوم «اكسيدان» هم هست و هيچ بعيد نيست كه با 
توجه به مختصات تركيه به عنوان يكى از پايگاههاى شبكه جم، در فيلم با اين 

شبكه و مهاجران به آن شوخى شود.

بازيگران زن «فاطما گل» و «عمر گل الله» به ايران مى آيند

«پا تو كفش من نكن» تركيبى است از كمدى هاى سوپرماركتى دهه هشتاد و فيلمفارسى هاى قدي مى 
كه به شدت آشفته و نامفهوم است و در نهايت نيز نه سرگرم كننده است و نه مفرح!


