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 از خالى بندى تا سرقت علمى
غالمرضا فدايى

بعضى مسائل در جوامع مختلف بروز مى كند كه تا كم است جنبه 
تفريح و طنز دارد؛َ ولى وقتى به آن توجه نمى¬شود به صورت فرهنگ 
در مى آيد و مى شود شاخصه و معرف قوم و ملتى. آنوقت ديگر با آن 
نمى شود كارى كرد! به من سايتى نشان داده شد كه در آن رساله 
دكترى يكى از شخصيت ها به تصوير كشيده شده بود كه پر بود از 

انتحال و يا به تعبير امروز سرقت علمى و واقعا زجر آور و دردناك بود!
فكر كردم چرا اين قضايا اتفاق مى افتد؟ آيا سياست وزارت علوم است 
كه به جاى دانش پرورى و علم دوستى جامعه را به اين سمت سوق 
مى دهد و آيا خواست ملتى است كه چنين مى خواهد، يا برنامه ريزان 
خارجى با دست هاى پنهان و نامرئى خود آنچنان ما را هدايت مى كنند 

كه روح ما هم از آن خبر نمى شود و يا شايد كار جنيان باشد!
من فكرم به جائى نرسيد. ولى ديدم وقتى كميت بر كيفيت غلبه مى 
كند و مدرك گرايى ومارك دارى به جاى علم و عالم پرورى مى نشيند 
نتيجه همين مى شود. وقتى كار به دست آدم هاى ناكاردان مى افتد 

ضررى كه مى زنند بيش از منفعت آن است.
شما فكر مى كنيد همين كنكور در بحث انتحال بى اثر است و يا 
سياست نخبه پرورى و نخبه گرايى با چند تا شاخص كمى نتيجه 
خوبى دارد؟ در همين مسابقات جشن فارابى آنقدر نخبه معرفى كردند 
كه ديگر سياست اين جشنواره هم بر سخت گيرى قرار گرفته كه تا 
كجا اين همه نخبه! آخر ما چگونه اين همه نخبه را مانند اين همه دكتر 

مى خواهيم اداره كنيم؟
االن در كشور ما علم سنجى يك باب وسيعى شده كه بيش از همة 
دنيا كاربرد دارد؛ در حاليكه در دنياى به اصطالح پيشرفته آنچنان كه ما 
براى آى اس آى شدن مقاالتمان حرص داريم آنها ندارند و اصال به آن 
فكر نمى كنند. ما بيشتر دنبال ظاهريم و از ِقَبل آن نان مى خوريم و در 

تبليغات خود و همكارانمان اين مسئله به خوبى پيداست.
تحصيالت تكميلى امروز وسيله اى براى فخر و تفاخر و ارتقا شده 
و جامعه را به بيكارى سوق داده است اگر چه براى عده اى ناندانى 
گشته است. كجاى دنيا اين همه مثل ما دانشجو دارد كه پس از فارغ 
التحصيلى داراى ادعاى فراوان ولى به قول معروف شاخ بزى را از نمى 

توانند جدا كنند!
سازمان اداراى و استخدامى و يا هرجاى مسئول ديگر به خوبى مى 
داند كه مملكت به تكنسين نياز دارد ولى مگر سياست وزارت علوم 
مى گذاردكه چنين شود، زيرا كه در جا انداختن ارزش، دكتر بودن نقش 

اساسى دارد. زيرا دكتر بهتر مى فهمد! بهتر كار مى كند! 
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وقتى ريزگردها نقاب از چهره محروميت 
روستاهاى خوزستان برمى دارند

تفاوت نقادى از زنبيل بقايى
 تا صراحت مطهـرى و صادقـى
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پرونده موزه
 هنرهاى معاصر اهواز

 در راهروهاى دادگاه...!!!
 مى گويند مسواك نزنيد،  

كار صهيونيست هاست!
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جناب آقاى شاپور صفى زاده جناب آقاى شاپور صفى زاده 
رييس محترم بانك صنعت و معدن 

شعبه اهواز
انتصاب شايسته جنابعالى را به عنوان رييس محترم بانك 
صنعت و معدن شعبه اهواز به آن جناب تبريك گفته ،

اميدواريم در سايه تدبير و ايجاد بستر هاى الزم براى حمايت
 از سرمايه گذاران بومى و فعاالن صنايع خوزستان ،

شاهد رونق اقتصاد و شكوفايى صنعت خوزستان باشيم 

همچنين رجا واثق داريم اين انتصاب ارزنده مى تواند
 راهگشاى بسيارى از مشكالت فعلى صنايع استان بوده

 كه اين مجموعه توليدى اميدوار است با همكارى 
جنابعالى و همكاران پر تالش تان مسير رشد و پويايى

 صنعت غنى ترين استان ايران اسالمى 
هموار تر از گذشته شود 

 عباس مددى 
مدير عامل شيلنگ و لوله خوزستان
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خوزستان

گرد و غبار برخواسته از روستاى حفيره بيشتر به علت فقر و محروميت 
است تا كانون هاى ريزگردى كه در مجاورت آنها اقامت گزيده اند و 
مردم بيشتر از فقر و نبود امكانات كافى براى يك زندگى ايده آل رنج 
مى برند. چند سالى است كه استان خوزستان تقريباً به طور مداوم در 
فصول مختلف مورد هجوم ريزگردهايى قرار مى گيرد كه از دو منشأ 

وارد استان و به ويژه شهرستان هاى جنوبى استان مى شود.
قسمتى از ريزگردهاى هجوم آورنده منشأ خارجى دارند ولى حدود 
25 درصد از اين ريزگردها منشأ داخلى دارند. كانون  هاى داخلى اگر 
چه در ظاهر سهم كمترى را به خود اختصاص داده اند اما به لحاظ 
نزديكى به شهرها و ساختار فيزيكى، قدرت اثرگذارى باالترى دارند.

و  سو  يك  از  خوزستان  استان  در  خشكسالى  پديده  تداوم 
دست اندازى هاى غير كارشناسانه در اكوسيستم از سوى ديگر باعث 
شده تا حقابه اى كه به صورت سيالب رطوبت الزم براى دشت هاى 
ساختمان  نتيجه  در  نشود،  برآورده  اكنون  مى كرد  تأمين  را  آبرفتى 
خاك هاى منطقه به شدت آسيب پذير شده و تحت تأثير فرسايش بادى 

قرار مى گيرد كه اصطالحاً از آن به عنوان ريزگرد نام مى بريم.
از جمله مناطق فوق بحرانى كه به عنوان يكى از كانون هاى ريزگرد 
داخلى معرفى شده در جنوب شرق شهرستان اهواز قرار دارد، اين 
منطقه از مناطقى بوده كه در مواقع سيالبى به زير آب مى رفته اما اكنون 
به علت تبخير شديد آب و وجود امالح فراوان در زمين به منطقه اى 
تحقيقات  اساس  بر  است.  شده  تبديل  علف  و  بى آب  و  خشك 
صورت گرفته تنها راه عالج بخشى و تثبيت ريزگردهاى موجود در 

اين كانون ريزگرد، كاشت نهال و درخت كارى است.

تحقق وعده  خداوند
وعده هاى الهى هميشه محقق شده اند و در جاى جاى دنيا مصداق 
بارز تحقق اين وعده ها را در زمان و قرون مختلف به عينه مى توان 

مشاهده كرد.
خداوند در سوره بقره آيه 216 مى فرمايد ”چه بسا چيزى را دوست 
نداشته باشيد، حال آنكه خير شما در آن است“، مصداق كوچك اين 
آيه عظيم را مى توان در چند كيلومترى اهواز مشاهده كرد جايى 
كه يك پديده طبيعى ناخوشايند سبب خير و كسب روزى براى 

اهالى آن منطقه شده است.
به  جرات مى توان گفت كه اغلب خوزستانى ها دل خوشى از پديده 
خوزستانى ها  براى  را  عديده اى  مشكالت  و  ندارند  غبار  و  گرد 
و  خورده  رقم  ديگرى  جور  قصه  بار  اين  اما  است  آورده  بار  به 
پديده اى كه مورد اكراه اهالى استان خوزستان است به منبعى براى 

كسب روزى و درآمد چند خانوار روستايى تبديل شده است.
استان  طبيعى  منابع  كل  اداره  آموزش  مسئول  كلى  على  محمد 
خوزستان اظهار داشت: براى مقابله با بيابان زدايى به نهال احتياج 
داشتيم همچنين اين امر مدنظرمان بود كه نهال مسافت بسيارى 
را طى نكند و نيز ضعيف نشود پس پيشنهاد كشت نهال را در 

همين منطقه داديم.
وى با بيان اينكه 4 ميليون نهال براى كشت الزم است، افزود: از 4 
ميليون نهالى كه براى كاشت الزم داشتيم تأمين 10 درصد آن را به 
جوامع محلى اختصاص داديم و با 65 خانواده روستايى قرارداد 

بستيم از جمله شرايط قرارداد اين بود كه گلدان، دانه، خاك و 
آموزش پرورش نهال را به خانواده هاى روستايى ارائه دهيم و در 

آخر آنها نيز نهال را براى كشت به ما تحويل دهند.

بود پررنگ تر  ريزگردها  از  محروميت 
در روستاى حفيره آلبوبالد با وجود كاشت نهال بين چند خانوار و 
بازگشت روح شادمانى به روستا اما باز هم گرد و غبار محروميت 
از ريزگردها بيشتر به چشم مى خورد و با وجود ايجاد منبع درآمد 
براى اهالى اين روستا، فقر از كانون ريزگردها پررنگ تر است و 
و  فقر  داخلى  ريزگرد  كانون هاى  بر  عالوه  مى كرد  كار  چشم  تا 

محروميت اهالى روستا به چشم مى آمد.
محمود بالدى يكى از اهالى روستاى حفيره آلبوبالد اظهار داشت: 
ريزگردها سبب شد كه مسئوالن استان و حتى كشور نيز صداى 
مردم روستا را بشنوند، اگر ريزگردها نبود چگونه ما مى توانستيم 

فقر و محروميت مان را به وزير كشور برسانيم؟
وى افزود: قول هاى زيادى به مردم داده شد اما هيچ كدام از قول ها 
عملى نشده، حتى جاده ها به علت تردد ماشين هاى سنگين خراب 
شدند. تنها سپاه كه يك سوى قرارداد كشت نهال در منطقه فوق 
بحرانى جنوب شرق اهواز است به اكثر وعده هايش عمل كرد و 

حتى به خانواده هاى بى سرپرست نيز كمك كرد.
ما  بحث  بيشتر  كرد:  بيان  آلبوبالد  حفيره  روستاى  اهالى  از  يكى 
بر سر اين قضيه است كه كار بيشترى را به مردم روستا بسپارند 
كارهاى  چرا  دارد  قرار  روستا  در  نهال  كشت  كارگاه  كه  حاال  و 

ديگرى را براى اشتغال بيشتر اهالى به ما نمى سپارند؟

مقابله با فقر و محرويت كنار مقابله با ريزگردها
قطع به يقين مقابله با كانون هاى ريزگرد سبب خير و كسب روزى 
مشاركت  در  كم كارى ها  هم  باز  اما  است  شده   روستا  اهالى  براى 
دادن مردم و ايجاد اشتغال براى جوانان، خانواده  هاى بى سرپرست و 
بدسرپرست نيز وارد است و اين طرح به مراتب مى تواند بهتر و قوى تر 
اجرا شود چرا كه وقتى چنين كار خيرى را آغاز كرديم پس بايد تمام 

تالشمان را صرف ايجاد اشتغال بيشترى براى جوانان كنيم.
با وجود فاصله نه چندان دور به شهرستان كارون و اهواز اما گرد و 
غبار برخواسته از اين روستا بيشتر به علت فقر و محروميت است تا 
كانون هاى ريزگرد و مردم بيشتر از فقر و نبود امكانات كافى براى يك 
زندگى بدون مشكالت رنج مى برند و نه ريزگردهايى كه در نزديكى 

آنها زندگى مى كنند.
اكنون كه ريزگردها حنجره اى براى فرياد فقر و محروميت چند روستا 
شده و صداى مردم را به گوش مسئوالن استانى و كشورى رسانده 
است انتظار مى رود كه كنار تالش مسئوالن براى مقابله با ريزگردهاى 
داخلى، تالشى مضاعف براى مقابله و از بين بردن فقر و محروميت 

اين روستاها شود./تسنيم

وقتى ريزگردها نقاب از چهره محروميت 
روستاهاى خوزستان برمى دارند له مقا سـر

له مقا سـر

پنجمين جلسه شوراى كشاورزى استان با حضور استاندار خوزستان، فرماندار شهرهاى 
اهواز، اميديه و هنديجان، مدير عامل شركت آب و برق خوزستان، مديركل حفاظت از 
محيط زيست استان، مسئوالن موسسه جهاد نصر و ديگر مسئوالن استانى برگزار شد.
جلسه شوراى كشاورزى با سه دستور كار بررسى مسائل و مشكالت طرح 550 هزار 
هكتارى در فاز نخست و دوم؛ كشت هاى پاييزه و مسائل و مشكالت كشاورزى در 
شهرهاى هنديجان، رامشير و بهبهان كه بنا بود فرمانداران اين شهرستان ها به آن را 

مديريت كنند، برگزار شد.

نبايد فاز نخست طرح به دليل
 شكايت هاى درون استانى متوقف شود

در آغاز جلسه يدهللا شمايلى مدير عامل موسسه جهاد نصر توضيحاتى درخصوص 
آخرين وضعيت فاز نخست طرح 550 هزار هكتارى داد و اظهار كرد: با توجه به اين 
كه وزارت نيرو اجازه الحاق 13 هزار هكتار زمين شرق گرگر را به فاز يك صادر نكرده 

است، ناچار هستيم فاز نخست را با 290 هزار هكتار به پايان برسانيم.
وى با انتقاد از عدم همكارى وزارت نيرو در بحث تخصيص آب عنوان كرد: از سال 92 
تالش شد تا آب به فاز دوم طرح تخصيص يابد و با وجود بازديد اعضاى ستاد وزارت 
نيرو و ارائه مدارك و اسناد كارشناسى، عدم همراهى اين وزارت خانه را شاهد هستيم.

مدير عامل موسسه جهاد نصر همچنين از شكايت محيط زيست استان خوزستان از 
مجريان طرح 550 هزار هكتارى به دليل نداشتن پيوست زيست محيطى فاز نخست 
طرح گاليه كرد و گفت: نبايد فاز نخست طرح به دليل شكايت هاى درون استانى 

متوقف شود و روند پيشرفت و توسعه در استان كند شود.
شمايلى در نهايت در خصوص بحث پيوست زيست محيطى طرح اذعان داشت: فاز 
نخست طرح مراحل پايانى خود را سپرى مى كند ولى براى فاز دوم طرح پيوست 

زيست محيطى ارائه خواهد شد.

هيچ كسى پاسخگوى عدم پيوست زيست محيطى طرح 550 
هزار هكتارى نيست

 الهيجان زاده با انتقاد از عدم وجود مجوز زيست محيطى فاز نخست طرح 550 
هزار هكتارى اظهار كرد: پس از گذشت چهار سال، هنوز هم متولى طرح 550 هزار 
هكتارى مشخص نيست. تاكنون 10 نامه داده ايم و گوشزد كرده ايم كه چنين طرح 
عظيمى پيوست زيست محيطى ندارد ولى كسى پاسخگو نيست. وزير جهاد مى گويد 
به من مربوط نمى شود و وزير نيرو مى گويد من چه كار كنم؟ چند سال ديگر اگر 

طرح عوارض داشت، بايد چه كسى را مسئول بدانيم؟
وى ادامه داد: همين االن با كاهش آورد رودخانه جراحى، EC اين رودخانه به 11 هزار 
و 800 رسيده كه دو برابر EC زهكش نيشكر است. مديركل حفاظت محيط زيست 
استان خوزستان يادآور شد: در جلسه شوراى عالى آب موضوع نبود پيوست زيست 
محيطى را با آقاى جهانگيرى مطرح كردم و وى گفت: متاسفم از اين كه 5 سال ديگر 

مثل نيشكر درگير مسائل جانبى طرح مى شويم.
الهيجان زاده همچنين درخصوص ورود زه آب هاى نيشكر به رودخانه گفت: در 
سال 77 درخصوص ورود زه آب ها به رودخانه هشدار داديم ولى استاندار وقت با ما 
برخورد كرد و گفت اين طرح بزرگ قرار است اشتغال ايجاد كند بنابراين كسى حق 

ندارد مانع اجراى آن شود.
زور محيط زيست خوزستان 

به شمايلى و شمسايى نمى رسد
در ادامه استاندار خوزستان در واكنش به شكايت مطرح شده از سوى محيط زيست 
استان در خصوص پيوست زيست محيطى فاز نخست گفت: وزير نيرو و جهاد 
كشاورزى زير بار نمى روند و زور محيط زيست استان به شمايلى و شمسايى نمى رسد
وى يادآور شد: اجراى طرح 550 هزار هكتارى دستور اكيد رهبرى است و رييس 
جمهورى هم دستور پيگيرى آن را داده است بنابراين معنى ندارد بگوييد شمايلى يا 

جهاد نصر جوابگو باشند.
شريعتى پيگيرى صدور مجوز زيست محيطى را وظيفه قانونى محيط زيست دانست 
و اذعان داشت: اگرچه پيگيرى اين موضع وظيفه شما است، ولى وظيفه قانونى رييس 

تان هم هست؛ مسئول محيط زيست كشور هفته اى دو بار رييس جمهور را مى بيند 
و اگر بخواهد موضوع را در همان جلسه مطرح مى كند.

وى تاكيد كرد: نبايد توسعه استان و مسائل ديگر را درگير و دچار توقف كنيد چون 
مسئله اين گونه حل نمى شود؛ اجازه دهيد موضوع در محلى مطرح شود كه امكان 
حل آن وجود دارد. اجازه دهيد فاز نخست تمام شود و در فاز دوم پيوست زيست 

محيطى ارائه و مشكالت فاز يك حل شود.
 استاندار خوزستان در بخش ديگرى از سخنان خود  با بيان اين كه 440 ميليارد تومان 
براى احداث شبكه هاى اصلى آب در فاز دوم نياز است، اظهار كرد: صندوق توسعه 
ملى استعالم بيت رهبرى درخصوص جابجايى اين ميزان اعتبار را تاييد كرده بنابراين 

انتظار مى رود مشكل تخصيص اعتبار به شبكه هاى اصلى به زودى حل شود.
 وى با اشاره به عدم همكارى وزارت نيرو با استان خوزستان در بحث تخصيص آب در 
فاز دوم، گفت: با وجود اين كه اجراى طرح 550 هزار هكتارى دستور رييس جمهور و 
خواسته مردم خوزستان است و آقاى جهانگيرى با اجراى فاز دوم موافقت كرده است، 

همچنان بحث تخصيص آب در وزارت نيرو مانده است.
شريعتى همچنين در واكنش به ميزان اعتبار مورد نياز طرح براى رفع مشكل برق 
گفت: 7 ميليون تومان اعتبار هر هكتار (45 ميليارد تومان براى 7 هزار هكتار) رقم 
زيادى است. پيمانكاران شما خاص هستند و پروژه ها فقط به يك عده پيمانكار كه 
ناف شان را در توزيع برق بريده اند، واگذار مى شود. بايد پيمانكار عام را هم دخيل كنيد 

چون ممكن است با رقم پايين ترى پروژه را كامل كنند.

بايد از امكانات و آبى كه در اختيار ما است، بهره بردارى 
مناسب صورت بگيرد

به گزارش شوشان ، كيخسرو چنگلوايى با اشاره به صدور دومين محموله گندم 
خوزستان اشاره كرد و گفت: 29 هزار تن گندم از خوزستان به مقصد ايتاليا فرستاده 
شده است. وى خاطرنشان كرد: كارخانه قند شوش در سطح 2 هزار هكتار با كشاورزان 

وارد قرارداد شده است.
رييس سازمان جهاد كشاورزى خوزستان با بيان اين كه در ارتباط با كشت هاى پاييزه 
در حوزه كرخه، دز و كارون مشكلى وجود ندارد، اذعان داشت: همه امكانات، براى 
كاشت دائمى و غير دائمى در سطح باالى 960 هزار هكتار آماده شده است و از نظر 

كود، بذر، سم و ساير نهادها، بيمه و تسهيالت بانكى مشكلى وجود ندارد.
وى با تاكيد بر اين كه با مديريت درست مى توان مشكل آب در حوزه هاى بحرانى را 
مديريت كرد، يادآور شد: نگرانى هايى در حوزه زهره و خير آباد و مارون وجود دارد كه 

اميدواريم مشكل حل شود و دغدغه هاى موجود را با مديريت مناسب برطرف كرد.
چنگلوايى خاطرنشان كرد: كشاورزان خوزستانى سال گذشته خسارت ديدند و تابستان 
امسال هم اجازه كشت نداشتند بنابراين ما بايد كمك كنيم تا از امكانات و آبى كه در 
اختيار ما است، بهره بردارى مناسبى انجام شود كه مى طلبد جهاد كشاورزى، سازمان 

آب و برق، فرمانداران و كشاورزان همه كمك كنند تا اين مهم صورت گيرد.

ذخابر آبى استان وضعيت خوبى ندارند
محمد رضا شمسايى با اشاره به وضعيت ويژه كم آب در استان خوزستان عنوان 
كرد: در پيش بينى هاى فصلى، احتمال وقوع بارش اندك است بنابراين بايد بحث 
كشت محصوالت كشاورزى كنترل شود و در جاهايى كه نبايد كشت بشود، از كشت 
جلوگيرى شود. وى ادامه داد: در حالى كه بايد پس از برداشت نخيالت را آبيارى كرد، 
دو ماه است كه به نخيالت آبادان آب اختصاص نداده ايم تا بتوانيم آب ابتداى فصل 
را براى آن ها تامين كنيم. مديرعامل سازمان آب و برق خوزستان با تاكيد بر اين كه 
نبايد به كشاورزان اميد كشت داد، گفت: شرايط كنونى ذخاير آبى استان عادى نيست 
چون در حوزه مارون و زهره آبى وجود ندارد؛ به ويژه در حوزه زهره بايد هشدار داد كه 

به هيچ عنوان امكان تخصيص آب وجود ندارد. 
كمبود آب، نخيالت هنديجان را به نابودى كشانده است

در ادامه اين جلسه ، كوروش مودت فرماندار هنديجان گفت: سال گذشته به علت 
خشك شدن 130 روزه زهره، 14 هزار هكتار زمين دچار خسارت شدند ولى هنوز 

نسبت به پرداخت اين خسارت به كشاورزان اقدام نشده است.

وى افزود: بخش عمده آب در حوزه زهره از سد تامين مى شود كه كاهش دبى 
آن باعث باال رفتن EC آب تا 9 هزار و از مدار خارج شدن كارخانه آب شيرين كن 

هنديجان مى شود.
فرماندار هنديجان با بيان اين كه براى كشت آينده نباز به 50 ميليون متر مكعب 
آب است، يادآور شد: اقتصاد منطقه كشاورزى است و پس از احداث سد كوثر دچار 
خشكسالى شده است. در حال حاضر بيش از 20 هزار هكتار از اراضى فوق بحرانى در 

هنديجان هستند كه نياز به برنامه ريزى و چاره انديشى دارند.
مودت با اشاره به اثرات كنترل آب در باال دست حوزه زهره خاطرنشان كرد: كمبود 
آب، نخيالت هنديجان را به نابودى كشانده و باعث افزايش مهاجرت ها از هنديجان 

به ويژه روستاهاى اين شهرستان شده است. 
فرماندار هنديجان گفت: هنديجان در بحث تامين آب و علوفه دام هم با مشكل روبرو 

است و آب مورد نياز دام ها را از اميديه و ماهشهر و به وسيله تانكر تامين مى كند.
نسبت به كمبود آب و مشكل كاشت، به مردم اخطار دهيد

سيد مهران رفيعى فرماندار اميديه درخصوص وضعيت كشاورزى در شهرستان اميديه 
توضيح داد: دو هزار و 300 هكتار زمين در جايزان(حوزه مارون) و 12 هزار و 500 
هكتار در بخش مركزى(حوزه زهره) وجود دارد. در جايزان وضع بهترى داريم ولى در 
بخش مركزى وضعيت فوق العاده بحرانى است. مردم را اميدوار نكنيد و از همين االن 

به آن ها نسبت به كمبود آب و مشكل كاشت اخطار دهيد. 
 فرماندار اميديه يادآور شد: نمى توان گفت رهاسازى آب تنها براى شرب است و بحث 
كشاورزى را ناديده گرفت. معيشت و تنها درآمد مردم كشاورزى است و بايد فكرى 

به حال اين موضوع شود.

نخلستان هاى بهبهان در حال نابودى هستند
على مظفرى فرماندار بهبهان با بيان اين كه وزارت نيرو نبايد محدوديت كشت را 
تنها براى خوزستان اعمال كند، گفت: هم اكنون نزديك 8 هزار هكتار زمين در 
استان كهگلويه و بوير احمد كه باال دست بهبهان است، بدون اعمال محدوديت زير 
كشت مى رود. فرماندار بهبهان خاطرنسان كرد: نخلستان هاى بهبهان در حال نابودى 
هستند بنابراين اميدواريم نسبت به مجوز چاه هاى خشكسالى در بهبهان صادر شود.

 سهميه كشاورزان رامشير با وضعيت
 معيشتى مردم هم خوانى ندارد

سيد مجيد حسينى نژاد فرماندار رامشير با بيان اين كه نظام معيشتى كشاورزان رامشير 
كشاورزى است، اظهار كرد: كشت تابستانه و بهاره كشاورزان اين شهرستان حذف شد 
و تنها دلخوشى آن ها به كشت پاييزه بود كه اكنون با اعمال محدوديت ها روبرو شده 
است. فرماندار رامشير يادآور شد: سهميه كشاورزان شهرستان رامشير 7 هزار و 500 
هكتار است كه با نياز منطقه و وضعيت معيشتى مردم هم خوانى ندارد. همين ميزان 
آب هم به دليل مشكالت باال دست از جمله وجود سد  تنظيمى كمتر از ميزان تعيين 
شده است كه مشكل را دو چندان مى كند. خوزستان در نيمه دوم امسال وضعيت 

نرمال بارشى دارد.
در نيمه پاييز كمتر از ميزان نرمال

 بارندگى خواهيم داشت
مديركل هواشناسى خوزستان نيز در اين جلسه درخصوص وضعيت آب و هواى استان 
در نيمه دوم امسال عنوان كرد: مدل هاى هواشناسى كه در بهترين حالت با دقت 70 
درصد اعالم مى شوند، نشان مى دهند كه در نيمه پاييز كمتر از ميزان نرمال بارندگى 
خواهيم داشت. وى خاطرنشان كرد: در مجموع استان خوزستان به جز شمال، جنوب 
و جنوب غرب كه پايين تر از حد نرمال بارندگى خواهند داشت، در نيمه دوم امسال 
وضعيت نرمال بارشى را تجربه خواهد كرد. مديركل هواشناسى خوزستان امسال را 
سالى همراه با ريسك خواند و گفت: تا پايان شهريور ماه خشكسالى در خوزستان بسيار 

شديد بود و بارندگى از نيمه دوم آبان آغاز مى شود.
وى ادامه داد: سه ماه آبان، آذر و دى ميزان بارش 10 درصد كمتر از مقدار نرمال و در 
آذر، دى و بهمن در حد نرمال خواهد بود. بهادرى يادآور شد: مقدار بارندگى در سه ماهه 

دى، بهمن و اسفند هم كمتر از مقدار نرمال خواهد بود./شوشان

كارشكنى وزارت نيرو در خوزستان

خبـر
دستگيرى عامالن آتش سوزى بانك 

ملى و موسسه ملل در اهواز
جانشين فرمانده انتظامى خوزستان از شناسايى و دستگيرى 
عامالن آتش سوزى بانك ملى و موسسه ملل  در اهواز خبر 
داد.  سرهنگ سيدمحمد صالحى با اعالم اين خبر گفت: در 
پى وقوع آتش سوزى بانك ملى و موسسه ملل در چهارم آبان 

ماه موضوع به صورت ويژه در دستور كار پليس قرار گرفت.
وى افزود: ماموران پليس امنيت عمومى با انجام اقدامات 
از  پس  و  شناسايى  را  خاطى  افراد  اطالعاتى  و  تخصصى 
هماهنگي با مراجع قضائي دپ نفراز عامالن آتش سوزى 
را شناسايى و در يك عمليات غافلگيرانه در مخفيگاهشان 
دستگير كردند. سرهنگ صالحى با بيان اينكه متهمان دستگير 
شده درتحقيقات پليس عالوه بر بزه ارتكابى آتش سوزى بانك 
ملى و موسسه ملل به آتش زدن دو شعبه موسسه آرمان 
در مورخه 17 مهرماه نيز معترف شدند، افزود: علت و انگيزه 

متهمان تحت بررسى است.

تصويب افزايش 20درصدى نرخ 
كرايه اتوبوس شهرى در اهواز

مديرعامل سازمان اتوبوسرانى اهواز گفت: با موافقت اعضاى 
شوراى اسالمى شهر اهواز در نشست دوشنبه هفته جارى، 
افزايش 20 درصدى نرخ كرايه اتوبوس هاى شهرى تصويب 
شد. سيد كوروش حسينى زاده افزود: بر اساس كتابچه تعرفه 
گذارى قيمت نرخ كرايه اتوبوس و تاكسى شهرى، بايد رشد 55 
درصدى صورت مى گرفت اما براى رعايت حال شهروندان 
اين نرخ به 20 درصد كاهش يافت. وى اظهار كرد:براساس 
قوانين حمل و نقلى كشور در پايان هرسال نرخ كرايه اتوبوس 
و تاكسى ها طبق كتابچه تعرفه گذارى تعيين مى شود. وى 
با اشاره به اينكه از سال 1394 تاكنون تغييرى در نرخ كرايه 
الگوى  امسال  افزود:  نگرفته،  صورت  اهواز  هاى  اتوبوس 
افزايش نرخ كرايه اتوبوس ها تنظيم و در اختيار شوراى چهارم 
شهر قرار گرفت اما با تاخير به كميسيون حمل و نقل رفت 
و تصويب آن به شوراى شهر پنجم موكول شد. مديرعامل 
سازمان اتوبوسرانى اهواز يادآور شد: اين افزايش تا پايان امسال 
خواهد بود و اگر در ارديبهشت سال 1397 مصوبه افزايش 
نرخ كرايه تصويب شد بار ديگر بر اساس جدول موجود و نرخ 
تورم تغيير مى كند. وى با بيان اينكه بيش از 50 درصد ناوگان 
اتوبوسرانى شهرى در اختيار بخش خصوصى است افزود: نرخ 
كرايه اتوبوس ها پايين بود و بايد نظام مند مى شد. حسينى با 
بيان اينكه هم اكنون 102 دستگاه اتوبوس از 200 دستگاه 

اتوبوس اين ناوگان در اختيار بخش خصوصى است گفت: در 
ارديبهشت و خرداد امسال 52 دستگاه اتوبوس جديد خريدارى 
شد كه براساس قرارداد بين سازمان شهردارى ها، پست بانك، 
شهردارى و شركت سازنده قرار شد در مدت سه تا 6ماه تحويل 
داده شود. وى افزود: پنج دستگاه از اين تعداد آماده تحويل 
است و رانندگان درحال آموزش با اتوبوس هاى جديد هستند 
كه پس از اعطاى گواهينامه خروج از كارخانه وارد ناوگان 
اتوبوسرانى مى شوند. مديرعامل سازمان اتوبوسرانى اهواز 
درخصوص زمان تحويل ساير اتوبوس ها نيز يادآور شد: در 
تالش هستيم تا تمام 55 دستگاه اتوبوس پيش از پايان امسال 
وارد مدار شوند. بر اساس جمعيت بايد حدود يك هزار دستگاه 
اتوبوس در اهواز فعال باشد اما هم اكنون كمتر از 200 دستگاه 

در اين كالنشهر فعال است.
وجود اين همه بيكار در شهر مرزى 

خرمشهر خطرناك است
نماينده مردم خرمشهر در مجلس شوراى اسالمى گفت: شرايط 
بيكارى در خرمشهر به علت قرار گرفتن اين شهر در مرز عراق 
بسيار خطرناك است و بايد براى اين كاره چاره انديشى كرد. 
عبداهللا ثامرى اظهار كرد: وضعيت فعلى و ركود در شركت 
تاسيسات دريايى يك فاجعه است. روزى بيش از چهار هزار 
نفر به صورت مستقيم در شركت كار مى كردند اما حاال اين 
ظرفيت به كمتر از 600 نفر رسيده است. وى افزود: پيشتر از 
سوى وزادت نفت قرار بود مراحل ساخت فاز 11 پارس جنوبى 
به تاسيسات دريايى خرمشهر واگذار شود اما انجام نشد. اكنون 
هم كه با موافقت مسئوالن وزارت، طرح عظيم سكوى ميدان 
نفتى فروزان به شركت آمده به دليل تامين نشدن نقدينگى از 
سوى كارفرما شركت دولتى فالت قاره باز هم دچار ركود شده 
است. ثامرى با اشاره به اينكه خرمشهر متعلق به همه ايرانيان 
است و همه بايد براى بهبود وضعيت كنونى آن از جان و دل 
تالش كنيم،  تصريح كرد: آمار بيكارى در خرمشهر باالست در 
صورتى كه چنين شرايطى در مرز خطرناك است. نماينده مردم 
خرمشهر در مجلس شوراى اسالمى همچنين گفت: در ايام 
اربعين وزراى زيادى به آبادان و خرمشهر سفر مى كنند و وعده 
هايى مى دهن كه تا كنون هيچكدام عملى نشده است. ما در 
كنار كشور عراق هستيم و جوانان خرمشهرى شرايط اشتغال 
براى جوانان عراقى را ارزيابى مى كنند در صورتى كه در اين 
منطقه اشتغال بسيار ناچيز است. ثامرى تصريح كرد: كميسيون 
انرژى مجلس شوراى اسالمى توانمندى هاى زيادى دارد كه 
مى تواند با ارائه برنامه و تزريق بودجه شرايط اسفناك تاسيسات 

دريايى خرمشهر را سر و سامان دهد.

از خالى بندى تا سرقت علمى
شخصيت برتر دارد! حرفش در جامعه برو دارد! به او زن مى 
دهند! و اين است كه هر جا برويد اول دكترها بايد بروند بعد بقيه 
مردم. آخر كسى نيست بپرسد اگر همه دكتر يا مهندس شوند 
بقيه كار ها را چه كسانى بايد انجام دهند. آنوقت بايد تازه نيروى 

انسانى را هم از خارج وارد كنيم.
اين كه گفتم سازمان ادارى و استخدامى و يا وزارت كار كه 
وقتى رسته شغلى، حقوق و دستمزد ها را تعيين مى كنند مالك 
افزايش آن را به كاردانى و مهارت وصل نمى كنند؛ بلكه به 
مدرك باالتر متصل مى كنند و اين است كه همه وزرا و وكال 
بايد دكتر باشند و سپس اهل كار. آيا دنيا اين چنين است؟ آيا 
پيشبرد كار ها با مدرك مرتبط است و يا با كاردانى و مهارت و 

درگير در كار شدن و عرق ريختن و پاى كار ايستادن.
سخن در اين رابطه بسيار است از خالى بندى و چاخان و 
مجيزگويى و تملق و چاپلوسى و دروغ و مانند آن بگيريد تا 
به سرقت علمى براى رسيدن به جاه و مقام. آنوقت وقتى كار 
به دست اين چنين آدم ها افتاد چه كسى مى خواهد با اين ها 
برخورد كند؟ اين ها فرهنگ يك جامعه است و خالى بندى 
همان دروغ است با عبارتى ديگر. آيا مى شود خالى بند هنرمند 
باشد و دروغگو و سارق فكر ديگران بدكار؟ ما در جامعه و به ويژه 
در امور تعليم و تربيت كارهايى مى كنيم كه نمى دانيم اثراتش 
چيست اما وقتى در سطح جهانى كوس رسوايى ما نواخته شد 

آنوقت ديگر راه عالجى جز سرشكستگى نيست. 
ديده ايد كه در برنامه هاى شاد و خندوانه و دور همى و مانند 
آن از آدم هاى خالى بند چه استقبالى مى شود و اصال اين كار 
هنر تلقى مى شود. وقتى چنين شد در سطوح مختلف و باالتر 
آنكس كه چهار تا را شش تا مى كند چرا اجر و قرب نداشته 
باشد و آنكس كه پايان نامه و رساله مى سازد چرا اموراتش به 
خوبى نگذرد؟ شركت هاى رساله ساز در روبروى دانشگاه تهران 
راست راست دارند راه مى روند وعمال وبدون هيچ ترسى تبليغ 

مى كنند و چرا نكنند!
مگر خود نظام اين ها را پرورش نمى دهد. ظاهرا ممكن است 
بگويند نه! ولى اگر درست تحليل شود معلوم مى شود همين 

سياست ها است كه پس چندين و چند سال به اينجا ختم مى 
شود. اصال كار وزارت علوم چيست و اگر هر دانشگاهى مستقال 
براى خودش كار مى كرد و برند مى شد و در صحنه رقابت 
حضور مى يافت چنين دكان هايى به وجود مى آمد؟ و اگر 
سيستم كنكور به عرضه و تقاضاى بازار كار تبديل مى شد و 
اينكه دستگاههاى مختلف نيازهاى خودشان را ابراز مى كردند 

مردم، خودجوش به فكر رفع نياز بودند، آيا الزم بود
همه چيز به دست دولت قفل شود تا اجازه بدهد و يا ندهد كارى 
صورت گيرد و بعد اين مفاسد به وجود آيد و اين مفاسد به صورت 
حرفه و شغل در آيد و هيچكس هم از وجودش شرمنده نباشد.

دولت كارش نظارت بر حسن اجراى كار توسط مردم است و 
نه اينكه همه چيز را به دست بگيرد كه در حاشيه آن اين همه 

فساد به وجود بيايد؟
تازه اگر به فكر باشد خود گروههائى را براى نظارت بگمارد؛ ولى 
وقتى مى بيندآنقدر حجم كار باالست كه بايد از بگير و ببند هم 
صرفنظر كند. و در اينصورت دولت آنقدر كارمند استخدام كند 
كه ديگر بايد از خارج وام بگيرد تا بتواند حقوقشان را بپردازد. 
آخر جاى دكتر و مهندس كه ديگر در مزرعه و يا كارخانه كنار 
كارگر و يا مغازه دار نيست او بايد آن باال باالها پشت ميزها ، 
درساختانهاى بلند مرتبه و شيك و درهاى بسته باشد؛ اطالعات 
هم نبايد درز كند كه آنوقت معلوم مى شود كه اين افراد دانا چه 
كرده اند! بقيه كارمندان هم بايد كار كنند و البته با حقوق اندك 
كه نمى توانند كار كنند و تازه اگر بخواهند كار كنند كه كار 

نيست. پس بايد كارچاق كنند كه مى كنند. 
بعد هم سرمايه گذار خارجى بايد بيايد و اگر عالقمند بود و يا 
توان و ظرفيت ديد از نيرو هاى داخلى با اما و اگر ها و گذاشتن 
دوره و غيره استفاده كند. و سر انجام حضور بيگانگان و مستمرى 

بگيرِى ايرانيان و ...
 ما در سيكل باطلى افتاده ايم و در خوابيم و همه اش مى خواهيم 
وضعيت معيوب راوصله پينه كنيم. يكبار و براى هميشه بايد از 
خود برون آئيم وببينم چه مى كنيم. و اگر نمى توانيم از خود 
سلب مسئوليت كنيم؛ نه اينكه وعده بدهيم و تحقق پيدا نكند و 

بعد تقصير را به گردن ديگران بيندازيم.

آبى داريم تا آبى

در كودكى وقنى اتاق هاى خانه مان با رنگ 
آبى رنگ آميزى مى شد حال خوبى به ما 
دست مى داد نمى دانم در رنگ آبى چه بود 
كه حال را بهتر مى كرد و البته بوى رنگ 
آن زمان كه شيميايى نبود و مقاديرى موارد 
افزودنى براى اينكه رنگ خودش را نشان 
دهد و يا عمر بيشترى بكند و از آن جمله 
ماده چسب  مانند سريش يا سريشم يا 
چيزى به همين نام ها، خالصه يك جورى 
در آن زمان آبى رنگ زندگى بود، حال و 
هوايى خاص را برايم بوجود مى آورد و با 

من بود هميشه.
هى كه بزرگتر شدم فهميدم آبى هاى 
كه  (آبى)  فوتبال  هستند  هم  ديگرى 
گاه آسمانى مى شود و گاه زمينى و چه 

هيچ  در  كه  كرده  پيدا  هم  دوستدارانى 
وضعيتى حاضر نيستند رنگشان را تغيير 
دهند نمى گويم بروند قرمز شوند اما در 
شرايطى مى توانند رنگ ديگرى را انتخاب 
كنند كه كمتر حالشان گرفته شود و البته 

اختيار با خودشان است.
اما يك آبى ديگرى هم هست كه هميشه 
آن را روئيت مى كرديم و قديم ها خيلى 
خوب و شفاف آن را مى ديديم (آسمان) 
را كه آبى بود آبى ِ آبى كه اين يكى پدر 
همه آبى ها هاست يا شايد مادر همه آبى 
هاست. هرچند سال هاست كه آسمان آبى 
ديدنش ناممكن است آبى درياها هم، پهنه 

اى بيكران و پر از حيات و زندگى.
توى خون مان هم آ- بى هست دانشمندان 
و عالمان گفته اند خون ما اسم دارند و يكى 
از آن خون آ-بى است گفتم مگر مى شود 
خوِن قرمز آ-بى بشود و علم مى گويد مى 
شود خونت را آزمايش كن تست كن شايد 
خونت آ-بى اشد و چاره اى نيست جز 

تسليم در برابر علم.
پس در هر وضعى (آبى) دوست داشتنى 
است ناگهان يك آبى ديگر پديد آمد كه 
مثل يك حيوان دريايى مى آيد و لت و 
پار مى كند. (نهنگ آبى) اين از كجا آمده؟ 

چرا آمده؟ چقدر خواهد ماند؟ خودبخود مى 
رود يا بايد بيرونش كنند، وزير جوان و تازه 
كار در نخستين سخنرانى مى گويد با آن 
مبارزه مى كند در حالى كه كشورهايى كه 
آن را بوجود آورده اند سازمان ها و تشكيالت 
وسيعى براى مبارزه با اين پديده ساخته اند و 
مرتباً آنرا رصد مى كنند كه چه مى كند په 
جور شكارش را پيدا مى كند و په جور شكار 
يا جوان بيچاره اى كه توى (بازى) آن گير 
كرده را نيست مى كند و خبر تلخ خودكشى 
دو دختر جوان در شهر اصفهان كه به اين 
بازى نسبت داده شد گيج مى كند، كه اين 
(ابرقدرت ها) هرچه بخواهند مى كنند و هر 
جورى بخواهند در نابودى نسل ها راه و 
روش ارائه مى دهند چه بايد كرد؟ مسئولين 
باالى كشور و رده هاى پايين تر بايد تدبير 
كنند و نگذارند اين پديده هاى شوم قربانى 
بيشترى بگيرد و اگر در اين راه خطايى هم 
از كسى ببيند از آن نگذرد تا روزى كه 
نسل نهنگ هاى آبى نابود و نابود گردد. 
ديگر  (آبى)  يك  است  ممكن  هرچند 
برايمان بسازند كه اين هشيارى مى طلبد 
نگذاريم بيش از اين بر دل هاى ما زخم 
زنند. اينجاست كه بايد از سالح خودشان 

عليه خودشان استفاده كنيم .

سيدرحيم آقازاده



توصيه اميرعبداللهيان به ترامپ
 دستيار ويژه رئيس مجلس در امور بين الملل تصريح كرد: آقاى ترامپ! نمى توانيد 
از اكراد شريف همچون داعش استفاده ابزارى كنيد.حسين امبرعبداللهيان دستيار 
ويژه رئيس مجلس در امور بين الملل در صفحه توئيتر خود مطلبى خطاب به 
ترامپ منتشر كرد كه متن آن به شرح است: آمريكا و متحدين، مرموزانه بالكانيزه 
كردن منطقه را از اكراد كليد زده اند.آقاى ترامپ! نمى توانيد از اكراد شريف 

همچون داعش استفاده ابزارى كنيد.

كنايه حسام الدين آشنا به اعضاى شوراى نگهبان
حسام الدين آشنا با اشاره به قضيه سپنتا نيك نام، گفت: نحوه بيان و استدالل 
برخى فقهاى شوراى نگهبان، مباحثه فقهى و حقوقى عموميت يافته و كيفيت 
مواجهه سياسى با اين پديده تعيين كننده آينده مفهوم هويت ملى و كارامدى 
حقوق شهروندى در ايران است.حسام الدين آشنا در كانال تلگرامى خود در 
اين خصوص چنين نوشت: «قضيه سپنتا حس ميهنى برخى ايرانيان را به چالش 
كشيده است. كسانى كه رد سپنتا را مستند به داليل شرعى يا حقوقى مى كنند 
اكنون با يك آزمون دشوار مواجه هستند، آنها بايد موضع خود را در قبال هويت 
سه وجهى ”جمهورى، اسالمى، ايرانى" مشخص كنند. مسئله در فراسوى يك 
استدالل حقوقى صرف، به نسبتى برمى گردد كه ما با هويت ملى در مفهوم 
توصيف شده در قانون اساسى تنظيم مى كنيم.»«هويت ملى در زمانه ما پيوندى 
است كه يك ملت بر مبناى حقوق تصريح شده در قانون اساسى ميان خود 
برقرار مى كنند؛ قانون اساسى ميثاق ملى ما براى پيوند اجتماعى ميان ايرانيان 
است. پيوندى كه پدران ما در مشروطه ميان ايران خواهى خود با قانون اساسى 
مشروطه برقرار كردند و پيوندى كه نسل ما با قانون اساسى جمهورى اسالمى 
برقرار كرد تا پيوندى كه هر نسلى در فرايند اعمال حق تعيين سرنوشت با هر 
قانون اساسى مورد نظر خود برقرار خواهد كرد فرايند تكاملى هويت ملى ما را 
شكل مى دهد.نحوه بيان و استدالل برخى فقهاى شوراى نگهبان، مباحثه فقهى و 
حقوقى عموميت يافته و كيفيت مواجهه سياسى با اين پديده تعيين كننده آينده 

مفهوم هويت ملى و كارامدى حقوق شهروندى در ايران است.»

صحنه اى عجيب از همسر شهيد مدافع حرم
 همسر شهيد حسين آقادادى امروز مقابل تابوت همسرش سجده شكر به جا 
آورد و گفت: « شكر خدا را كه همسرم به حريم ارباب راه پيدا كرد.»شهيد حسين 
آقادادى 28 مهرماه در نبرد با تروريست هاى داعش به شهادت رسيد و امروز در 
گلستان شهداى اصفهان كنار مزار برادر شهيد خود آرام مى گيرد.شهيد حسين 
آقادادى از خادمان هيئت رزمندگان اسالم اصفهان بود كه آخرين محرم عمر خود 

را در نوكرى اباعبداهللا الحسين (ع)سپرى كرد.
اينكه مى گويند من ضد هنرم، فحش است 

نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى خاطرنشان كرد: بنابراين اينكه در برخى 
سايت ها و صفحات در فضاى مجازى بنده را ضدهنر معرفى مى كنند يعنى 
ضد علم هستم و اين فحش است .علم الهدى با اشاره به اينكه كار هنر هدايت 
احساسات است، گفت: بزرگترين ضربه زمانى است كه هنر در جهت ابتذال 
معرفى شود چراكه اين كار احساسات را در جهت ابتذال حركت مى دهد.وى 
افزود: بنده نيز معتقدم هنر مظلوم است اما برخى منظورشان از مظلوم بودن هنر 
اين است كه ترويج نشده است در حالى كه من مى گويم هنر مظلوم است چون 
در حق آن جنايت شده است زيرا وقتى هنر را در راستاى ابتذال استخدام كنيد 
احساساتى كه نيروى محركه مردم است را در مسير ابتذال قرار مى دهيد و در اين 
كار قبل از انسان ها عليه و در حق خود هنر جنايت شده است.نماينده ولى فقيه 
در خراسان رضوى با بيان اينكه ضربه اين امر از يك جريان علمى انحراف ساز نيز 
بسيار بيشتر است، تصريح كرد: افكار قدرت عملى و تحريكى ندارد اما احساس 
انسان را وادار به كارى مى كند و كسى كه هنر را در جهت ابتذال قرار مى دهد 

جنايت كارترين فرد است.علم الهدى ادامه داد: من خيانت و جنايت در حق هنر را 
استخدام آن در راستاى ابتذال مى دانم و با آن مخالفم اولين حامى درجه اول هنر 

هستم كه مى گويم هنر نبايد مظلوم باشد.
نامه احمدى نژاد درباره پرونده بقايى

محمود احمدى نژاد در نامه اى از عملكرد قوه قضاييه نسبت به پرونده حميد 
بقايى انتقاد كرد كه در اين نامه 9 مورد را مطرح كرد.در ادامه نامه محمود احمدى 

نژاد ميخوانيد:
1- درخواست پرداخت پاداش جمعاً سيصد ميليون تومان به 16 نفر از اعضاء 
دولت (متوسط هر كدام حدود 19 ميليون تومان است) در پايان دوره و هشت 
سال زحمت طاقت فرسا كه با دستور رييس جمهور و از رديف قانونى و طى 
روال قانونى و توسط ذيحساب انجام شده و به تاييد ديوان محاسبات كشور نيز 
رسيده است. با وجود آنكه پاداش مزبور در عمل به آن افراد پرداخت هم نشده 
است، دستگاه قضايى اين امر را به عنوان اختالس در نظر گرفته است. در حالى 
كه اختالس تعريف خاص خود را دارد و در دولت يازدهم ماهانه بيش از اين 

مقدار عالوه بر حقوق قانونى به اعضاء دولت پرداخت شده است.
 2- كمك به دانشگاه بين المللى ايرانيان كه طبق مصوبه دولت و با رعايت روند 
قانونى و از رديف مربوطه و توسط ذيحساب و مسئول قانونى انجام شده و به 
تاييد ديوان محاسبات هم رسيده و توسط اينجانب همان زمان از طريق صدا و 
سيما به اطالع مردم نيز رسيده است. حدود يك ماه بعد و به رغم قانونى بودن 
كمك (سال 92)، اين مبلغ بدون هر نوع تصرفى عينا بازگشت داده شده است، 
با ادعاى خالف و نادرست جعلى بودن مصوبه دولت و شخصى بودن حساب 

رسمى دانشگاه ايرانيان اين مورد به عنوان اختالس تلقى شده است.
3- كمك قانونى به سازمان مردم نهاد خانه ايرانيان كه با مصوبه دولت و طى 
مراحل قانونى و از رديف مربوطه و توسط ذيحساب و مسئول قانونى انجام شده 
و به تاييد ديوان محاسبات هم رسيده و نهاد رياست جمهورى در آن مسئوليتى 
نداشته است. اين كمك به دليل توقيف توسط دادستانى در همان زمان اصوالً 
هزينه نشده است. با ادعاى عدم گزارش خانه ايرانيان از كمك هاى قبلى كه آن 
هم بلوكه بوده و مصرف نشده است اين مورد جديد را تصرف غير قانونى در 

اموال دولتى تلقى كرده اند.
4- كمك به روزنامه دولتى ايران كه با مصوبه دولت و از رديف مربوطه و طى 
روال قانونى و توسط ذيحساب و مسئول قانونى پرداخت شده و مورد تاييد 
ديوان محاسبات هم قرار گرفته است. اين مورد بدون ارائه هيچ سند و دليل 
قانونى تصرف غير قانونى و تضييع حقوق بيت المال منظور شده است. در اينجا 
مى گويد كه چرا به روزنامه دولت كمك كرده اى و در همان جا و به استناد همان 
مصوبه دولت مى گويد چرا به صندوق نوآورى كم كمك كرده اى در حالى كه هر 

دو در يك مصوبه ذكر شده اند.
5- كمك هايى كه به طرق مختلف طبق قانون و رعايت موازين قانونى و از 
رديف مربوطه به امثال خانواده شهدا، هنرمندان، اصحاب رسانه، شخصيت ها، 
قاريان قرآن، ائمه جمعه و نيازمندان طبق قانون و توسط ذيحساب قانونى انجام 
شده كه اسناد آن موجود و در حال تسويه با ديوان محاسبات است و هيچ تخلفى 
در اين مورد صورت نگرفته است. بدون هيچ سند و دليلى اين مورد را تصرف 

غير قانونى تلقى كرده اند.
6- اتهام تبانى در عقد قرارداد و معامالت پنج شركت عمدتاً دولتى كه آقاى بقايى 
در هيچ يك از اين شركت ها نه مسئول بوده و نه آمر و نه امضاء كننده و هيچ 
سندى نيز وجود ندارد. صرفاً به استناد اظهارات افرادى كه سال 1390 دستگير 
و در انفرادى بازداشت بوده و تحت فشار انجام شده است كه اين افراد پس از 
آزادى به صورت مكتوب آن اظهارات را تكذيب نموده اند. به عالوه طرف تبانى 
نيز معلوم نيست. بدون ذكر دليل و سند صرفاً نام آقاى بقايى به عنوان تبانى ذكر 
شده است. به ادعاى آقايان ظاهراً آقاى بقايى در جايى كه هيچ سمت و دخالتى 

نداشته با خودش تبانى كرده است!

7- ممانعت از ورود بازرس سازمان بازرسى بر اساس گزارش همان بازرس كه 
به نظر كاركنان مربوطه به دنبال سوء استفاده از جايگاهش بوده است و به همين 

دليل عليه وى به مراجع قضايى گزارش و اقامه دعوا شده است.
 8- وجود شوكر برقى و تجهيزات دريافت تصاوير ماهواره اى (رسيور) و از اين 
قبيل در انبار منزل آقاى بقايى كه در بازرسى غير قانونى و بدون حضور ايشان يا 
وكيل وى توسط اطالعات سپاه گزارش شده است و هيچ ارتباطى با اتهام اوليه 
نداشته و داراى مجوز رسمى بوده است. وجود اين اقالم در انبارى آقاى بقايى را 

تحت عنوان حمل اشياء خالف معرفى كرده اند.
9- ادعاى تحويل مقدارى ارز از يك نهاد انقالبى به آقاى بقايى براى كمك به 
برخى مقامات آفريقايى بدون ذكر شاكى و منشاء آن ارز كه آيا دولتى يا غير دولتى 
است و اصًال از كجاست و بدون ارائه سندى مبنى بر درخواست وجه توسط 
آقاى بقايى و يا رسيد دريافت آن و اينكه آقاى بقايى در 94/5/14 كه هيچ سمت 
دولتى نداشته و آيا كارمند آن نهاد و يا طرف قرارداد آن نهاد بوده است يا خير. 
اين يعنى موضوعى كذب كه هيچ ارتباطى به آقاى بقايى ندارد را تحت پوشش 
دادگاه غير علنى و با قدرت و زور قوه قضاييه مى خواهند به آقاى بقايى بچسبانند.

ارفاق نظام اسالمى به اقليت هاى دينى
آيت اهللا مدرسى يزدى، از فقهاى شوراى نگهبان در خصوص اختالفات ايجاد 
شده درباره عضويت نماينده زرتشتى در شوراى شهر توضيحاتى داد كه بخشى 
از آن را در ادامه مى خوانيم: شوراي نگهبان هر وقت يك چيزي را خالف شرع 
تشخيص داد، طبق قانون اساسي و حتي طبق قانون عادي، از همان لحظه كه 
اعالم كرد، اين مورد باطل مي شود و بطالن آن هم بر مي گردد به زمان سابق. 
قانون در دو جا عطف به ماسبق مي شود. يكي كه خود قانون تصريح كند، دوم 
هم در جايي كه شوراي نگهبان اعالم كند كه اين قانون خالف شرع بوده است. 
وقتي قانون خالف شرع بود، امروز و ديروز ندارد. يعني از روز اول خالف شرع 
بوده و هر مقدار كه امكان جبران هست نسبت به سابق هم بايد جبران شود. اين 
موضوع در آيين نامه داخلي مجلس هم ذكر و تصريح شده است. اين آيين نامه هم 
طوري است كه با راي سه چهارم مجلس تصويب و اجرايي شده است. شوراي 
نگهبان اعالم مي كند كه اگر تبصره ماده 26، اطالقي داشته باشد، كه به نظر من 
ندارد، نسبت به جاهايي كه اكثريت مسلمان هستند، خالف شرع و بالنتيجه باطل 
است. اين مطلب را هم قبل از انتخابات اخير شوراهاي شهر و روستا اعالم 
رسمي كرد. يعنى در تاريخ 96/1/26 و در تاريخ 96/1/31 در روزنامه رسمى 
جمهورى اسالمى منتشر شد. اينجا ممكن است سوالي مطرح شود كه چرا در 
قانون اساسي نماينده براي اقليت ها داريم. سوال به جايي است. جواب روشن 
است. در اصل 64 قانون اساسي تصريح شده كه اين نماينده متعلق به خود آن 
اقليت است. يعني اقليت هاي مصّرح در قانون اساسي، هركدام مي توانند نماينده 
براي خودشان داشته باشند، نه اينكه آنها بيايند براي مسمانان نمايندگي كنند و در 
مجموع نماينده خواهند داشت. اين هم ارفاق نظام اسالمي به اقليت هاست. گاهي 
نماينده مسلمانان با صد هزار راي هم نمي تواند به مجلس راه يابد، ولي گاهي 
نماينده اقليت ها با راي 5 هزارتايي، كمتر با بيشتر، وارد مجلس مي شود، چون مثًال 
كل جمعيت برخي اقليت ها در كشور، حدود 30 هزار نفر بيشتر نيست./انتخاب

صفر تا صد مسئله حصر در اختيار شوراى عالى امنيت ملى است 
عضو هيات رييسه فراكسيون اميد و مديرمسوول روزنامه اعتماد با تاكيد بر جايگاه 
ملى شوراى عالى امنيت ملى، گفت: اين شورا بى  ترديد با دقت، مصلحت سنجى و 
در راستاى تامين امنيت ملى از اين موضوع غفلت ندارد و مسووليت صفر تا 100 
حصر نيز با شوراى عالى امنيت ملى است. الياس حضرتى، نماينده مردم تهران 
در مجلس دهم با اشاره به مطرح شدن مساله حصر در بازه هاى مختلف گفت: 
تصميمات شوراى عالى امنيت ملى تحت تاثير فضاسازى رسانه ها قرار نمى گيرد. 
موضوع حصر اگر چه در افكار عمومى به صورت هاى متفاوت مطرح مى شود، 

اما بدون شك چنين مساله اى براى مسووالن كشور هم دغدغه اى است كه اگر 
بيشتر از جامعه نباشد، قطعا كمتر نيست. وى افزود: با اين حال نبايد نكته اى را 
فراموش كرد و آن هم اين است كه پيگيرى و حل اين مساله، يك مرجع بيشتر 
ندارد و آن هم شوراى عالى امنيت ملى است و صفر تا صد آن بر عهده  اين نهاد 

ملى قرار دارد./اعتماد

برجام 2 و3 يعنى خودكشى
حجت االسالم مهدى طائب پيش از ظهر امروز در جمع شوراى بسيج رسانه 
استان گلستان و شهرستان گرگان با بيان اينكه مقام معظم رهبرى بيان كردند كه 
بمب هستهاى را حرام ميدانيم، افزود: مذاكرات هستهاى پلكانى براى رسيدن 
به موضوع ديگرى بود و حركت جديد آمريكا را در اين ميبينم كه آمريكاييها 
برجام موجود را حالل مشكل موجود خود نميبينند. طائب افزود: آمريكاييها با 
اجراى برجام خسارتى به ما وارد كرده و رسانههاى غربى بيان كردند كه ما 13 
هزار سانترفيوژ را جمع كرديم. وى با بيان اينكه به طور قاطع نميتوانم در مورد 
دستاوردهاى برجام صحبت كنم، افزود: آمريكاييها از روح برجام صحبت ميكنند 
و به عقيده من آمريكاييها به دنبال محدود كردن ايران در محدوده خودش و 
آمادگى ايران براى نابودى نهايى هستند.طائب با بيان اينكه ما نبايد اجازه موفقيت 
در اجراى برنامههاى آمريكا را بدهيم، افزود: صحبت درباره برجام 2 و 3 يعنى 
خودكشى و اين موضوع بسيار حائز اهميت است. وى با بيان اينكه سيستم 
موشكى و ابزار دفاعى اكسيژن بدن ما در منطقه است، گفت: اگر نسبت به مسائل 
هستهاى به آمريكا چراغ سبز نشان دهيم، خود را در منطقه نابود ميكنيم و مقام 

معظم رهبرى تاكيد دارند كه اين موضوع قابل مذاكره نيست./انتخاب

آيا مرد ايستادگي در مقابل فشارها هستيد؟
منصور غالمي، وزير پيشنهادي علوم در مجمع عمومي فراكسيون اميد حاضر 
شد تا به همه سواالت و ابهامات درباره عملكرد خودش كه دانشجويان به دست 
نمايندگان رسانده اند پاسخ دهد. او در اين جلسه با سواالت و اظهارات صريح 
نمايندگاني مواجه شد كه برخي مانند محمود صادقي حاال و بعد از چندين جلسه 
ديدگاه مثبت اوليه شان نسبت به او تغيير كرده است. اين نشست سه شنبه برگزار 
شد اما سايت فراكسيون اميد روز گذشته جزييات آن را منتشر كرد.آن طور كه 
فام نيوز گزارش داده است در اين جلسه علي مطهري، نماينده تهران مشكالتي 
مانند احضار پياپي فعاالن دانشجويي به مراجع مختلف قضايي و امنيتي را مطرح 
كرده و از غالمي خواسته تا توضيح دهد چرا دامنه برخوردها تا جايي وسعت 
يافته كه از هم اكنون نيز عده اي از دانشجويان براي مراسم روز دانشجوي امسال 
كه 45 روز بعد قرار است برگزار شود، توسط برخي نهادها احضار شده اند. 
مطهري خطاب به غالمي گفته است: «سوال مشخص من اين است كه آيا وزير 
پيشنهادي محترم، مرد ميدان ايستادگي در مقابل اين فشارها و محدوديت ها و 
دفاع از دانشجوياني كه اين مسائل براي شان پيش مي آيد، هستند يا خير؟»/فام نيوز

حمايت فرجى دانا از وزير پيشنهادى علوم
رضا فرجى دانا درباره معرفى منصور غالمى به عنوان گزينه پيشنهادى وزارت 
علوم تحقيقات و فناورى، اظهارداشت: آشنايى بنده با دكترغالمى به زمانى 
برمى گردد كه بنده رئيس دانشگاه تهران بودم و ايشان در دوره اصالحات رياست 
دانشگاه همدان را به عهده داشت. او فردى با سابقه در آموزش عالى با يك دوره 
طوالنى مسئوليت در سطح رئيس دانشگاه است. فرجى دانا در ادامه تاكيد كرد: 
دكتر غالمى فردى بسيار با تجربه در آموزش عالى است كه چالش هاى اين 
حوزه را به خوبى مى شناسد بنابراين با توجه به اين شناخت عميق او در سطوح 
مختلف اميدواريم مورد پذيرش مجلس محترم شوراى اسالمى قرار گيرد و با 
راى اعتماد باالى مجلس قاطعانه براى برطرف كردن اين چالش ها در وزارت 

علوم اقدام كنند./ايرنا
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سى سيا

ــزارى دادگاه حميد بقايى  اين روزها برگ
ــده و  ــى جالب توجهى روبرو ش با حواش
ــى در فضاى مجازى  ــاب هاى مختلف بازت
ــراى دورى  ــت، دادگاهى كه ب ــه اس يافت
ــر قاضى به  ــى با نظ ــت حواش از اين دس
ــود اما  ــى برگزار مى ش ــورت غير علن ص
ــيه  رفتارهاى عجيب و غريب بقايى حاش
ــن را بر اين فرآيند  ــاى پر رنگ تر از مت ه

ــت.  حقوقى و قضايى غالب كرده اس
به گزارش خرداد، البته اين دست واكنش 
ــوى محمود  ــب و غريب از س هاى عجي
ــبوق به  ــدى نژاد و هواداران وى مس احم
ــروز و ديروز  ــوده و متعلق به ام ــابقه ب س
نيست، جماعتى كه اداى شبه اپوزيسيونى 
ــود در مى آورند و با تكيه كالم هاى  از خ
ــه برانگيز  ــاص و ادا و اطوارهاى توج خ
ــد چنته خود را  ــند مى خواهن و عامه پس
ــكار عمومى جلوه  ــان داده و در اف پر نش

ــد. ــرى كنن گ
ــت بر زبان مى آرند و به  ــين و جمالت پر هيب نقدهاى آتش
ــان مى  ــى حمله مى كنند و براى آنان خط و نش اركان قضاي
ــده و قربانى  ــى كه در حق آنان اجحاف ش ــند، مظلومان كش
ساز و كارهاى قدرت و دست هاى پشت پرده و ... هستند، 
ــوى  ــاس از همان ابتداى كار از س ــه از اس ــرف هايى ك ح
ــارورزى اين  ــوان الگوى رفت ــژاد مطرح و به عن ــدى ن احم
ــان جا افتاد، حرف هاى ديروز بقايى نعل به نعل تكرار  جري
ــت كه گفته بود؛  ــال 84 احمدى نژاد اس همان فيگورهاى س
ــت  ــت به اليه هاى قدرت و ثروت نفوذ كند و ليس آمده اس
ــارزه با مافياى  ــب دارد و مرد ميدان مب ــدان را در جي مفس

ــت! قدرت و ثروت اس
ــت بى كم و كاست اما آنچه كه به عينه  جنس همان جنس اس
ديديم پرونده هاى قطور فساد مالى و تاراج سرمايه هاى ملى 
ــوى دولتى كه بيش  با ندانم كارى هاى تاريخى بود، آنهم از س
ــورد حمايت و  ــاى پيش و پس از خود م ــى دولت ه از تمام

مودت و همراهى بود اما حاال پس از 12 سال آنهم در پرونده 
ــه  ــت، يار غار و هميش ــه اتهامات مالى در آن مطرح اس اى ك
ــادى و آزادى خواهى گرفته و  ــدى نژاد فيگور نق همراه احم

ــود.  ــئوالن اين قوه مى ش معترض رويه هاى قضايى و مس
ــكه زنبيل قرمز براه مى اندازد و صدا بلند كرده و سينه  بالماس
ــپر مى كند، گويى كه آزادى خواهى سليم نفس و مجاهدى  س
ــت كه بر اجحافى  ــتمدارى اخالق مدار اس پاكدست و سياس

ــت! ــتيفاى حقوق حقه ملت اس ــوريده و در پى اس تاريخى ش
ــمه  ــمئز كننده و باس ــه آرايى هاى مش ــان با اين صحن همزم
ــور و منتخبان  ــر در نهاد قانونگذارى كش ــا مردانى ديگ اى ام
ــه برخى عملكردها و  ــت نيز نقدهاى بى پرده و صريحى ب مل
ــه هاى قضايى  ــام منتقد به برخى روي ــته و در مق مواضع داش
ــد، نقدهايى كه بدور از  ــى اعتراض دارن و رويكردهاى سياس
ــت، اگر  ــال افكنى، حرافى زايد و لفاظى هاى كالمى اس جنج
چه شايد صراحت آن خاطرها را آزرده و برخى را مكدر كند 
ــى تفاوتى از زمين تا  ــخن پراكن ــا جنس اين نقادى با آن س ام

ــمان دارد.  آس

ــخصى مطرح است و نه  اينجا نه منافع ش
ــت  ــه آرايى در ميان، نقدى اگر هس صحن
ــت كالمى و فصاحت بيانى،  در كمال متان
ــه دنبال  ــود و گويندگان ب ــى ش عنوان م
ــازى و فرافكنى نيستند، به زعم  حاشيه س
ــه را كه براى  ــط آنچ ــت يا غل خود درس
ــالح امور الزم مى دانند بر زبان آورده  اص
ــز و از زياده  ــرى پرهي ــخصى نگ و از ش

ــد.  ــى كنن ــودارى م ــى خ گوي
ــان كه ديديم در ماجراى اتهام افكنى  آنچن
ــه اين على  ــوه قضايي ــد رئيس ق ــه فرزن ب
مطهرى بود كه شايد پيش تر از بسيارى به 
واكنش پرداخته و آن را رد و در برابر اين 

ــازى ها به موضع گيرى پرداخت.  خبرس
نكته روشن است، در نقادى امثال مطهرى 
ــخص  ــود صادقى نه ش ــرادات محم و اي
ــت و نه مقام، سخن از فرصت  مطرح اس
ــت، نقدى  ــى و صحنه آرايى هم نيس طلب
ــتاى منافع  ــت، با هدف اصالح و بهبود و در راس اگر مطح اس
ــوى ميادين شواليه پر  ــت اما در آنس عمومى و خير جمعى اس
شر و شور اين روزها و منتقد اليه هاى قدرت!! و آزادى خواه 
شجاع و جسور به سنت هميشگى با دست هاى خالى، صحنه 
ــان مى دهد،  ــى خيالى و واكنش هاى جنجالى از خود نش آراي

ــايد كه افاقه كرده و دم از تله رهانيد. ش
ــارت و نقادى، پوچ و بى عقبه اى كه منافع  ــجاعت و جس  ش
ــته و فيگورهاى برآمده از آنهم جز  ــى در آن راهى نداش عموم
تكرار همان رويه 12 ساله نبوده و نيست و البته ديگر اين حنا 

ــدارد.  ــا ن ــد آن روزه ــى همانن ــگ و بوي رن
ــه اين تفاوت منش و  ــه با نگاه منطقى و خيرخواهان كاش البت
ــوى ميدان ديده  ــو و آنس ــار و گفتمان در اين س روش و گفت
ــت در مواجهه با  ــر و صالح عمومى اس ــده و آنچه كه خي ش
ــرار گرفته و خيرخواهان واقعى ارج و  ــد و نقادى مد نظر ق نق
قرب يافته و حرف آنان شنيده شود كه نعمتى فزون تر از نقد 
ــته و نداريم.   ــاختار و سيستمى نداش خيرخواهانه براى هيچ س

تفاوت نقادى از زنبيل بقايى
 تا صراحت مطهـرى و صادقـى

Bamdadzagros.news@gmail.com

نياز ايران، اعتماد باليستيكى 
يا موشك باليستيكى

ــردم و رانت خوارى در  ــاى خوب، وضعيت بد اقتصادى اكثريت م ــوق هاى نجومى، ژن ه حق
حوزه هاى قدرت و ثروت و معرفت عده اى اندك، اپيدمى مديريت فاسد و نااليق، بازى ندادن 
ــتيكى» را  ــطوح هاى مختلف مديريت هاى ُخرد و كالن، «اعتماد باليس ــيارى از ايرانيان در س بس
ــدت آينده منافع ملى را به خطر  تبديل به «اعتماد تپانچه آبپاش» بازى كودكان كرده و اين به ش

ــدازد. ــى ان م
ــدار داخلى و به اصطالح حفظ آرامش  ــام روابط بين الملل كنونى، ايجاد امنيت پاي ــف» در نظ ال
ــود،  ــرزمينى موجب ايجاد قدرت براى چانه زنى ها و ُرخ نمايى هاى بين المللى مى ش درون س
ــتى در حوزه هاى مختلف باشد از آرامش فردى و اجتماعى  ــرزمينى بايس حفظ آرامش درون س
گرفته تا آرامش سياسى و اقتصادى و فرهنگى و دينى و ... و براى ايجاد تمامى اينها يك اُس و 
ــاس وجود دارد و آن ايجاد اعتماد است، اعتماد بين ملت و حاكميت و اعتماد ما بين مردمان  اس

ــرزمين. يك ملت در يك س
ــخت و در گذرزمان شكل  ب» هم در روابط فردى و هم در روابط اجتماعى اعتماد فى مابين س
ــدن آن زمان بر و هزينه بر است اما  ــت كه شكل گيرى اعتماد و بيشينه ش ــت اس مى گيرد، درس
ــمار نمى آيد، اعتماد مابين حاكميت و  ــكل گرفت، فوايدش آنقدر گرانبهاست كه در ش وقتى ش
ــمردن تعداد عددى و كّمى انتخابات برگزار شده و يا نشان  ــت اما اعتماد به ش مردم نيز چنين اس
ــت نيست، اعتماد  ــايلى از اين دس ــيمايى و  مس دادن تعداد راه پيمايى ها و پروپاگاندا صدا و س
ــكل مى گيرد كه مردمان بدانند مسئوالن نيز از جنس خود آنانند و خود و خانواده شان  زمانى ش
همچون آنها مى زيند وشبيه آنها ذهاب و ذهب و مذهب دارند، نه اينكه بنا به گفتمان افالطونى 

ــند و مردمان «مس فام» ؟! ــئوالن «طالفام» باش مس
ــلحه هاى سبك الزم است و هم سالح  ــت كه هم اس ج» در روابط بين المللى كنونى، بديهى س
ــو يكى از  ــاى فضايى، اما در ديگرس ــا و ماهواره ه ــك هاى قاره پيم ــنگين و هم موش ــاى س ه
ــر روى ميز مذاكره  ــت كه ب ــت، و در اينجاس ــاى روابط بين الملل گفتگو و چانه زنى س بنياده
ــايل منطقه و ... بيشتر از آنكه موشك هاى بالستيك قاره پيما به كار آيد،  برجام و فرجام!؟ و مس
ــتيكى» مى خواند هر  ــت كه نگارنده آن را «اعتماد باليس «اعتماد فى مابين  ملت و حاكميت» اس
ــوده اى را باز مى كند و خودكار پرتاب شده به سوى ديپلمات طرف مقابل را درست  قفل ناگش

ــاند!؟. ــانى اش مى نش بر پيش
د» در ايران كنونى اعتماد مابين ملت و حاكميت اساسًا آسيب ديده و نياز به ترميم دارد، حقوق 
ــم، وضعيت بد اقتصادى اكثريت مردم و رانت خوارى  هاى نجومى، ژن هاى خوب، كاسپينِيَنيس
ــد و نااليق، عدم  ــاى قدرت و ثروت و معرفت عده اى اندك، اپيدمى مديريت فاس ــوزه ه در ح
ــدن مردمان از توضيحات و  ــتم بوروكراسى به شدت معيوب، قانع نش ــفافيت اقتصادى، سيس ش
ــيارى از ايرانيان در سطوح  ــهاى مختلف، بازى ندادن بس ــئوالن در بخش وعده ها و عملكرد مس
ــتيكى» را تبديل به «اعتماد تپانچه آبپاش»  هاى مختلف مديريت هاى ُخرد و كالن، «اعتماد باليس

ــدت آينده منافع ملى را به خطر مى اندازد. بازى كودكان كرده و اين به ش
ــتيكى در ايران  ــى از اصلى ترين راههاى ايجاد اعتماد باليس ــت كه يك ــده را باور آن اس ه» نگارن
ــتيكى عمل مى كند، مبارزه بيرحمانه و  ــك هاى باليس ــى فزون تر و مؤثرتر از موش امروز كه بس
ــفافيت مالى و مديريتى در  ــطوح و ايجاد ش ــاد در همه ى س بدون تعارف با رانت خوارى و فس
ــع زندگى مديران همه ى  ــه اى براى ديدن وض ــاى خرد و كالن و ايجاد منزل شيش ــت ه مديري
ــالمى توسط مردمان است، تا اعتماد آسيب ديده اندك اندك جان گيرد  ــطوح در جمهورى اس س

ــرد. ــم پذي و ترمي

شـت ا د د يا محمدآزاد جاللى زاده

ــان  ــق آن ــند، مظلومانى كه در ح ــان مى كش ــى آرند و به اركان قضايى حمله مى كنند و براى آنان خط و نش ــالت پر هيبت بر زبان م ــين و جم ــاى آتش نقده
ــت و نه صحنه آرايى در ميان،  ــخصى مطرح اس ــتند! اما اينجا نه منافع ش ــت پرده و ... هس ــت هاى پش ــاز و كارهاى قدرت و دس ــده و قربانى س اجحاف ش

ــت يا  ــتند، به زعم خود درس ــازى و فرافكنى نيس ــيه س ــود و گويندگان به دنبال حاش ــت در كمال متانت كالمى و فصاحت بيانى، عنوان مى ش نقدى اگر هس
ــد. ــى كنن ــودارى م ــى خ ــاده گوي ــز و از زي ــرى پرهي ــخصى نگ ــان آورده و از ش ــر زب ــد ب ــى دانن ــور الزم م ــالح ام ــراى اص ــه ب ــه را ك ــط آنچ غل
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كارون
شـت ا د د يا

دادخواهى براى مرگ شادمهر و شقايق
هيچ كسى پيدا نمى شود كه جان خود و عزيزانش را از سر 
دلخوشى بردارد و در خانه اى ساكن شود كه هر لحظه امكان 
خراب شدن آن وجود دارد. هيچ كسى از روى اختيار دختر 
يا پسر 4 و 5 ساله اش را زير سقفى نمى خواباند كه خطر 
سقوط تكه سنگى چند تنى هرلحظه آنها را تهديد مى كند. 
قصه غصه ى ما، قصه ى دارا و ندار نيست، قصه بودن و 
نبودن است، قصه مردمانى است كه جامعه براى زنده ماندن 
حاشيه را به آنها تحميل كرده است، حكايت غم انگيز كسانى 
كه معلول ساختارهاى غلط شدند، داستان غم انگيز كودكان 

قربانى منبع آب؛ شادمهر و شقايق.
به  و  كنيم  مى  درك  را  بزرگ  غم  اين  كه  لحظه  همان  در 
چرا  پس  پرسيم  مى  گوييم،  مى  تسليت  قربانيان  خانواده 
از اين منطقه نرفتند، آنها كه مى دانستند خطر ريزش كوه 
هميشگى است و قبال قربانى هم داده است، مى دانستند 
از آب و فاضالب خبرى نيست، كوچه ها تنگ و تاريك 
است و اميدى به روشنايى نيست، فضاى سبزى وجود ندارد، 
جايش را سگ هاى ولگرد پر كرده اند و مهم تر از آن بافت 
فرسوده بوى مرگ مى دهد. البته كه مى دانستند زندگى مرده 
است اما چاره ى ديگرى هم نداشتند و ندارند، فعال دلخوش 
زنده ماندن شدند تا شايد در فردا روزى اين ساختار معيوب 
مكانى- اقتصادى به آنها هم  فرصت زندگى بدهد، دلخوش 

به همين زنده ماندن بودن كه مرگ هم به سراغشان آمد.
تلخ تر از همه اين دانستن ها، دانستنى است كه مى دانى فريادرسى 
نخواهى داشت، مى دانى با وجود اينكه در حاشيه زندگى قرار 
گرفته اى در تفكر مديران و مسئوالن همان جايگاه حاشيه اى را 
هم نخواهى داشت، كسانى كه با مديريت غلط باعث مهاجرت تو 
از روستا و .. شدند و براى جذب تو در اقتصاد شهر هم برنامه اى 
نداشتند تا به حاشيه پناه ببرى، امروز نيز با كم كارى مرگ كودكانت 
را به تو هديه دادند. اگر مسئول بودند بعد از اين غم بزرگ استعفا 

مى دادند يا حداقل عذرخواهى مى كردند. 
سوال؛ چرا مديران مربوطه هنوز استعفا نداده يا بركنارشان 
مديريتى  رسوايى  اين  از  بزرگتر  اتفاقى  چه  بايد  نكردند؟ 
رخ مى داد تا راضى به كناره گيرى شوند، حداقل چرا در 
اين شوى رسانه اى توجيح و فرار از مسئوليت، حرفى از 
عذرخواهى نمى زنند؟ اهالى منطقه كه گفته اند بارها خطر 
ريزش كوه و سقوط سنگ را گزارش دادند، بارها مراجعه 
كردند كه براى آنها فكرى كنيد و تنها جواب چرا در اين 
منطقه زندگى مى كنيد، شنيدند. باشد قبول؛ جابه جايى در 
حيطه وظايف شما نبود اما آيا در ارسال گزارش و هشدار 
سريع براى جابه جايى درست عمل كرده ايد؟ آيا شهردارى 
يك منطقه در توانش نبود كه حتى اگر مسئولتى هم نداشت، 

حداقل تا اجراى طرح هاى جابه جايى خطر سقوط سنگ 
را برطرف كند؟ آيا روشنايى، جمع آورى زباله ها، آسفالت 
خيابان ها و يك فضاى سبز حداقلى و .. هم در حيطه وظايف 

شما نبود كه در منطقه انجام نمى داديد؟
حاشيه نشينى يكى از پنج آسيب اجتماعى عمده در سطح 
ملى است و خوزستان دومين استان حاشيه نشين در سطح 
سوى  از  چندان  مناطق  اين  كنيم  باور  اينكه  براى  كشور، 
مسئولين جدى گرفته نمى شود كافيست كه مصاحبه چند 
وقت پيش مدير كل امور اجتماعى استاندارى را با خبرگزارى 

ايرنا بخوانيد.
 مدير كل امور اجتماعى استاندارى در اين مصاحبه از همه 
چيز گفته است، از انتقاد به درآمدزا نبودن ميراث فرهنگى و 
آثار تاريخى گردشگرى گرفته تا ارائه شاخص هاى جهانى 
سواد ( كار با رايانه، اينترنت و زبان) و انتقادى از بى سوادى 
پايين تر از شاخص كشورى در استان، از استقبال نكردن 
خانواده ها از پارك به دليل استفاده از قليان تا معرفى خانم ها 

به عنوان آتش بيار معركه پتك جاللى، از ...
در اين مصاحبه مديركل همه حوزه ها را مورد نقد قرار دادند 
اما از مشكالت اجتماعى خوزستان و حوزه مسئوليت خود 
مانند آمار باالى زنان سرپرست خانوار، رتبه برتر در مصرف 
مواد مخدر، باالترين نرخ دانش آموز بازمانده از تحصيل، 
كودكان كار، فقر ، معلوليت و .. نه تنها برنامه اى ارائه نداد 
بلكه از ذكر آمار و بيان وضعيت فعلى استان نيز خوددارى 
كرد. بدين تريتب حال و روز مناطق حاشيه نشين به عنوان 
يك منطقه ويژه اجتماعى كه ممكن است همه شاخص هاى 
ذكر شده را يكجا را داشته باشد و نگاه ويژه اى را طلب كند 
خود مشخص است، تنها اشاره اى كه مدير كل براى مناطق 
حاشيه اى در اين مصاحبه كرد ايجاد دفاتر تسهيل گرى در 
مناطق كم برخوردار بدون ذكر اقدامات انجام شده بود، البته 
اگر تسهيل گرى صورت مى گرفت كه نبايد يك روند جابه 

جايى اينقد زمان بر مى شد تا جان دو كودك را بگيرد.
ننوشتيم تا دل مسئولى بسوزد، نوشتيم تا بدانند كه ( از قول 
يكى از انديشمندان)؛ دولت ها اگر مى خواهند كمك كنند 
زمينه  اصال  كه  كنند  برقرار  عادالنه اى  نظام هاى  چنان  بايد 
كمك گرفتن را از بين ببرند. آن ها هر كار ديگرى بكنند 
دارند خودشان را به كوچه على چپ مى زنند. مسئوالن اگر 
مى خواهند به مردم خدمت كنند فقط يك مهم مى توان برايش 
متصور شد كه چنان نهاد اقتصاد و خانواده و حقوق و ... را 
برنامه ريزى كنند كه فقر را به صفر برساند. نه اين كه كارى 
كنند كه فقر گسترش يابد بعد به فقيران كمك كنند. دولت ها 

بايد فقر زدايى كنند نه كمك به فقير./شوشان

مرتضى آژند

حاشيه نشينى يكى از آسيب هاى جدى موجود در كشور است كه 
قشر نيازمند و ضعيف را با مشكالتى روبرو مى كند. بنا به اعالم برخى 
مسئوالن استان خوزستان، اين استان در جايگاه سوم حاشيه نشينى 
كشور قرار دارد؛ مردم حاشيه نشين خوزستان نيز همانند ساير همنوعان 
خود از فقر، آسيب هاى اجتماعى و همچنين ضعف خدمات شهرى 

در بخش هاى مختلف رنج مى برند.
ريزش كوه در منطقه كوى رمضان و منبع آب طى سال هاى اخير به 
معضل بزرگى تبديل شده و در حوادث مختلف كودكان 3، 6 و 8 ساله 

جان خود را از دست دادند.
صبح روز يكشنبه 30 مهرماه اهالى منطقه خيابان چهار خالدى باز 
شاهد ريزش كوه بر سر سه خانوار بودند؛ متأسفانه در اين حادثه 
چهار نفر مصدوم و به بيمارستان گلستان منتقل شدند. در اين حادثه 
پسربچه اى سه ساله تحمل آسيب هاى آوار را نداشت و در راه انتقال 
به بيمارستان جان خود را از دست داد. همچنين تن نحيف دخترى 
هشت ساله به صورت خميده در ميان دست هاى آتش نشانان از محل 
حادثه خارج شد. بيش از 500 نفر از اهالى در محل حادثه جمع شده 
و براى مظلوميت اين دو كودك بى گناه اشك ريختند. مسئوالن اما 
از استاندارى و شهردارى گرفته تا نهادهاى امدادى مثل آتش نشانى، 
هالل احمر و فوريت هاى پزشكى هم آمده بودند. بر اساس اعالم 

سازمان هاى امدادى، دو خانه از حادثه ريزش كوه متأُثر شدند.

زنى كه جان سالم
 از مهلكه به در برد

كه  ساله   30 حدوداً  زنى  بارانى  زهرا 
بريده بريده حرف مى زند و گاهى همه چيز 
را جابجا مى گويد يكى از همسايه هاى دو 

خانواده زيرآوار مانده است.
وى مى گويد: ساعت 6:45 خانه روى سر 
ما خراب شد؛ با كمك برادرم دختر و دو 

پسرم را نجات دادم.
مى دهد:  ادامه  ديده  حادثه  زن  اين 
از  فقط  و  نمى ديد  را  جايى  چشم هايم 
تل هاى خاك خودمان را بيرون انداختيم. 
اگر برادرم كمكم نمى كرد معلوم نبود چه 
باليى سرمان مى آمد و شايد ما هم زنده 

نبوديم.
بارانى از ادامه مصاحبه امتناع مى كند و با 

صدايى لرزان مى گويد: حالم اصالً خوب نيست و تصوير فرزندان 
بى گناه هشت ساله و سه ساله همسايه هايم از جلوى چشمانم پاك 

نمى شود.

بى نتيجه ماندن 
پرونده 10 ساله براى جابجايى

آمنه يوسفى يكى ديگر از اهالى منطقه كوى رمضان مى گويد: خيابان 
چهار خالدين كوى مجاهدين زندگى مى كنم؛ سه سال قبل هم كوه 
روى سر همسايه ما ريزش كرد و با هر آوار ترس به جان همه اهالى 

منطقه مى افتد.
وى اضافه مى كند: بين 10 تا 15 سال است كه براى جابجايى خانه خود 

در شهردارى پرونده داريم ولى هيچ نتيجه اى نگرفتيم.
فاطمه كاظمى ديگر شهروند ساكن كوى رمضان در گفتگو با خبرنگار 
مهر مى گويد: سال 93 با وقوع يك زلزله كوه روى خانه ام ريزش 
كرد؛ براى وقوع اين حادثه نامه از فرماندارى و آتش نشانى بردم ولى 
يكى از كارشناسان شهردارى به من گفت كه «اصالً چرا در اين منطقه 

زندگى مى كنيد».
اين زن كه كودك خود را در بغل گرفته با ناراحتى ادامه مى دهد: اگر 

داشتيم كه اينجا زندگى نمى كرديم.
مردان زيادى به صف ايستاده و روند تخريب خانه آوار شده را به نظاره 
مى نشينند؛ وقتى به آن ها گفته مى شود كه از مشكالت منطقه خود 
صحبت كنيد همه بى تفاوت چشم هايشان را به بولدوزر دوخته و خود 

را به نشنيدن مى زنند.
وقتى گفته مى شود البد همه چيز خوب است كه اين چنين ساكت 
هستيد با ناراحتى تمام يك صدا مى گويند: از درد زياد به سكوت 
رسيده ايم؛ مشكالت منطقه آن قدر نمايان است كه نيازى به بازگويى 

ندارد، هرچقدر گفتيم فايده اى نداشته و مسئولى به دادمان نرسيد.

زندگى با ترس ريزش آوار كوه
حيات قلى ناصرى كه با اصرارهاى مكرر به حرف آمده مى گويد: همه 
اهالى منطقه با ترس ريزش آوار كوه زندگى مى كنند و شايد روزى 

خانه ما هم آوار شود.
وى ادامه مى دهد: در اين منطقه گاز نداريم، كوچه هاى تنگ و باريك 
شود  آتش سوزى  روزى  اگر  و  مى شوند  خدمات رسانى  از  مانع 

ماشين هاى آتش نشانى امكان ورود به اين كوچه ها را ندارند.
اين شهروند منطقه كوى رمضان در پايان مى گويد: اين منطقه نه 
آسفالت درست وحسابى دارد و نه فاضالب؛ مردم حتى از نبود يك 

روشنايى كه الزمه تأمين امنيت است، محروم هستند.
ستار محمدحسينى يكى ديگر از اهالى اين منطقه مى گويد: شهردارى 

اصالً اين منطقه را حساب نمى كند؛ تابه حال موارد زيادى از ريزش 
كوه با خسارت هاى زياد داشتيم ولى جابجايى تمام اهالى از منطقه 
انجام نشد.  وى ادامه مى دهد: اين براى چندمين بار است كه اهالى 
كوى رمضان با ريزش كوه خسارت مى بينند و برخى ها نيز جان خود 

را از دست مى دهند.
اين شهروند با گاليه از باريكى كوچه ها در پاسخ به انتظارش از 
مسئوالن طرح سؤال مى كند: از مسئوالن چه انتظارى مى توانيم داشته 
باشيم وقتى به ما توجه نمى كنند؟ محمدحسينى در پايان مى گويد: 
آسفالت منطقه بسيار نامناسب است و متأسفانه برخى مواقع حتى 

خيابان ها را خراب كرده و همان طور رها مى كنند.
فرامند هاشمى زاده معاون استاندار خوزستان نيز با حضور در محل 
حادثه در گفتگويى كوتاه با خبرنگار مهر از برنامه داشتن براى اين 

مناطق خطرآفرين خبر داد.
بالفاصله پس از مديريت حادثه پيش آمده و نجات افراد مصدوم و 
خروج فوتى ها، ستاد بحران خوزستان به دستور استاندار براى حل 
مشكل واحدهاى مسكونى خطرآفرين منطقه كوى رمضان و منبع آب 

با فوريت تشكيل شد.
جابجايى  دغدغه  مسئوالن  همه  هرچند  جلسه  اين  تشكيل  با 
ضرب االجلى خانوارهاى ساكن در مناطق خطرآفرين را داشتند ولى 

شهردارى تنها شناسايى خانه هاى پرخطر و معرفى به شركت عمران و 
مسكن سازان خوزستان را وظيفه خود دانست.

همچنين گاليه هاى مسئوالن مسكن و شهرسازى و شهردارى نيز از 
عدم وجود يك متولى براى جابجايى اين منازل و كم كارى شركت 

فوق حكايت داشت.

گودبردارى بهداشت علت بروز حادثه كوى رمضان
سيد عمادالدين موسوى امام جمعه مسجد امام خمينى دو فرعى شهيد 
غالمى كوى رمضان نيز خطاب به مسئوالن اظهار كرد: در اين سه سالى 
كه براى خدمتگزارى به مردم آمدم متأسفانه حتى يك مسئول به فكر 

اين اهالى نبوده است.
اين شهروند كوى رمضان اهواز تصريح كرد: با يك عطسه هم اين 
خانه ها ريزش مى كند و زمين لرزه كه جاى خود دارد؛ بارها تقاضاى 
ديدار با مسئوالن ارشد استانى را داشتم ولى هرگز اين ديدارها ميسر 

نشد.
موسوى طرح سؤال كرد كه چرا نبايد بتوانم با يك مسئول كه در 
مفهوم لغوى بايد مورد سؤال قرار بگيرد، ديدار كنم؛ متأسفانه جاى 
مردم و مسئوالن جابجا شده و مسئوالن طرح سؤال مى كنند. وى 
ادامه داد: حدود سه سال است كه زمينى به مساحت دو هزار متر 
به وزارت بهداشت اهدا كرديم ولى هنوز هيچ اقدامى براى اجراى 
پروژه بهداشتى انجام نشد؛ بحرانى كه امروز پيش آمده در ارتباط با 
خاك بردارى و گودبردارى بهداشت است 
كه باعث شكستن لوله فاضالب و دپوى 

آب در منطقه شده است.

طرح جابجايى منازل 
ناقص ماند

محمد حاجيور يكى از اهالى كوى رمضان 
اظهار كرد: بايد از اين حوادث پيشگيرى 
كنيم و اين صحيح نيست كه هر بار دو 

كودك يا جوان را از دست بدهيم.
حاجيور با طرح اين سؤال كه آيا شهر 
براى  را  الزم  زيرساخت هاى  رامين 
استقرار اين مردم دارد، خطاب به مسئوالن 
مى گويد: وقتى اعالم مى كنيد اين خانوارها 
بروند در شهر رامين مستقر شوند چطور 
بايد ارتزاق آن ها را حل كنيم؟ اين مردم بايد در يكى ديگر از مناطق 

خود شهر اهواز اسكان پيدا كنند.
به گزارش خبرنگار مهر، تعدادى از اهالى كه به نمايندگى از ساير اهالى 
در جلسه حضور پيدا كردند در واكنش به پيشنهاد مديركل بحران 
استاندارى خوزستان خواستار جابجايى منازل در خود شهر اهواز و نه 

شيرين شهر يا شهر رامين شدند.
انتقال  مردم  جابجايى  براى  اجرايى  مسئوالن  پيشنهادات  از  يكى 
خانواده ها به شهرهاى جديد شيرين شهر و يا رامين بود كه با مخالفت 
شديد تعدادى از اهالى كه به نمايندگى از منطقه در جلسه حضور 
داشتند، روبرو شد. متأسفانه اين شهرهاى جديد اصالً زيرساخت هاى 
الزم براى زندگى اين خانوارها را ندارند؛ هرچند حاشيه نشينى را نبايد 
تأييد كرد ولى خانواده اى كه در تأمين مايحتاج اوليه زندگى خود 
درمانده است چطور مى تواند يك دسترسى آسان به مناطق شهرى و 

خدمات را رها كرده و كيلومترها از شهر دور شود؟
اغلب سرپرستان خانوار ساكن در اين مناطق يا كارگر فصلى و روزمزد 
هستند و اينكه اصالً شغلى ندارند؛ چنين مردمى چطور مى توانند آورده 

اوليه براى سكونت در اين شهرهاى جديد را تأمين كنند؟
اميد است پيش از اينكه اهالى بيشترى بر اثر ريزش آوار جان خود را از 

دست بدهند، مسئوالن فكرى بكنند./مهر

موزه هنرهاى معاصر اهواز اين روزها در راهروهاى محاكم قضايى 
و دادگاه منتظر تعيين تكليف و صدور راى است اما اينكه آيا وكيلى 
موزه هنرهاى معاصر اهواز را براى خروج از بخش خصوصى همراهى 

مى كند يا خير در هاله اى از ابهام است.
موزه هنرهاى معاصر اهواز اين روزها در راهروهاى محاكم قضايى 
و دادگاه منتظر تعيين تكليف و صدور راى است اما اينكه آيا وكيلى 
موزه هنرهاى معاصر اهواز را براى خروج از بخش خصوصى همراهى 

مى كند يا خير در هاله اى از ابهام است.   
داستان واگذارى موزه هنرهاى معاصر اهواز به بخش خصوصى و 

فريادهاى هنرمندان براى پس گرفتن آن از دست سرمايه گذار 
بخش خصوصى در حالى سه ساله مى شود كه هنوز همه 
راه هايى كه هنرمندان براى بازپس گيرى اين مكان فرهنگى 

رفته اند به مقصد نرسيده است. 
راهروهاى  در  سرگردان  اهواز  معاصر  هنرهاى  موزه  اما 
دادگاه منتظر يك راى قطعى است تا از بالتكليفى خارج 
شود. به گفته يك منبع آگاه موزه بدون وكيل رهسپار دادگاه 
شده است و هيچ گونه قراردادى هنوز با وكيلى كه براى 
آن در نظر گرفته اند امضا نشده است اين موضوع موجب 
شده تا تعدادى از هنرمندان خوزستان نسبت به اين موضوع 

اعتراض كنند. 
موزه وكيل دارد! 

اين در حالى است كه مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
خوزستان با رد اين مساله به ايرنا، گفت: براى بازپس گيرى موزه 
هنرهاى معاصر اهواز يك وكيل گرفته شده است كه با او قراداد نيز 

منعقد شده تا مسايل بازپس گيرى موزه را پيگيرى كند. 
محمد جوروند افزود: در حال حاضر روند قانونى و قضايى آن در 

حال انجام است. 
وى تاكيد كرد: تالش اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى خوزستان باز 
پس گيرى موزه هنرهاى معاصر اهواز از بخش خصوصى است چراكه 
سرمايه گذار بخش خصوصى، اهدافى ترسيم شده در قرارداد مانند 

فعاليت هايى حوزه تجسمى را عملى نكرده است و هنرمندان تجسمى 
از او رضايت ندارند.  مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمى خوزستان، 
ادامه داد: هدف اصلى واگذارى  موزه هنرهاى معاصر اهواز، توسعه 
فعاليت هاى فرهنگى و هنرى براى هنرمندان تجسمى است در حالى 
كه سرمايه گذار موزه هنرهاى معاصر اهواز با فلسفه آن مشكل داشت 

و نتوانست آن را توسعه دهد و حتى موزه را به رستوران تبديل كرد. 
وى تصريح كرد: سرمايه گذار بخش خصوصى موزه از قرارداد تخطى 
كرد و براى همين از عملكرد او رضايت نداشتيم و تالش مى كنيم موزه 

را پس بگيريم. 

جوروند نگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى در اين زمينه را نيز با خود 
همراه خواند و گفت: قرارداد هفت ساله با بخش خصوصى منعقد شده 
و هيچ هزينه اى هم در اين زمينه از بخش خصوصى دريافت نشده در 

واقع موزه به صورت رايگان به او واگذار شده است. 
مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمى خوزستان بيان كرد: بخش خصوصى 
ادعا كرده هزينه هايى دراين موزه انجام داده كه مورد قبول نيست؛ چراكه 

مستنداتى دراين زمينه ندارند.
وى توضيح داد: رنگى پالستيكى استفاده شده بر روى ديوارهاياين موزه 

ناقص است و موجب آسيب رسيدن به موزه شده است و از وسايل و 
تجهيزات كامال استفاده شده و برخى وسايل موزه مانند سيستم خنك 
كننده آسيب ديده اند كه امسال مجبور به تعميير آن شده ايم اين در حالى 

است كه موزه با امكانات كامل به بخش خصوصى واگذار شد. 
جوروند ادامه داد: همچنين در دوره مدير كل قبلى برخى از آثار گنجينه 
از موزه خارج شدند كه بيمه نشدند و اين خالف قانون محسوب مى 

شود. 
ورود استاندار خوزستان

 براى بازپس گيرى موزه 
عالوه بر اين استاندار خوزستان نيز چندين بار به اين بحث 
ورود كرده است و به هنرمندان قول هاى مساعدى براى 

بازپس گيرى آن را داده است. 
استاندار خوزستان با بيان اين كه تالش مى كند تا نظر 
هنرمندان تامين شود به ايرنا، گفت: در جلسه اى كه با 
هنرمندان داشتم دغدغه اصلى آن ها بازپس گيرى موزه بود.  
غالمرضا شريعتى بيان كرد: براى اين كه خاطر هنرمندان 
آزرده نشود و بتوانند به فعاليت هاى خودشان ادامه دهند 
آماده ايم در صورت صحت داشتن ميزان هزينه هايى كه از 
سوى بخش خصوصى در موزه انجام شده است آن ها را 
پرداخت كنيم تا موزه زودتر به دست هنرمندان كه صاحبان 

اصلى فرهنگ و هنر هستند برسد. 
با اين وجود هنرمندان روال طى شدن مراحل بازپس گيرى موزه را 
طوالنى مى دانند و مى گويند كه سال هاست از تنها مكان فرهنگى و 
هنرى اهواز كه همان موزه هنرهاى معاصر اهواز است بى بهره هستند.

 آن ها خواستار تسريع در اين روند هستند تا به فعاليت هاى فرهنگى و 
هنرى خود را در موزه از سر گيرند. 

حال بايد منتظر ماند و ديد كه پرونده موزه در دادگاه از كجا سر 
درمى آورد و آيا هنرمندان باالخره و به اين زودى ها به خواسته خود 

مى رسند يا خير؟!/صبحانه پرس

خواب آشفته حاشيه شهر اهواز!

پرونده موزه هنرهاى معاصر اهواز در راهروهاى دادگاه...!!!

خبـر

بانوان  هاى  ظرفيت  از  تاكنون 
خوزستان به خوبى استفاده نشده 
كه بخشى از اين كاستى به خود 

بانوان باز مى گردد.
سرپرست اداره كل امور بانوان و 
با  خوزستان  استاندارى  خانواده 
قرص  رواج  درخصوص  هشدار 
هاى  سالن  در  اعتيادآور  هاى 
آرايش و باشگاه ها گفت: متأسفانه 
اين  اينكه  تصور  با  بانوان  برخى 
قرص ها براى الغرى مفيد هستند 

به آنها معتاد مى شوند.
سيده فرانك موسوى در جلسه ساماندهى پارك هاى بانوان، 
بازارچه هاى خوداشتغالى و كمپ ترك اعتياد با انتقاد از 
اينكه زيرساخت هاى فرهنگى شهر اهواز براى بانوان در 
گذشته مغفول مانده اظهار كرد: با وجود تالش هايى كه 
براى اصالح اين زيرساخت ها در شوراى پيشين صورت 

گرفت اما در عمل نتيجه مطلوبى حاصل نشد.
نفر  200هزار  و  ميليون   2 جمعيت  به  اشاره  با  وى 
مركز  يك  تنها  خوزستان  در  افزود:  خوزستان  بانوان 
ترك اعتياد با ظرفيت 25 تا 28 نفر وجود دارد كه آن 
هم داراى مشكالت بسيارى است. موسوى دوران پس 
از ترك اعتياد بانوان در خوزستان را هم يك معضل 
عنوان كرد و يادآور شد: بايد شرايطى فراهم شود تا 
اين افراد بار ديگر به سمت اعتياد روى نياورند. وى 
به  خيرين  خوزستان  ديگر  شهرهاى  در  اينكه  بيان  با 
كمك شوراى شهر و شهردارى ايجاد اشتغال كرده اند 
گفت: تأثيرگذارى زنان در خانواده و جامعه بسيار بيشتر 
از مردان است از همين رو اعتياد هر زن به معناى به خطر 

افتادن جامعه است.

پارك هاى بانوان هيچ امكاناتى
 براى بانوان ندارند

وى در ادامه به مشكالت پارك بانوان گلستان اهواز اشاره 
كرد و اظهار كرد: عبور كابل فشار قوى برق، اشرافت 
ساختمان هاى مجاور، و عبور لوله هاى فاضالب منازل 
از اين پارك از عواملى است كه سبب مى شود اين پارك 

گزينه مناسبى براى بانوان نباشد.
موسوى با بيان اينكه عنوان بانوان بايد از اين پارك برداشته 
و در اختيار خانواده ها قرار گيرد يادآور شد: پارك بانوان 
تعريف خاصى دارد و بايد ويژگى فرهنگى، اجتماعى 

باشد  داشته  بانوان  ورزشى  و 
براى  فضاهايى  آنكه  ضمن 
كالس  برگزارى  خوداشتغالى، 
نمايشگاه  و  آموزشى  هاى 
درخصوص  وى  باشد.  داشته 
اهواز  در  بانوان  پارك  ديگر 
يك  فقط  پارك  اين  گفت:  نيز 
پيست دوچرخه  و  سبز  فضاى 
سوارى دارد و امكاناتى همچون 
فضاى سرپوشيده و غرفه هاى 

خوداشتغالى ندارد. 

شهردارى اهواز مشكل حقوقى
 پارك حجاب را حل كند

استاندارى  خانواده  و  بانوان  امور  كل  اداره  سرپرست 
خوزستان درخصوص پارك حجاب و كانون فرهنگى 
اجتماعى استاندارى خوزستان در اهواز نيز گفت: غرفه 
هاى بازارچه خوداشتغالى در اختيار افرادى است كه هيچ 
موضوعيتى با بانوان ندارند. وى با اشاره به اينكه اين غرفه 
ها با هدف حمايت از زنان بى سرپرست ايجاد شده اند 
افزود: شهردارى بايد مشكل حقوقى اين پارك را حل كند. 
متاسفانه كانون فرهنگى اجتماعى بانوان به حالت مخروبه 

تبديل شده است.

 سهم زنان خوزستان 
در مناصب مديريتى كم است

استاندارى  خانواده  و  بانوان  امور  كل  اداره  سرپرست 
خوزستان در بخشى ديگر از سخنان خود در خصوص 
لزوم بكارگيرى زنان در مناصب مديريتى اظهار كرد: طبق 
برنامه ششم توسعه وزارتخانه ها و استان ها موظف شده 
اند كه 30درصد مناصب مديريتى را در رده كالن و ميانى 
به بانوان اختصاص دهند كه اين سهم در خوزستان تاكنون 

اندك بوده است.
وى با اشاره به انتخاب يك شهردار زن در خوزستان افزود: 
زنان تا زمانى كه در مناصب مديريتى نباشد نمى توانند در 

تصميم گيرى ها هم تأثير بگذارند. 
موسوى با اشاره به اينكه اگر به فكر سالمت روحى و 
نشاط بانوان جامعه نباشيم در آينده بايد مراكز ترك اعتياد 
تاسيس كنيم يادآور شد: متاسفانه تاكنون از ظرفيت هاى 
بانوان خوزستان به خوبى استفاده نشده كه بخشى از اين 

كاستى به خود بانوان باز مى گردد.

ريزش كوه در كوى رمضان و منبع آب اهواز در سال هاى اخير به معضل بزرگى تبديل شده
 و اين حوادث كودكان جان خود را از دست داده و بيشترين قربانى ها هستند.

سهم زنان خوزستان در مناصب مديريتى كم است

جناب آقاى دكتر عيسى گلشاهى
مدير كل محترم دفتر بهبود كيفيت فرآورى و توسعه آبزيان ايران 
اكنون كه به لطف خداوند متعال و با حمايت هاى ارزشمند جنابعالى و همكارانتان، 
طرح «بازار بزرگ آبزيان خوزستان» در مرحله عمليات اجرايى قرار گرفته، شايسته 

است از حمايت ها و دلگرمى هاى آن مقام محترم قدردانى نمايم.
حميد حزباوى

مجرى طرح بازار بزرگ آبزيان خوزستان

جناب آقاى مدبيگى
كارشناس محترم سازمان شيالت ايران

عمليات  آستانه  در  خوزستان  آبزيان  بزرگ  بازار  طرح  اينكه  به  توجه  با  احترامًا، 
اجرايى قرار دارد شايسته است از حمايت هاى همه جانبه جنابعالى در خصوص 

تسريع در امور، تقدير نمايم.
 حميد حزباوى

مجرى طرح بازار بزرگ آبزيان خوزستان

جناب آقاى مهندس حسين پور 
رئيس محترم سازمان جهاد كشاورزى شهرستان كارون

تاثيرگذار  هاى  حمايت  و  ها  راهنمايى  و  بزرگ  خداوند  الطاف  با  كه  اكنون 
جنابعالى، يكى از مهمترين طرح هاى اشتغال زايى استان- طرح بازار بزرگ آبزيان 
و  ها  محبت  از  است  شايسته  گرفته  قرار  اجرايى  عمليات  مرحله  در  خوزستان- 

رهنمودهاى ارزشمندتان تقدير و از خداوند متعال برايتان آرزوى موفقيت نمايم.
حميد حزباوى

مجرى طرح بازار بزرگ آبزيان خوزستان
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جتماعى ا

و  رهبرى  معظم  رهبر  هاى  نوه  و  فرزندان  مگر 
مراجع عظام تقليد واكسن نمى زنند؟ چرا از كنار 
اين مسائل راحت مى گذريم؟ طرح چنين مسائلى 
در قرن 21 و در كشورى با تمدن چندين هزار ساله 
موجب حيرت است. تعجب من از بزرگان جامعه 
خصوص  اين  در  حرفى  چرا  كه  است  پزشكى 
نمى زنند./فردى هم به مردم مى گويد كه مسواك 
نزنيد زيرا كارصهيونيست هاست و براى حرف هاى 
خودش هم شاهد مى آورد و يكى از شاهدهايش 

هم حيوان است كه انسان خجالت مى كشد./ ما را 
متهم مى كنند كه جلوى رشد جمعيت را گرفته ايم! 
من چكاره ام كه جلوى زياد شدن بچه را بگيرم يا 
مى گويند چرا اجازه رشد نرخ بارورى را نمى دهيد

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى در بيست 
و نهمين كنگره بين المللى بيمارى هاى كودكلن 
جاهالنه  ادعاى  برابر  پزشكى  جامعه  چرا  گفت: 

سكوت مى كند.
دكتر سيدحسن هاشمى افزود: برخى افراد از عوامى 

عده اى سو استفاده مى كنند اما جهل باعث عقب 
ماندگى بشر شده و هميشه دستاويزى بوده براى 
يا  گروهى  شخصى،  مطامع  دنبال  به  كه  ديگرانى 

طايفه اى هستند.
به  كه  اند  گرفته  ياد  افراد  برخى  كرد:  اظهار  وى 
مسائلى كه مطرح مى كنند سبقه دينى مى دهند و يا 
آن را به رهبر معظم انقالب نسبت مى دهند و هر 
خالف و اشتباهى را تحت اين عنوان مطرح مى 
كنند مثال مى گويند واكسيناسيون كار صهيونيست 
دستاويز  جهانى  بهداشت  سازمان  يا  است  ها 

صهيونيست هاست.
هاشمى ادامه داد: طرح چنين مسائلى در قرن 21 
و در كشورى با تمدن چندين هزار ساله موجب 
حيرت است. تعجب من از بزرگان جامعه پزشكى 

است كه چرا حرفى در اين خصوص نمى زنند.

نوه  و  فرزندان  مگر  اظهاركرد:  بهداشت  وزير 
تقليد  عظام  مراجع  و  رهبرى  معظم  رهبر  هاى 
واكسن نمى زنند؟ چرا از كنار اين مسائل راحت 

مى گذريم؟
كه  مى گويد  مردم  به  هم  فردى  گفت:  وى 
مسواك نزنيد زيرا كارصهيونيست هاست و براى 
حرف هاى خودش هم شاهد مى آورد و يكى از 
شاهدهايش هم حيوان است كه انسان خجالت 

مى كشد.
هاشمى تصريح كرد: يكى ديگر لباس پيغمبر بر تن 
دارد و هرچه مى خواهد عليه جامعه پزشكى مى 
گويد و هيچ فرد و نهادى مانند نظام پزشكى، انجمن 
هاى پزشكى و دانشگاهيان، اعتراضى نمى كنند. بايد 
دقيق تر عمل كرده و با مردم صحبت و روشنگرى 
كنيم و اجازه ندهيم كه برخى افراد از كم اطالعى و 

ناآگاهى مردم سوء استفاده كنند.
با  برخورد  در  قضاييه  قوه  افزود:  وزيربهداشت 
سوء استفاده از دين و آسيب به سالمت مردم بايد 
حساسيت بيشترى نشان دهد. جامعه پزشكى كه 
با مردم سروكار دارد، تكليف و وظيفه دارد كه با 
مردم صحبت كند، اما وقتى عرصه را خالى مى كنيد 
جاهالن و افرادى كه به دنبال سوء استفاده از مردم 
هستند و هر طور دلشان بخواهد، جوالن مى دهند 

و به سالمت مردم آسيب مى زنند.
هاشمى افزود: مايه تاسف است كه برخى افراد به 
دنبال سوء استفاده از دين و ائمه اطهار هستند و 
حوزه هاى علميه، روحانيت و دستگاه قضا بايد 
در اين موارد كه به سالمت مردم مربوط مى شود، 

حساسيت بيشترى نشان دهند. 
وزير بهداشت ادامه داد: سالمت مردم بعد از عنايت 

خداوند متعال، مرهون تالش پزشكان و گروه هاى 
هيچ  گذشته  سال  طول 4  در  اگر  است.  پزشكى 
كارى هم نكرده باشيم اما توانستيم جلوى مرگ 
5000 كودك ايرانى را بگيريم و پيشگيرى از حتى 
يك مرگ هم كار بسيار ارزشمندى است.در دولت 
يازدهم در استان سيستان و بلوچستان، مرگ مادران 
باردار يك سوم كاهش يافت كه افتخار بسيار بزرگى 

است.
وى گفت: برخى ما را متهم مى كنند كه جلوى رشد 
جمعيت را گرفته ايم! من چكاره ام كه جلوى زياد 
شدن بچه را بگيرم يا مى گويند چرا اجازه رشد نرخ 
بارورى را نمى دهيد اما بايد بگويم كه در طول 4 
معاون  خدمات  و  تالش ها  لطف  به  گذشته  سال 
سابق وزارت بهداشت، هر سال 60 هزار نوزاد به 

جمعيت كشور اضافه شد.

مدتى است توجه مردم و رسانه ها به فردى جلب شده است كه عاشق دوربين 
و مشاهده  تصوير خود در رسانه ها است. به قول خودش اگر روبه روى دوربينى 
حاضر شود اما تصويرش را از تلويزيون پخش نكنند شب خوابش نمى برد و اگر 
تصويرش پخش شود لذت مى برد و حس مى كند به اوج موفقيت رسيده است چرا 

كه همه او را مى بينند و مى شناسند.
او نزد مردم به «آقاى دوربينى» مشهور شده است. نوشتار حاضر مى كوشد تا نشان 
دهد چگونه عوامل مختلفى دست به دست هم داده اند تا نه تنها اين شهروند، بلكه 
بسيارى از افراد جامعه «ميل وسواسى و افراطى به خودابرازى و جلب توجه» پيدا 

كنند. تا به حال به اتفاقاتى از اين دست توجه كرده ايد:
*هنگام مناسك و مناسبت ها، ديوارهاى منزل و روزنامه ها از پارچه نوشته ها و 
آگهى هاى تبريك و تسليت پُر مى شوند. شدت رقابت گونه  اين تبريك/ تسليت ها 

تأمل برانگيز است.
*ديوارها، صندلى هاى اتوبوس، اسكناس ها و... به محل ابراز وجود برخى از افراد 
بدل مى شوند؛ نام ها، شعارها، اعتراض ها، طرفدارى ها، دشنام ها و پيام هاى عاشقانه و 

صدها سخن ديگر كه بر اموال عمومى نوشته مى شوند.
*ثبت نام انتخابات رياست جمهورى، به سرگرمى و نمايش بدل مى  شود: از 
كودك خردسال گرفته تا بزرگسال هايى كه مقابل دوربين جلوه گرى مى كنند.

*براى پيروزى تيم ورزشى محبوبشان به خيابان ها مى ريزند.
*براى شركت در مراسم عزادارى يا تظاهرات سياسى به اصطالح «تيپ 

مى زنند».
*در فضاى مجازى موج هاى گسترده اى از اليك و كامنت دسته جمعى رخ 
مى دهد. صفحه  سلبريتى ها آماج توجه دسته جمعى مردم قرار مى گيرد؛ اما 
معموالً هدف مشخصى در كار نيست و تنوع كامنت هاى نوشته شده بسيار 
و محتواى كامنت ها اغلب بى ارتباط است، حتى افراد فضاى پديدآمده را 
همچون فرصتى براى آشنايى با يكديگر، تبليغ تجارى و... مى بينند در اين 

موارد حجم مطالب طنز نيز همواره قابل توجه است.
*تمايل حاد به جلب توجه از طريق سلفى گرفتن؛ كه نمونه هاى خاص 
آن را در رخدادهايى مانند تجمع پالسكو شاهد بوديم. يا خودابرازى با 
نمايش كاالهاى لوكس خود در صفحات اينستاگرام، يا تعداد باال و غيرعادى 

عمل هاى جراحى زيبايى در جامعه ما، جاى بسى تأمل دارد.
مى توان ليست بلندبااليى نوشت از رفتارهاى اجتماعى كه در آنها تمايل حاد به 
جلب توجه و ابراز وجود قابل تشخيص است. هنگامى كه بسامد رفتار خاصى در 

جامعه باال است، معنايابى و بررسى آن لزوم پيدا مى كند.
به  نياز  دارد.  خود  همنوعان  به  بسيارى  نياز  اجتماعى،  موجودى  مثابه  به  انسان 
جلب توجه و ابراز وجود نيز جزئى از طبيعت زندگانى جمعى او است كه در 
مى شود.  ارضا  ميان فردى  روابط  پرتو  در  نياز  اين  دارد.  وجود  هم  جوامع  تمام 
روابط ميان فردى به دو دسته  روابط اوليه و ثانويه تقسيم مى شوند. «روابط اوليه» 
رودررو، صميمى و مبتنى بر آشنايى هستند (روابط خاص گرايانه)، «روابط ثانويه» 

غيرشخصى، مبتنى بر قاعده و قانون و ناآشنايى اند (عام گرايانه).

تراكم و گستردگى شبكه  ارتباطى هر فرد را «سرمايه  اجتماعى» او مى نامند. فرض بر 
اين است كه سرمايه  اجتماعى بيشتر و مناسب تر، نياز به جلب توجه و ابراز وجود 
فرد را ارضا و او را نسبت به اين دو بى تفاوت تر مى كند. همچنين هرچه اين نياز 
در قالب روابط اوليه  خاص گرا (در محيط خانواده و دوستان) بهتر و بيشتر برطرف 
گردد، كمتر در قالب روابط ثانويه و عام گرا نمود خواهد يافت. بدين ترتيب براى 
پاسخ بدين پرسش كه «چرا ميل وسواسى و حاد به جلب توجه و ابراز وجود در 
جامعه  ما حضور پررنگى دارد؟» بايد به سراغ «سرمايه  اجتماعى» رفت و چند و 

چون آن را بررسى كرد؛ شرايط سرمايه  اجتماعى در ايران چگونه است؟
اكثر پژوهش هاى انجام شده از «فرسايش سرمايه  اجتماعى» خبر مى دهند؛ آمارهاى 

بين المللى مانند برآوردهاى «مؤسسه  لگاتوم» نيز مؤيد اين قضيه هستند.
اصلى ترين مؤلفه هاى سرمايه  اجتماعى «اعتماد متقابل» و «رابطه  صادقانه» و اطمينان بخش 
است كه در عرصه  «روابط اوليه» بيشتر به پشتيبانى ارزش هاى اخالقى و عرفى و در 
عرصه  «روابط ثانويه» بيشتر به پشتيبانى قانون و مقرراتى كه وظايف و حقوق نقش هاى 

مختلف اجتماعى را مشخص نموده اند، بروز مى كند.

فرهنگ عمومى ما داراى سه عنصر نهادينه شده است كه با رجوع به مواردى كه نام 
برديم و نيز تجربه  زيسته مى توان شدت و حدت اين سه عنصر را دريافت: «دروغ»، 
«تظاهر» و «تعارف». به نظر مى رسد تداوم و ريشه دار شدن اين سه كنش ميان فردى 

موجب تغيير ماهيت سرمايه  اجتماعى در ايران شده اند.
«دروغ» يك استراتژى مؤثر است كه در مواقع خطر و به تحريك ترس درونى از 
مخاطره به كار گرفته مى شود. ممكن است تمام عيار يا تحريفى باشد، اما به هر حال 
واقعيت درونى يا بيرونى را به نحوى متفاوت بازنمايى مى كند. «تظاهر» نيز استراتژى 
مشابهى است كه مانع از بروز كامل واقعيت درونى مى شوند. «تعارف» نيز با اين 
دو هم سنخ و يك گراميداشت دروغين است كه خصيصه  آشكار فرهنگ ما است. 
متون ادبى كالسيك و معاصر ما از حافظ و خيام گرفته تا شعرا و نويسندگان معاصر 

و همچنين بسيارى از آثار سينمايى، ابعاد اين سه ويژگى را توصف و نقد كرده اند.
هنگامى كه دروغ، تظاهر و تعارف در روابط اوليه و ثانويه  افراد، از لحاظ رسيدن به 
منافع شخصى به عناصرى مهم و سازنده بدل شوند، طبيعتاً ماهيت شبكه هاى روابط 
اجتماعى دگرگون مى شود و اعتماد و اطمينان -به مثابه قلب سرمايه  اجتماعى- 

كمرنگ مى شود.
 در اين حالت ممكن است حجم و شدت روابط بين فردى باال باشد اما «كيفيت 
روابط» يعنى ارضاگرى و آرامش بخشى روابط پايين است. افراد روابط خود را 

ناكافى مى بينند؛ بنابراين روابط خود را «تكرار» مى كنند يا «گسترش» مى دهند.
 اما ساختار و قواعد شبكه  روابط به گونه اى است كه از سويى، فرد از مهارت 
اجتماعى بروز آزادانه و صادقانه   خود، بى بهره يا نسبت به آن بى ميل است و از 
سوى ديگر، ساير افراد مرتبط با او اكثراً اينچنين اند، بنابراين ابراز وجود از سوى فرد 
معموالً نه بر اساس «من واقعى» بلكه براساس «من نمايشى» رخ مى دهد اما چون 
مبتنى بر سرمايه  اجتماعى اصيل (مبتنى بر آزادى، صداقت، اطمينان و اعتماد) نيست 
و وجود عناصر يادشده (دروغ، تظاهر و تعارف) به آن رنگ و بوى دروغين و 
نمايشى مى بخشد، ارضا كننده و آرامش بخش نخواهد بود. افراد در شبكه هاى 
«وسواس  و  نمى يابند  را  مطلوب  رابطه   اما  مى چرخند  مختلف  اجتماعى 

جلب توجه» تشديد مى گردد.
دروغ، تظاهر و تعارف، ويژگى هاى فرهنگى اى هستند كه نهادينه شدن آنها 
موجب شكل گيرى «سرمايه  اجتماعى صورى» شده است. در متن و بطن 
سرمايه   اجتماعى  صورى، وسواس جلب توجه و ابراز وجود پديد مى آيد. 
چرايى نهادينه شدن اين سه ويژگى مشخص نيست اما پيش شرط كاهش 
يا زدايش آنها واضح است: افزايش آزادى در هم پيوندى هاى اجتماعى و 
افزايش احساس امنيت... . بى گمان هرچه در فرآيند اجتماعى شدن احساس 
امنيت بيشترى به افراد منتقل شود جسارت آنان براى بروز «من واقعى» شان 
بيشتر مى شود، در اين راستا، هم خود افراد و هم ديگران خواهند توانست به 
شناخت بهترى از شخصيت يكديگر رسيده و بر اساس آن روابط را تنظيم 

كنند.
احساس امنيت بيشتر خود به عوامل مختلفى در سطوح متفاوتى بستگى 
رفاه  آموزشى،  كيفيت  نظام  تا  گرفته  خانواده  تربيتى  شيوه هاى  از  دارد: 
فراهم شده توسط دولت و حتى اگر فرد در فرآيند اجتماعى شدن به شيوه اى 
به عنوان  را  آن  و  يافته  را  واقعى»  «من  بروز  جسارت  كه  باشد  يافته  پرورش 
اصلى اخالقى پذيرفته باشد، نظام آموزشى با كيفيت و خالقيت پرور احساس 
امنيت بروز صادقانه  ويژگى هاى شخصيتى را تقويت نموده باشد، رفاه فراهم 
شده توسط دولت، هراس هاى معطوف به از دست دادن امكانات اوليه  زندگى 
«هم پيوندى هاى  در  فرد  كه  هنگامى  تا  هم  باز  باشد،  برده  بين  از  وى  در  را 
تكثر  و  آزادى  پرتو  در  و  نكند  مشاركت  مدنى)  (جامعه  اجتماعى» آزادانه 
در شبكه هاى اجتماعى همگنان و ناهمگنان خود روابط ثانويه  لذت بخش و 
آرامش بخش را تجربه نكرده باشد، تشنگى و وسواس حاد «كسب توجه» 

و «ابراز وجود» وى باقى خواهد ماند و به سطح و ميزانى عادى نمى رسند.

«آقاى دوربينى» يا جامعه  دوربينى؟«آقاى دوربينى» يا جامعه  دوربينى؟

انتقاد شديد وزير از بازى عده اى با سالمت مردم:

 مى گويند مسواك نزنيد،  كار صهيونيست هاست!

افزايش 66 درصدى خودكشى 
در ميان زنان ايرانى طى 5 سال

83 درصد از اقدام به خودكشى ها در ميان زنان در سنين زير 34 سال رخ 
مى دهد

پرونده هاى اقدام به خودكشى در حوزه هاى استحفاظى نيروى انتظامى طى 
5سال از سال 1390 تا 1394 افزايش 66 درصدى در ميان زنان و افزايش 

71 درصدى در ميان مردان داشته است.
محمدحسين نجاتى: خودكشى در جامعه ايرانى به شكل عجيبى در حال 
اختيار  در  بدرستى  سال هاست  خودكشى  حوزه  در  آمارها  است.  افزايش 
رسانه ها قرار نمى گيرد و نهاد هاى مسئول در اين زمينه، عمدتا اين آمارها 

را رسانه اى نمى كنند. 
بخش  در  كشور  آمارى  سالنامه  در  مندرج  آمارهاى  بررسى  حال  اين  با 
امورقضايى و پرونده هاى حوزه استحفاظى نيروى انتظامى نشان مى دهد از 
سال 1390 تا سال 1394 خودكشى در ايران افزايش قابل توجهى داشته 
است. علت مندرج نشدن آمار سال 1395 نيز مربوط به ساز و كار انتشار 

سالنامه آمارى است كه هميشه با يك سال تاخير منتشر مى شود.
براساس اين آمار پرونده هاى اقدام به خودكشى در حوزه هاى استحفاظى 
نيروى انتظامى طى 5سال از سال 1390 تا 1394 افزايش 66 درصدى در 

ميان زنان و افزايش 71 درصدى در ميان مردان داشته است.
به طوريكه تعداد پرونده هاى اقدام به خودكشى زنان در نيروى انتظامى در 
سال 1390، 952 مورد بود كه در سال 1394 به 1432 مورد رسيده است. 
همچنين تعداد پرونده هاى اقدام به خودكشى مردان در نيروى انتظامى در 
سال 1390، 2362 مورد بود كه در سال 1394 به 3288 مورد رسيده است.

اين آمار مربوط به پرونده هاى اقدام به خودكشى بود. در پرونده هاى مربوط 
به فوت شدگان خودكشى كه در نيروى انتظامى تشكيل شده است، در سال 
1390 در مجموع مردان و زنان 2462 مورد فوت ثبت شده است كه اين 

آمار در سال 1394 به 3234 رسيده است.

نـان ز

دخترانگى پسران، پسرانگى دختران
 زمانى چيز عجيبى بود؛ خيلى هم عجيب بود. نه اين كه اصال نبود، بود، اما 
كم بود. حاال اما ظاهرا چيز خيلى عجيبى نيست. كم هم نيست. متاسفانه زياد 

است. شما هم به احتمال خيلى زياد ديده يا الاقل شنيده ايد.
ناهنجارى  يك  گفت  بايد  گذاشت.  پديده  شود  نمى  كه  را  اسمش 
خطرناك اجتماعى كه در صورت عدم توجه به جاهاى باريكى مى كشد.

پسران نوجوانى كه آرايش غليظ زنانه كرده و دختران نوجوانى كه خود 
را شبيه پسران كرده اند.

اشتباه برداشت نكنيد منظورم مثال زير ابرو برداشتن پسران جوان نيست؛ 
اين دسته اگر آرايش مى كنند، زير ابرو بر مى دارند يا بند مى اندازند الاقل 
مردانگى اشان را قبول دارند و به قول خودشان براى نظافت و زيبايى اين 

كارها را مى كنند.
منظور من پسران نوجوانى است كه عالوه بر اين كه شكلشان را شبيه دخترها 
مى كنند معتقدند بايد دختر باشند و نياز به عمل جراحى و تغيير جنسيت 

دارند.
منظور من دختران نوجوانى است كه عالوه بر اين كه شكلشان را شبيه 
پسرها مى كنند معتقدند بايد پسر باشند و نياز به عمل جراحى و تغيير 

جنسيت دارند.
در صورتى كه چنين نيست آنگونه كه يك روان شناس اجتماعى فعال 
درباره اين ناهنجارى مى گويد:“ بيشتر از 95 درصد اين نوجوانان فقط 
به خودشان مساله تغيير جنسيت و هورمون و.. را تلقين كرده و به واقع 

اصال نيازى به اين كار ندارند.“.
بر اساس گفته هاى اين دوست روان شناس -كه تجربه هايش را در اين 
زمينه در اختيارم قرار داد- او مراجعه كنندگان زيادى از پسران و دختران 
نوجوان خواهان تغيير جنسيت دارد كه البته به خواست والدينشان به 
دقيق  آزمايشات  اساس  بر  پسرانى -كه  و  دختران  كنند.  مى  رجوع  او 
پزشكى- درصدى نياز به تغيير جنسيت ندارند و تنها بر اساس تلقين به 

خود به اين نتيجه رسيده اند كه بايد تغيير جنسيت دهند.
معظل  در  گرفتارى  نيست؛  خطر  بى  كم  هم  ناهنجارى  اين  عواقب 
دوگانگى جنسيتى و تالش بى سرانجام براى تغيير جنسيت به راه هاى 
خطرناكى ختم مى شود كه يكى از خطرناك ترينشان مى تواند خودكشى 
باشد وقتى كه در اوج دوران بلوغ و حساسيت از ديد خودشان نمى دانند 

دخترند يا پسر.
به نظر مى رسد وزارت آموزش و پرورش، بهزيستى،(N.G.O) هاى 
مرتبط با جامعه يا هر نهاد مسوول ديگرى بايد اين معضل را بيشتر مورد 
در  كه  اجتماعى  خطرناك  ناهنجارى  يك  دهند؛  قرار  كنكاش  و  توجه 

صورت سهل انگارى، پشيمانى به بار خواهد آورد.
نكته: برخى سن نوجوانى را 13تا18 سال مى دانند. همانگونه كه حد 

نهايى آن را تا22سالگى هم ذكر كرده اند.
پى نوشت: پرواضح است منظور اين نوشتار ”ترنس ها“ نيست كه آنان 

بحثشان كامال جداست.

شـت ا د د يا  مهدى بذرافكن

وزير بهداشت گفت: برخى افراد ياد گرفته اند كه به مسائلى كه مطرح مى كنند سبقه دينى مى دهند و يا آن را به رهبر معظم انقالب نسبت مى دهند و هر خالف و اشتباهى را 
تحت اين عنوان مطرح مى كنند مثال مى گويند واكسيناسيون كار صهيونيست ها است يا سازمان بهداشت جهانى دستاويز صهيونيست هاست. 

مى  پخش  صداوسيما  از  كه  هايى  كارتون  تمامى  گويد:  مى  ارتباطات  وزير 
شود مناسب فرزند من نيست، دليلى وجود ندارد كه فالن فيلم اكشن كه براى بچه 
هاست و از سيماى جمهورى اسالمى هم پخش مى شود را براى فرزندم مناسب 
تشخيص دهم. خانواده ها بايد نسبت به فرزند خود حساسيت داشته باشند و اجازه 

ندهند تا هرچيزى را ببيند، بشنوند و حتى در هر فضايى وارد شوند.
طرح  تشريح  در  خبر  شبكه  امشب  تيتر  برنامه  در  جهرمى  آذرى  محمدجواد 
رجيسترى اظهار داشت: 95 تا 80 درصد از گوشى هاى تلفن همراه به صورت 
قاچاق وارد كشور مى شود كه به اين ترتيب حقوق مصرف كنندگان رعايت نمى 

شود.
وى گفت: در حال حاضر، گوشى هايى كه پيش از اين به صورت قاچاق وارد 

كشور شده اند مجاز تلقى مى شوند؛ تا مردم دچار مشكل نشوند.
آذرى جهرمى تاكيد كرد: در بحث مبارزه با قاچاق وزارتخانه هاى صنعت، بازرگانى، 
اطالعات و همچنين گمرك، ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز و ساير دستگاه ها مانند 

نيروى انتظامى درگيرند كه بايد اين موضوع حل و فصل شود.
وزير اطالعات ادامه داد: بايد در گمرك تجهيزات وارد شده را به دقت چك كنيم 
و ببينيم از كجا وارد مى شوند و اپراتورها هم با توجه به ظرفيت هاى خود بايد اين 
فضا را پايش كنند تا به اين ترتيب تنها به گوشى هايى خدمات دهيم كه از مبادى 

قانونى وارد كشور شده اند.
وى با اشاره به اينكه اين طرح ابتدا در سال 85 كليد خورد اما بعد از مدتى 
طرح  ديگر  كشور  چند  و  تركيه  تاكنون  كرد:  تصريح  انجاميد،  شكست  به 

رجيسترى را انجام دادند و اتفاقا موفق هم بودند.
جهرمى اعالم كرد: ما سناريوهاى زيادى براى اجراى طرح رجيسترى در نظر 
گرفته ايم كه هماهنگى بين دستگاهى نكته بسيار مهم در اجراى درست اين 

طرح است.
وى گفت: در حال حاضر بازار غير رسمى همين بازارهاى قاچاق هستند كه 
به طور طبيعى با اجراى طرح رجيسترى دچار التهاب مى شوند. البته برخى به 
دنبال دور زدن اين طرح به شيوه هاى مختلف هستند تاحداكثر سود خود را 

حفظ كنند كه تعيين قيمت هاى حبابى تلفن همراه از نتايج آن است.
جهرمى گفت: من اعالم كردم كه مردم فعال گوشى موبايل نخرند تا متضرر 
نشوند، كه هشدار موجب مهار بازار و موثر واقع شد. بناى ما اين است كه بازار 
را كنترل كنيم تا با رقابتى شدن بازار و تعامل با سازندگان اين امر محقق شود 

و به دنبال انحصارى كردن بازار موبايل در كشور نيستيم.
وى در ادامه اين گفتگو به شيوه هاى شخصى خود در برخورد با اين فضا 

اشاره و تاكيد كرد: من فرزندانم را تشويق نمى كنم كه عضو شبكه هاى مجازى 
شوند، استفاده از فضاى مجازى براى آنها را در حضور بزرگترها مجاز مى 
دانم زيرا كودكان در اين فضا نيازمند مراقبت هستند تا به سالمت بزرگ شوند، 
فضاى مجازى گسترده و بى انتهاست در اين فضا هم اطالعات خوب و هم 
بد وجود دارد، همان طورى كه در فضاى حقيقى هم ما اجازه نمى دهيم كه 

فرزندمان با هرفردى معاشرت كند.
وى ادامه داد: اينكه والدين به بهانه كسب نمره باال اجازه حضور فرزندان در فضاى 
مجازى را مى دهند احتماال از آسيب ها و گستردگى هاى آن بى خبرند، من به 
عنوان وزير در صورت كسب نمره خوب فرزندم، با او به ورزش مى روم اما برايش 

گوشى موبايل نمى خرم و اجازه حضور در فضاى مجازى را نمى دهم.
جهرمى تاكيد كرد: اين يك قانون بين المللى است كه قوانينى را براى كودكان در 

فضاى مجازى طراحى كرده اند.
وى ادامه داد: تمامى كارتون هايى كه از صداوسيما پخش مى شود مناسب فرزند 
من نيست، دليلى وجود ندارد كه فالن فيلم اكشن كه براى بچه هاست و از سيماى 
جمهورى اسالمى هم پخش مى شود را براى فرزندم مناسب تشخيص دهم. 
خانواده ها بايد نسبت به فرزند خود حساسيت داشته باشند و اجازه ندهند تا 

هرچيزى را ببيند، بشنوند و حتى در هر فضايى وارد شوند.
وزير ارتباطات اعالم كرد: ما فردا سه گزارش از سند كودك و اينترنت را منتشر مى 
كنيم كه اين يكى از وعده هاى من بوده كه عملياتى كرديم. ما بايد محتوايى مناسب 
كودكان و نوجوانان در فضاى مجازى توليد كنيم، بازى هاى مناسب اين سن هم 
بايد توليد شود. ما مى خواهيم زيرساختى ويژه كودكان توليد كنيم تا آنها در 

فضايى امن در اين فضا ورود و استفاده كنند.
تا  كنيم  مى  منتشر  كودك  حوزه  در  سندى  آبان   13 تا  همچنين  گفت:  وى 

رويكرد كالن كشور در حوزه كودكان و نوجوانان مشخص شود.
آذرى جهرمى در بخش ديگرى از سخنانش به بازى نهنگ آبى اشاره و تصريح 
را  قسمت   50 مجازى  فضاى  زيرساخت  با  كه  است  چالش  يك  اين  كرد: 
طراحى مى كنند كه افراد با ديدن فيلمهاى ترسناك و بعد با ارائه اطالعات 
شخصى با اين تيم همراهى مى كنند و در نهايت در پايان طرح بايد به مرگ 
تن دهند، از مرحله 20 فرد ديگر امكان انصراف نداشته زيرا با ارائه اطالعات 

شخصى مورد سوء استفاده قرار خواهند گرفت.
وى گفت: اين بازى در ايران ابتدا توسط مادرى اطالع رسانى شد كه چند روز 
بعد در رسانه ها منتشر شد كه توام با ترس بود، البته ترسيدن از فضاى مجازى 

اشتباه است بلكه استفاده درست از اين فضا بايد در نظر گرفته شود.

جهرمى ادامه داد: امروز اخبار تكميلى پرونده اصفهان را دريافت كردم كه نشان 
داد خودكشى ها هيچ ربطى به اين بازى نداشته است بلكه آنها به دليل مسائل 

خانوادگى دست به خودكشى زده اند.
چالش نهنگ آبى در كشور ما رخ نداده و حتى موجب خودكشى در ايران 
مواظب  بايد  والدين  بنابراين  دارد،  وجود  همچنان  خطر  اين  اما  است  نشده 
باشند و از كودكان خود غافل نشوند و آگاهى خود را در اين عرصه باال ببرند.
وى سپس به مسئله تعرفه اينترنت در كشور اشاره و خاطرنشان كرد: ما قول 
داديم در 100 روز اول دولت نظام تعرفه اينترنت ثابت را تعريف كنيم، در همه 
دنيا مدل اينترنت حجمى است، اما قيمت هاى ما مناسب نيست و مدل حجمى 

در اينترنت ثابت در بسيارى از كشورهاى دنيا وجود ندارد.
جهرمى ادامه داد: بسته هايى كه ارائه مى شود بايد محتواى بومى داشته باشد. 
وى گفت: اپراتورها در اماكن عمومى تا سقف مشخصى مى توانند خدمات 
رايگان ارائه كنند كه هم رفاه عمومى را در پى دارد و هم برايشان نوعى تبليغ 

به حساب مى آيد.
جهرمى ادامه داد: اپراتور همراه اول در 100 نقطه، ايرانسل 60 نقطه، آسيا تك 
در 29 نقطه براى ارائه خدمات عمومى هدف گذارى كرده اند، اين اينترنت 
براى رفع نياز است و عمال نامحدود نيست كه تا آخر هفته اطالع رسانى مى 

شود.
راه  كشور  در  شغل  هزار   100 است  قرار  ارتباطات  وزارت  كرد:  تاكيد  وى 
اندازى كند كه در قالب كسب و كارهاى نوپا يا همان استارتاپ ها مقدور 

خواهد شد.

Bamdadzagros.news@gmail.com

كارتون هاى صداوسيما مناسب فرزند من نيست
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اقتصادى
خبـر

با شناسايى فراريان مالياتى
 فشار از خوش حساب ها كم مى شود

مستخدمين حسينى: بانك هايى كه منابع بااليى را جذب 
كرده و در اختيار دارند، دولتى يا شبه دولتى اند

يك كارشناس اقتصادى گفت:«طبق قانون بانك ها بايد اطالعات مربوط به حساب هاى بانكى 
حقيقى و حقوقى را در اختيار سازمان امور مالياتى بگذارند اما اين بدان معنى نيست كه قرار است 

مالياتى از حساب هاى بانكى دريافت شود.»
حيدر مستخدمين حسينى، كارشناس اقتصادى و معاون اسبق وزارت امور اقتصادى و دارايى با 
تاكيد بر اينكه دريافت ماليات از حساب هاى بانكى مستلزم قانون است،اظهارداشت:«اين امر با 
هدف راستى آزمايى اطالعات موديان مالياتى صورت مى گيرد و قرار نيست حساب هاى بانكى 
در شرايط كنونى مشمول ماليات شوند،در حقيقت بايد به اين مساله توجه داشت كه دريافت 
مالياتى از حساب هاى بانكى خود مستلزم قانون است و فعال چنين مبناى قانونى از سوى 

قانونگذار به تصويب نرسيده است.» 
او با اشاره به اينكه اجراى قانون از وظايف رييس سازمان امور مالياتى است، گفت:« طبق قانون 
بانك ها بايد اطالعات مربوط به حساب ها را در اختيار سازمان امور مالياتى قرار دهند، اين 
قانون را مجلس شوراى اسالمى و شوراى نگهبان تصويب و تاييد كرده اند و طبيعى است عدم 
اجراى ان توسط سازمان امور مالياتى ، تخلف محسوب مى شود اما در اين مسير اجراى قانون 

بايد بدون التهاب در جامعه باشد.»
وى در پاسخ به اين سئوال كه آيا اعالم عمومى نام بانك هايى كه در اين مسير همكارى الزم را 
نكردند، مى تواند كمكى به اجراى بهتر قانون نمايد؟ عنوان كرد:« بهتر است به جاى اينكه موضوع 
در رسانه ها با مردم در ميان گذاشته شود، مشكل به مراجع قانونى منتقل شود،در ضمن سازمان 
امور مالياتى خود به عنوان ضابط قضايى نيز مى تواند وارد عمل شود و رسما اقدامات بانك ها 

و اشخاص حقيقى و حقوقى را در حوزه ماليات مورد پيگرد قرار دهند.»
اين كارشناس اقتصادى در بخش ديگرى از سخنانش به وضعيت بانك هاى نيز اشاره اى كرد 
و گفت:«بررسى ها نشان مى دهد بانك هايى كه منابع بااليى را جذب كرده و در اختيار دارند، 
اتفاقا دولتى يا شبه دولتى هستند،اين بدان مفهوم است كه در بسيارى از بانك هاى واگذار شده 

نيز اعضاى هيات مديره و مديران عامل از سوى دولت انتخاب مى شوند.»
وى ادامه داد:«سهم بانك هاى خصوصى در اين عرصه كمتر از سى درصد است و در نتيجه 
اگر مشكلى وجود داشته باشد بر عهده خود بانك هاى دولتى است و آن ها بايد تن به اجراى 

قانون بدهند.» 
وى گفت: راه حل اين مساله اعالم اطالعات در اين خصوص به مردم نيست چرا كه اين رويه 
مى تواند التهاباتى را در اجراى قانون در كشور ايجاد كند و نگرانى مردم را دامن بزند، كافى 
است مسئوالن سازمان امور مالياتى موضوع را در جلسات شوراى مديران وزارت امور اقتصادى 
و دارايى كه با حضور وزير تشكيل مى شود، مطرح كنند تا راهكارى در اين حوزه يافته شود . 
طبيعى است در اين شرايط اگر مديرى به قانون تمكين نكرد بايد در انتظار برخورد قانونى باشد.» 
او در پاسخ به اين سئوال كه آيا دريافت ماليات از سود سپرده هاى بانكى در جهان سنتى مالوف 
است؟ گفت:«بله ، بسيارى از كشورهاى جهان چنين قانونى را دارند و اگر ما نيز بخواهيم اين 

پروسه را اجرايى كنيم ، الزم است كه قانونى را در اين حوزه به تصويب برسانيم.»
مستخدمين حسينى با تاكيد بر اينكه اجراى اين قانون ابزارهايى را براى راستى آزمايى اطالعات 
موديان مالياتى در اختيار سازمان امور مالياتى قرار خواهد داد، گفت:«در اين حالت سازمان مى 
تواند گردش مالى افراد حقيقى و حقوقى را رصد كرده تا رديابى حجم ماليات پرداختى شان با 

واقعيت فعاليت اقتصادى آن ها تطابق دارد يا خير.»  
اين كارشناس اقتصادى حجم فرار مالياتى را در ايران بسيار باال دانست و گفت:«در شرايط كنونى 
40 درصد فرار مالياتى در ايران اتفاق مى افتد و 10 درصدى نيز معافيت هاى مالياتى قانونى 
وجود دارد، در نتيجه مى بينيم كه نزديك به 50 درصد از اقتصاد ايران ماليات نمى پردازد و وقتى 
دولت قصد دارد درآمدهاى خود را افزايش دهد، به موديانى كه ماليات پرداخت مى كنند، فشار 

بيشتر وارد مى كند.»
مستخدمين حسينى عدم پرداخت ماليات توسط بيش از يك سوم اقتصاد را موضوعى قابل تامل 
خواند و با اشاره به رشد سرسام آور هزينه هاى جارى دولت گفت:«طبيعى است كه اگر فراريان 
مالياتى شناسايى شوند فشار بر موديان مالياتى خوش حسابى كه طبق روال قانونى ماليات خود 

را مى پردازند كاهش خواهد يافت.»
پيش از اين مدير كل اطالعات مالياتى سازمان امور مالياتى گفته بود كه بر مبناى توافق صورت 
گرفته با بانك مركزى، حد آستانه بررسى اطالعات پولى شاخص 500 ميليون تومان در نظر گرفته 
شده است به اين معنا كه اگر گردش هاى ساليانه تمام حساب هاى فرد، كمتر از 500 ميليون 

تومان باشد اين اطالعات از طرف سازمان مورد بررسى قرار نمى گيرد.

ــراى قطع يارانه ها  ــر حقيقتا دولت به دنبال راه حلى ب اگ
ــتى  ــازمان بهزيس ــد از نهادهاى دولتى مثل س ــت باي اس
ــه تحت نظارت  ــه از نهادهاى خصوصى ك ــتفاده كند ن اس

ــتند... ــورى نيس ــى كش قوانين بازرس

يك تحليلگر مسائل اقتصادى گفت: «توقف اجراى قانون هدفمند سازى 
يارانه ها، عاقالنه ترين راه براى خروج از وضعيت پيش آمده  است و بايد 
داده  خانواده ها  به  يارانه  عنوان  تحت  كه  نقدى  پرداخت هاى  تمامى 
مى شود، نيز متوقف شود تا زمانى كه شيوه صحيحى براى اجراى آن 

تدوين شود.»
از  يكى  يارانه ها  پرداخت  «سياست  گفت:  اقتصاد  استاد  بيدآباد  بيژن 
غلط ترين سياست هاى چهار دهه اخير بود و چون مردم آثار منفى دريافت 
يارانه ها را نمى دانند، لذا دولت نيز براى جلب رضايت عمومى يا به نوعى 
پرداخت  روند  كه  شد  مجبور  سال 96،  انتخابات  براى  آرا  كردن  جمع 

يارانه ها را ادامه دهد.»
او تصريح كرد: «اين سياست غلط در دولت هاى قبل موجب شد كه قيمت ارز تا 
سه برابر افزايش پيدا كند و نه تنها موجب رفاه مردم نشد بلكه قدرت خريد همه 
آحاد ملت را نيز به شدت كم كرد. در حال حاضر هم چنانچه يارانه ها قطع شود، 
مى تواند گامى براى جلوگيرى از زيان هاى آتى باشد. ولى تله اى كه دولت فعلى 
در آن گير كرده، وعده هاى انتخاباتى است كه پرداخت يارانه ها را به شكل قبل 
قول داده است. لذا بايد گفت پرداخت يارانه ها در حال حاضر يك سياست غلطى 

است كه دولت مجبور شده به آن تن دهد.»
اين اقتصاددان تاكيد كرد: «قطع يارانه ها نه تنها موجب هيچ گونه اختاللى در 
وضعيت اقتصادى جامعه نمى شود بلكه در كوتاه مدت اقتصاد را به سمت ثبات 
حركت مى دهد و اين موضوع يعنى قطع يارانه ها به عنوان يك درمان اقتصادى 
در جهت ايجاد ثبات مى تواند مد نظر قرار بگيرد. لذا به عقيده من هيچ مانع 

غيرقابل رفعى بر سر اين تصميم وجود ندارد.»

وى ادامه داد: «اين قانون قيمت  حامل هاى انرژى را افزايش داد، قيمت كاال 
هم در فرآيند توليد و عرضه و هم در فرآيند توزيع و مصرف افزايش يافت و 
در نتيجه سطح عمومى قيمت ها در كشور افزايش يافت. هدفمندسازى يارانه ها 
از لحاظ اصول سياستگذارى سياست صحيحى بود كه غلط اجرا شد. از لحاظ 
نظرى، اين طرح به منزله تعيين نرخ تمام شده توليدات مختلف اقتصادى بر 
اساس نرخ بازدهى تعادلى و بدون اتكا به يارانه هاى توليدى و مصرفى پنهان 
و آشكار است. اما دولت وقت در طرح خود، موضوع هدفمندسازى يارانه ها را 
مطرح كرد و در عمل باعث شد تا به جاى متعادل شدن قيمت هاى نسبى، سطح 
قيمت ها افزايش يافت. در واقع پرداخت نقدى يارانه هاى 45 هزار تومانى باعث 

ناكارآمدى اين طرح شد.»
بيدآباد در خصوص پيشنهاد اخير فتاح رئيس كميته امداد نيز گفت: «كميته امداد 
رسمى  ارگان هاى  نظارت  تحت  آن  حساب هاى  و  نيست  دولتى  دستگاه  يك 

بازرسى كشور قرار ندارد.»

وى ادامه داد: «پيشنهاد كميته امداد مبنى بر اينكه يارانه ها قطع و به 
آن نهاد انتقال داده شود، على القاعده به معنى اين است كه وجوهى به 
صورت اعانه و بدون نظارت به كميته امداد داده شود. اگر حقيقتا دولت 
به دنبال راه حلى براى قطع يارانه ها است بايد از نهادهاى دولتى مثل 
سازمان بهزيستى استفاده كند نه از نهادهاى خصوصى كه تحت نظارت 

قوانين بازرسى كشورى نيستند.»
اين تحليلگر مسائل اقتصادى همچنين به ميزان مبلغ يارانه و تاثيرات 
آن اشاره كرد و گفت: «دولت ساالنه مجبور است حدود 44هزارميليارد 
تومان است، مى تواند در درجه اول كسرى هاى بودجه دولت را رفع كند. 
همچنين مى توان اين منابع را به بخش هاى مختلف اقتصادى تخصيص 
داد. حذف يارانه ها به مفهوم مديريت سياست هاى مالى بوده و ميزان 
حجم نقدينگى را مى توان از اين طريق مديريت كرد. زيرا كسرى بودجه 
به مفهوم بدهى دولت به سيستم بانكى است و اين بدهى خود يكى از 

اجزاى تشكيل دهنده نقدينگى در كشور است.»
شود  مديريت  بانكى  سيستم  به  دولت  بدهى  اگر  كرد: «لذا  تصريح  او 
مى توان از افزايش شديد نقدينگى و نتيجتا  افزايش سطح عمومى قيمت ها و 
تورم جلوگيرى كرد. از سوى ديگر كاهش نقدينگى موجب ايجاد تعادل باثبات 
بين عرضه پول داخلى و ارز در اقتصاد مى شود و از كاهش تدريجى ارزش ريال 

جلوگيرى خواهد كرد. »
بيدآباد در پايان با اشاره به تصور غلطى كه در ميان مردم وجود دارد مبنى بر 
اينكه با قطع يارانه ها مى توان شرايط را به قبل بازگرداند، گفت: «البته بايد 
مردم بدانند كه با حذف يارانه ها نمى توان شرايط را به قبل از آغاز دوران پرداخت 
يارانه ها برگرداند اين نه تنها يك تصور اشتباه است كه در ميان عموم مردم وجود 
دارد بلكه قطعا امكان پذير نيست ولى حذف يارانه ها مى تواند موجب ثبات نسبى 
قيمت ها براى آتيه شود. توقف اجراى قانون هدفمند سازى يارانه ها، عاقالنه ترين 
راه براى خروج از وضعيت پيش آمده  است و بايد تمامى پرداخت هاى نقدى كه 
تحت عنوان يارانه به خانواده ها داده مى شود، نيز متوقف شود تا زمانى كه شيوه 

صحيحى براى اجراى آن تدوين شود.»

اقتصاددانان مى گويند،راه ميان بر رسيدن به توسعه، تكيه بر اقتصاد دانش بنيان 
است؛موضوعى كه البته در سياستهاى كلى اقتصاد مقاومتى به دولت ابالغ 

شده،اما موانعى براى دستيابى به اهداف طراحى شده وجود دارد.
يكى از اصول مورد تاكيد اقتصاد مقاومتى حركت در جهت اقتصاد دانش بنيان 
است؛در  بند دوم سياستهاى كلى اقتصاد مقاومتى ابالغ شده از سوى مقام معظم 
رهبرى « پيشتازي اقتصاد دانش بنيان، پياده سازي و اجراى نقشه جامع علمي 
كشور و ساماندهي نظام ملي نوآورى به منظور ارتقاء جايگاه جهاني كشور و 
افزايش سهم توليد و صادرات محصوالت و خدمات دانش بنيان و دستيابي به 

رتبه اول اقتصاد دانش بنيان در منطقه مورد تاكيد قرار گرفته است.»
براساس اين سياستها،بدون رفتن به سمت اقتصاد دانش بنيان، چندان اميدى 

سند  اهداف  از  بخشى  بتواند  ايران  كه  داشت  توان  نمى 
چشم انداز را محقق كند.از سويى تجربه اقتصادهاى پيشرفته 
نشان مى دهد كه آنها پس از عبور از دوره اقتصاد صنعتى، 
به مرحله اقتصاد اطالعاتى و اقتصاد دانش بنيان وارد شدند.

از همين رو،توصيه اقتصاددانان اين است پيش زمينه هاى 
اقتصاد دانش بنيان در همه سياستگذارى ها لحاظ شود.

سالهاست كه سياستگذاران اقتصادى همواره خود را با اين 
پرسش مواجه مى بينند كه چرا با وجود آنكه سرعت رشد 
علمى ايران در برخى شاخه ها رتبه اول منطقه را داراست، اما 
هنوز در درياى مشكالت اقتصادى غرق هستيم و نتوانسته 
ايم خود را از وابستگى به نفت برهانيم؟ طبق تعريف سازمان 
همكارى اقتصادى و توسعه، »اقتصاد دانش بنيان، اقتصادى 
است كه بر اساس توليد و توزيع و كاربرد دانش و اطالعات 
شكل گرفته و در آن سرمايه گذارى در دانش و صنايع دانش 
پايه مورد توجه خاص قرار مى گيرد.» در واقع صنايع دانش 
بنيان صنايعى است كه در آنها سطح بااليى از سرمايه گذارى 

به ابداع و نوآورى اختصاص مى يابد و فنآورى هاى كسب شده با شدت بااليى 
مصرف مى شوند و نيروى كار از تحصيالت عالى برخوردار است.. طبيعتا در آن 
صورت درآمد كشور بر پيشرفت هاى علمى استوار مى شود و نه دالرهاى نفتى.

ديگران چه كاشتند؟ 
 واقعيت هاى پيرامون بنگاههاى اقتصادى در كشور ما حكايت از آن دارد كه 
عليرغم اينكه داراى يكى از سريع ترين آمار رشد علمى در منطقه هستيم، اما 
بنگاه هاى اقتصادى ما نتوانسته اند همپاى دانشگاه پيش بروند. آنچنانكه مقايسه 
نماگرهاى اقتصاد دانش بنيان در ايران و كشورهاى منتخب از فاصله زياد ايران 

با شرايط اقتصاد دانش بنيان در اين كشورها حكايت دارد.
بهروز هادى زنوز اقتصاددان در اين رابطه مى گويد:« يكى از مهمترين الزامات 
اقتصاد دانش بنيان سرمايه انسانى نيرومند و كارآمد است. عالوه بر اين، اقتصاد 
دانش بنيان به يك زيرساخت اطالعاتى پويا نياز دارد تا بتواند ارتباطات موثر، 

انتشار و پردازش اطالعات را ميسر كند و باالخره يك نظام ملى نوآورى الزم 
است كه كارآمد باشد.»

او با اشاره به تجربه كره جنوبى در توسعه صنعتى مى گويد:« كره جنوبى در آغاز 
حركت به سوى صنعتى شدن،ابتد از صنعت نساجى حمايت مى كر،د اما وقتى 
دستمزدها باال رفت و ديگر نمى توانست با نيروى كار ارزان در بخش توليد هند و 
چين مقابله كند، دو راه در پيش رو داشت؛ يا بايد از صنعت نساجى به صنايع ديگر 
عبور مى كرد يا همچنان يك صنعت بيمار را حمايت مى كرد و البته راه اول را 
انتخاب كرد؛ يعنى از صنايع نساجى به سوى صنايع سنگين رفت و حمايت خود 
را بر روى اين صنايع متمركز كرد. يك مدت صنايع سنگين را مورد حمايت قرار 
داد. جهت گيرى تازه صادرات نگر بود، بنابراين به سمت توسعه صادرات رفتند و 

به بلوغ رسيدند. بعد از آن به سمت صنايع ماشين سازى رفت و سپس به سمت 
صنايع الكترونيك متمايل شد و بعد از آن هم به سمت حمايت از ابداعات و دانش 
فنى رفت. امروزه حمايتى كه دولت كره انجام مى دهد به گونه اى است كه در 
نظام ملى نوآورى خود، دانشگاهها مسئول علوم و تحقيقات كاربردى هستند و 
موسسات مسئولى، كارآفرينى را بر عهده دارند. دولت به اينگونه تحقيقات كمك 
مى كند درحالى كه به صنعت كمك نمى كند چراكه مشمول آزادى تجارت 

است. »
از آنجايى كه براى دستيابى به اقتصاد دانش بنيان بايد شرايط الزم براى ابداع 
و نوآورى فراهم شود تا توانايى تبديل ايده ها به محصوالت از طريق سرمايه 
گذارى، به توليد محصوالت جديد منجر شود، وجود محيط مناسب اجتماعى، 
سياسى، اقتصادى و قانونى براى سرمايه گذارى، توليد و تجارت، آموزش و تعليم 
و تربيت يا سرمايه گذارى در سرمايه انسانى، سياستهاى حمايتى دولت و فناورى 

اطالعات و ارتباطات از جمله پيش نيازهاى اقتصاد دانش بنيان است.

نفت مانع است يا راهگشا؟
 رصد مطالعات و پژوهشهاى جهانى در خصوص مولفه هاى موثر بر شتاب 
بخشى برنامه هاى توسعه اقتصادى كشورها بيانگر تمركز بيش از پيش مطالعه 
گران بر تاثير فوق العاده سرمايه انسانى بر منحنى رشد اقتصادى است. اين 
بنگاههاى  همچنين  و  توليدى  ها  كارخانه  ما  كشور  در  كه  است  حالى  در 
بازرگانى، با جوانان جوياى كارى مواجه هستند كه تنها دارايى و اندوخته آنها 

پس بيش از 15 سال تحصيل، مقدارى فرمول و عدد و رقم است.
انگيزشى  نظام  آموزشى،  نظام  در  اگر  اينكه  بر  تاكيد  با  زنوز  هادى  بهروز 
درست كارگذاشته شده باشد و رويكرد صادراتى باشد، تقاضا براى تحول 
تكنولوژى به وجود خواهد آمد،مى گويد:« وقتى تقاضا به وجود آمد، ابداعات 
شكل مى گيرند. اگر در يك نظام ملى كه ظرفيت خلق 
نوآورى ارزان را دارد، با كمك دولت مثال نانوتكنولوژى، 
اين  در  كند،  رشد  الكترونيك  و  هوافضا  باياتكنولوژى، 
هايى  نوآورى  به  و  گيرد  مى  صورت  تحقيقاتى  صورت 

هم منجر مى شود.»
قطع  جايى  در  حمايتها  اين  كند:«البته  مى  اضافه  او 
شوند و تبديل به كارآفرينى و شركت هاى نوآور شوند و 
محصوالت جديدى را نه فقط به بازار داخل بلكه به بازار 

جهانى عرضه كنند. »

راه ميان بر
تجربه  در  بنيان  دانش  اقتصاد  توسعه  ازموانع  يكى 
كشورهاى نفت خيز جهان ديده مى شود.در اقتصادى كه 
تمام درآمد آن از محل خام فروشى نفت تامين مى شود، 
صحبت از اقتصاد دانش بنيان غير منطقى و غير اصولى 
تلقى خواهد شد. زيرا در اين كشورها ساختارهاى دولت 
براساس مديريت دانش نيست و به همين دليل پيشرفت دور از دسترس 

مى ماند.
وابستگى  بنيان،قطع  دانش  اقتصاد  توسعه  راههاى  از  يكى  بايد  حتما 
نفتى  درآمد  از  كه  شود  مى  توسعه  باشد،هرچند  نفت  به  دولت  درآمدهاى 
براى حمايت از شركتهاى دانش بنيان يك امر ضرورى است كه مى تواند 
گام  در  گيرد،اما  قرار  توجه  مورد  بنيان  دانش  بنگاههاى  مشوق  عنوان  به 
نخست وقتى كشور خود را بى نياز از درآمد نفت ببيند براى اقتصاددانش 

بنيان جايگاه ويژه اى قايل خواهد شد.
از سويى در نگاه جهانى تكيه بر اقتصاد سنتى، مهمترين مانع تحقق اقتصاد 
دانش بنيان شناخته شده است. در نهايت فراموش نبايد كرد كه برقرارى 
ارتباط ميان شركت هاى دانش بنيان و صنعت، فرصت هاى شغلى جديد 
ايجاد مى كند و مى تواند گره گشاى يكى ديگر از ابر چالش هاى اساسى 

كشور يعنى اشتغال باشد.

اقتصاد دانش بنيان چگونه كار مى كند؟
در نگاه جهانى تكيه بر اقتصاد سنتى، مهمترين مانع تحقق اقتصاد دانش بنيان شناخته شده است

پرداخت نقدى يارانه ها يكى از غلط ترين سياست هاى چهار دهه اخير بود
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ورزش
خبـر خبـر

 در جام حذفى با پرسپوليس و استقالل 
بازى كنيم، راحت ترم

سرمربى تيم فوتبال نفت آبادان گفت: اگر در جام حذفى 
برابر پرسپوليس و استقالل قرار بگيريم، راحت تر هستم، 
چرا كه برابر تيم ليگ برترى، بازيكنم متوجه مى شود كه 

بايد حواس خود را بيشتر جمع كند. 
در  گيالن  داماش  برابر  پيروزى  از  پس  كمالوند  فراز 
يك هشتم نهايى جام حذفى، اظهاركرد: بابت اين برد خدا 
را شاكريم. مى دانستم پس از دو برد پى در پى، غرور در 
وجود بازيكنانم است و همين اتفاق در بازى با سپيدرود 

هم براى ما افتاد.
وى بيان كرد: من طى هفته گذشته به بازيكنانم توصيه 
كرده ام بودم كه اين بازى را جدى بگيريد و اين ديدار 
گلزنى  موقعيت  مسابقه 10  اين  در  ما  نيست.  شوخى 
داشتيم و حريف يك فرصت داشت كه همان هم گل شد 

و ما كمى بدشانسى هم آورديم.
سرمربى تيم فوتبال نفت آبادان گفت: برخى به من مى 
گفتند كه از بازيكنان جوان تر هم استفاده كن و من امروز 
متوجه شدم كه بين بازيكنانم فرق است و ديديد تجربه 
بازيكنانى مثل پريرا و كرار براى ما مشكل گشا بود، البته 

لطف خدا و اهل بيت بود كه برابر مردم شرمنده نشديم.
وى افزود: امروز قدم بزرگى برداشتيم و صعود خوبى 
به جمع هشت تيم داشتيم. من اگر در جام حذفى برابر 
پرسپوليس و استقالل قرار بگيريم، راحت تر هستم، چرا 
كه برابر تيم ليگ برترى، بازيكنم متوجه مى شود كه بايد 
حواس خود را بيشتر جمع كند. در نيمه اول اين ديدار 
بازيكنانم مانند رستم در زمين ايستاده بودند و فكر مى 
كردند با ندويدند و فقط پاس دادن، مى توانند حريف 
داماش شوند، در حالى كه حريف فوق العاده بازى كرد. 
اميدوارم بازيكنام از اين بازى درس عبرت گرفته باشند و 

بدانند هيچ تيمى از پيش قابل پيش بينى نيست.
كمالوند افزود: حقيقتا پس از گلى كه زديم، فكر نمى كردم 
كه گل تساوى را دريافت كنيم و غير منتظره بود. به هر 
حال با اين برد بازيكنانم كار بزرگى انجام دادند و به همه 
تبريك مى گويم و اگر امروز كمى بازيگوشى كردند، به 
دليل دو برد متوالى مان در ليگ برتر بود و با غرور وارد 

بازى شدند.
وى خطاب به هواداران تيمش، عنوان كرد: آن تماشاگر 
نفت را در نيم ساعت پايانى بازى ديديم. هواداران بايد 
از ابتدا پشت تيم باشند و اين طوفانى كه در نيم ساعت 
پايانى به را انداختند، اگر از ابتدا بود همان نيمه اول كار 
را تمام كرده بوديم. سرمربى تيم فوتبال نفت آبادان گفت: 
من متوجه شدم كه براى استفاده از بازيكنان، فاصله آن ها 
با هم چقدر است و در ادامه براى بازى دادن به برخى 
بازيكنان بيشتر سخت گيرى مى كنم. اين كه گفته مى 
شود در يك بازى به پريرا استراحت بدهيد را نمى توانم 
انجام دهم، چراكه فوتبال شوخى بردار نيست. يادتان باشد 
در جام حذفى سال گذشته تيم قشقايى، پرسپوليس را 

شكست داد.

صعود نفت آبادان به يك چهارم نهايى 
جام حذفى

تيم صنعت نفت آبادان با برترى مقابل داماش گيالن به 
مرحله يك چهارم نهايى مسابقات جام حذفى راه يافت.

در  گيالن  داماش  و  آبادان  نفت  صنعت  تيم هاى  ديدار 
مرحله يك هشتم جام حذفى فوتبال امروز (پنجشنبه) از 
ساعت 18:45 در وزشگاه تختى آبادان برگزار شد كه اين 
ديدار در 90 دقيقه يك بر يك به پايان رسيد و كار به 

وقت هاى اضافه كشيد.
در وقت هاى اضافه لوسيانو پريرا در دقيقه 117 موفق شد 
گل دوم خود و همچنين گل برترى تيم صنعت نفت را 
در اين مسابقه به ثمر برساند تا نفت با برترى 2 بر يك 
برابر حريف خود به مرحله يك چهارم نهايى صعود كند. 
ميالد پور صف شكن در دقيقه 1+90 تك گل تيم داماش 
را در اين مسابقه به ثمر رساند. قضاوت اين ديدار را شاهو 

اصالنى بر عهده داشت.

3 فوتباليست خوزستانى در اردوى 
تيم ملى جوانان

جوانان  تيم ملى  اردوى  به  خوزستانى  فوتباليست  سه 
دعوت شدند. محمدرضا غبيشاوى، يوسف كى شمس و 

على غالم زاده از استان به اين اردو فراخوانده شدند.
اردوى آماده سازى تيم ملى فوتبال جوانان از چهارم آبان ماه 

به مدت پنج روز در تهران برگزار مى شود.
رقابت هاى  در  حضور  براى  را  خود  جوانان  تيم ملى 
برگزار  اردن  ميزبانى  به  كه  آسيا  سال  زير 19  مقدماتى 

مى شود، آماده مى كند.

قضاوت داور خوزستانى در مسابقات 
وزنه بردارى باشگاه هاى آسيا

باشگاه هاى  وزنه بردارى  مسابقات  در  خوزستانى  داور 
آسيا به قضاوت مى پردازد. مهران مطلق از پيشكسوتان 
در  ايران  داورى  نماينده  عنوان  به  المللى  بين  داوران  و 
خواهد  حضور  آسيا  باشگاه هاى  وزنه بردارى  مسابقات 

داشت.
رقابت هاى وزنه بردارى آسيا از هفتم آبان ماه در كره 
جنوبى آغاز خواهد شد و تيم مناطق نفت خيز جنوب نيز 
به عنوان تنها نماينده ايران در اين پيكارها شركت مى كند.

حذف افشين نوروزى از تور 
تنيس روى ميز ايران

افشين نوروزى در مرحله يك هشتم نهايى تور تنيس روى 
ميز ايران حذف شد.  مرحله يك هشتم نهايى تور تنيس 

روى ميز ايران امروز (جمعه) برگزار شد.
 افشين نوروزى در اين مرحله، با نتيجه  4 بر صفر برابر 
آرمان حاجى ئى، حريف جوان خود مغلوب شد و از راه 

يابى به مرحله يك چهارم نهايى بازماند.

يك سال پيرم كرد!
مدافع تيم فوتبال استقالل از عملكرد تيم داورى دربى 85 ابراز نارضايتى 
كرد. خسرو حيدرى پس از شكست يك بر صفر تيمش مقابل پرسپوليس 
در دربى 85 پايتخت گفت: شرمنده هواداران شديم، آنها پس از سوت 
پايان مسابقه تيم ما را تشويق كردند و من افتخار كردم كه پيراهن استقالل 

را برتن مى كنم.
او ادامه داد: تيم ما شروع خوبى داشت و در 5 دقيقه اول نيز يك موقعيت 
گل به دست آورديم. امروز شانس هاى خوبى داشتيم اما روى يك 
حركتى كه كار كرده بوديم گل خورديم. بيشتر زمان بازى توپ و ميدان 
در اختيار ما بود و سوار بازى بوديم و به نظرم مى توانستيم برنده دربى 

85 باشيم.
حيدرى درباره عملكرد بيژن حيدرى داور اين بازى گفت: پيش از اين 
هرگز به هيچ داورى اعتراض نكرده بودم اما امروز به اندازه يك سال پير 
شديم، در چندين صحنه توسط بازيكنان پرسپوليس به روى هوا رفتم 
اما نمى دانم چرا داور و كمك داور دوم هيچ اعتقادى به خطا نداشتند. به 
داور امروز كه اولين قضاوتش در دربى را داشت تبريك مى گويم اما كال 

تيم ما از داورى رضايت نداشت.
كاپيتان استقالل درباره ضربه اى كه به سرش وارد شد، گفت: هواداران 
پرسپوليس يك شى را به سمت من پرتاب كردند كه به نظرم اين كارها 

جالب نيست.
وى درباره صحنه پنالتى كه به ضرر استقالل گرفته شد، عنوان كرد: درباره 
اين صحنه كارشناسان بايد نظر بدهند اما مى توانم بگويم كه براساس 
قانون جديد، بازيكنان ما نبايد اخراج مى شد و همان اخطار صحيح بود، 

در كل از داورى خيلى اذيت شديم.
حيدرى اظهار داشت: منصوريان براى اين تيم استقالل زحمت زيادى 
كشيده است و االن هم كه شفر تازه آمده و 3 هفته است كه تيم را در 
اختيار دارد. شفر گفته بود كه اى كاش دربى چند هفته ديرتر برگزار 
مى شد. ما مى توانستيم بازنده دربى نباشيم و حداقل با حريف مساوى 

كنيم. در نيمه دوم 3 موقعيت گل داشتيم و شرمنده مردم شديم.

ناراحتى مبهم منشا از پرسپوليسى ها
گادوين منشا امروز در تمرين قرمزها رفتار مبهمى داشت. 

امروز قرمزها تمرين ريكاورى خود را بعد از برد در دربى برگزار كردند و 
هوادران هم استقبال نسبتا خوبى از تمرين داشتند. در اين تمرين هواداران 
تك تك بازيكنان را تشويق كردند و بازيكنان هم به تشويق هاى آنها 
واكنش نشان داد. در اين بين منشا اهميتى به تشويق تماشاگران نداد 
تا بعضى از بازيكنان تيم حتى به او ايراد بگيرند. مشخص نشد علت 

ناراحتى منشا از هواداران چيست؟

تشكر توئيترى الليگا از دختر نقاش
 با استعداد ايرانى

صفحه رسمى الليگا در توئيتر از فاطمه حمامى دختر نقاش ايرانى تجليل 
كرد. فاطمه حمامى دختر با استعداد و معلول ايرانى است كه نقاشى هاى 
فوق العاده اى از ستاره هاى فوتبال رسم مى كند. صفحه رسمى الليگا در 
توئيتر از فاطمه حمامى دختر نقاش ايرانى به دليل نقاشى كردن ستاره هاى 
اين ليگ تجليل كرد. در پست صفحه رسمى الليگا آمده است: «فاطمه 
حمامى با استعداد، شجاعت و عزم ثابت كرد كه مى توان تقريبا بر هر 

مانع  غلبه كرد.»

آمار عجيب و باالى مصدومان 
دربى روى سكوها؛ 229 نفر

شهرآورد پرسپوليس و استقالل تلفات زيادى برجاى گذاشت.
هشتاد و پنجمين دربى تهران بين دو تيم استقالل و پرسپوليس در نهايت 
با برترى 1-0 سرخ پوشان به پايان رسيد. اين بازى اما روى سكوها 

تلفات زيادى از خود برجاى گذاشت.
در پايان اين بازى اسماعيل فراهانى معاون عمليات اورژانس تهران در 
مورد آمار نهايى مصدومان دربى گفت:« 229 نفر آسيب ديدند كه از اين 
تعداد 225 مورد در محل درمان شدند و 4 نفر به بيمارستان منتقل شدند.»

بازگشت رسول خادم به سرمربيگرى تيم ملى
نشست شوراى فنى تيم هاى ملى كشتى آزاد در حالى تا زمان انتخابات 
مجمع فدراسيون برگزار خواهد شد كه از رسول خادم به عنوان يكى از 

گزينه هاى اصلى سرمربيگرى ياد مى شود.
ناكامى در رقابتهاى جهانى فرانسه باعث شد تا شوراى فنى تيم هاى ملى 
كشتى آزاد با جديت به دنبال داليل اين شكست و در صورت لزوم، تغيير 
كادر فنى تيم ملى باشد. اين نشست بنا به داليلى تاكنون برگزار نشده، اما 
گفته مى شود اعضاى شورا با توجه به زمان برگزارى انتخابات مجمع، 

بزودى گردهم خواهند آمد تا تكليف كادر فنى را روشن كنند. 
هاى  گزينه  عنوان  به  رسمى  غير  بطور  مختلفى  اسامى  امروز  به  تا 
سرمربيگرى تيم ملى و جانشينى محمد طاليى مطرح شده و حتى برخى 
از منابع آگاه از تغيير تمامى مربيان كادر فنى نيز خبر مى دهند، اما فعال 
هيچ چيز تا زمان برگزارى نشست شوراى فنى، روشن و قطعى نيست. 
هر چند محمد طاليى همچنان به عنوان سرمربى در اردوى مقدماتى تيم 
ملى معرفى شده، اما نكته جالب اينجاست كه گفته مى شود يكى از گزينه 
هاى اصلى شوراى فنى براى سرمربيگرى تيم ملى كشتى آزاد، شخص 
رسول خادم است و اوست كه مى تواند اين تيم را در رويدادهاى مهم 

آتى به خوبى هدايت و رهبرى كند.
 البته رسول خادم در زمان سرمربيگرى محمد طاليى هم نظارت غير 
مستقيمى بر روند اجراى برنامه هاى تيم ملى داشت و تنها بخشى 
كه او نمى توانست دخالت مستقيم داشته باشد، هنگام «كوچينگ» 
آزادكاران از كنار تشك در هنگام مبارزاتشان بود. يعنى دقيقا همان 
قسمتى كه بسيارى از آزادكاران ما در رقابتهاى جهانى 2017 فرانسه 
از آنجا لطمه خوردند و گاها در چند ثانيه پايانى كشتى، پيروزى را با 
شكست عوض كردند. حال با اين وجود، بسيارى از پيشكسوتان و 
صاحب نظران كشتى انتظار دارند، امور تيم ملى با همان روال قبلى 
پيش برود تا در پيكارهاى جهانى سال آينده، ناكامى ديگرى تكرار 
نشود. اين يعنى استفاده از همان نسخه قبلى براى احياى تيمى زخم 

خورده از رقابتهاى جهانى فرانسه.
 با توجه به اين وضعيت، برخى از اعضاى شوراى فنى هم از حضور 
دوباره رسول خادم در راس امور فنى و سرمربيگرى تيم ملى استقبال 
كرده و معتقدند در حال حاضر هيچ گزينه اى بهتر از او نمى تواند ناجى 
تيم ملى باشد. تيمى كه در رقابتهاى جهانى فرانسه يكى از ضعيف ترين 
نتايخ خود در تاريخ كشتى آزاد ايران را رقم زد و تنها به لطف با تك مدال 

طالى حسن يزدانى، صاحب جايگاه نهم جهان شد!
 حال بايد تا برگزارى نشست شوراى فنى كشتى آزاد منتظر ماند و ديد 
كه آيا رسول خادم پيشنهاد برخى از اعضاى شورا را قبول مى كند و يا 
همچنان ترجيح مى دهد فرد ديگرى را به عنوان سرمربى معرفى كند و 

خودش از دور دستى بر آتش مديريت تيم ملى داشته باشد.

«نيم بر هيچ ببريم»! اين جمله كنايه آميز را برانكو ايوانكوويچ 
روز قبل از دربى گفته بود. اشاره اى به اينكه او دنبال سه 
امتياز بازى است. آن هم نه در يك ديدار معمولى كه در 
بازى  مردم  كه  اى  ديرينه  حريف  استقالل،  با  رويارويى 
هاى آنها را بهتر از درس هاى دوران تحصيل به حافظه 

مى سپارند.
پرسپوليس تهران در يك ديدار فشرده و نزديك موفق شد 
با تك گل على عليپور از روى نقطه پنالتى به پيروزى برسد. 
هواداران اين تيم يك پيروزى ديگر در دربى را جشن گرفتند 
و اميدوارانه به روزهاى در پيش نگاه مى كنند. 15 چهره اين 

دربى را با هم مرور كنيم:
محبوب  چهره  ها  آبى  آلمانى  سرمربى  شفر:  ويلفرد   -1
فيلمبردار تلويزيونى بود. تصوير او با سوت هاى چهار 
انگشتى، اعتراض مداوم به داور و ايستادن كنار خط بيش 
از هر كس ديگرى در قاب تلويزيون نشست. شفر مى تواند 
اين شكست را گردن خريدهاى منصوريان بيندازد اما براى 
ماندن روى نيمكت استقالل بايد كارهايى بيش از بوسيدن 

شال آبى و دست تكان دادن براى هواداران 
انجام دهد.

لقب  اين  صخره!  حسينى:  سيدجالل   -2
درگيرى  از  كه  مدافعى  اوست.  شايسته 
نمى ترسيد. او به بازيكنان كنارى اش شور 
جنگيدن داد و خط دفاعى پرسپوليس را 70 
دقيقه براى محافظت از تك گل تيم نظم 
بخشيد. كاش كمتر در كار داورها دخالت 

كند.
ُكرد  پسر  هاى  اشك  غفورى:  وريا   -3
استقالل پالن آخر از يك هفته تلخ براى او 
بود. معلق شدن به واسطه انتشار يك عكس 
قليانى، جنگيدن در 90 دقيقه و شكست ... او 
به همراه خسرو حيدرى فشار بسيار زيادى 
بى  اما  كردند  وارد  انصارى  محمد  روى 
حاصل بود. اشك هاى او در خاطره ها مى 
ماند.4- محسن ربيع خواه: هيچ بازيكنى در 
پرسپوليس مثل او تحت فشار نيست. بيشتر 
شبيه چسبى است كه به يك جام بلورين 

چسبانده اند تا ترك هايش مشخص نشود. به همان اندازه 
مورد نياز، به همان اندازه توى چشم! به او لقب پسر برانكو 
داده اند. برانكو وقتى سرمربى تيم ملى بود هم يك محسن 
ربيع خواه در تركيب داشت. با همين فيزيك و سبك بازى. 
بدن عضالنى، بازى خراب كن، درگير، ُكند و كم تكنيك 
و البته مورد انتقاد هواداران. اسمش سيدمحمد علوى بود. 
ربيع خواه متوسط بود. يك بازيكن كارگر، چند قطع توپ، 
چند پاس غلط و يك كارت زرد كه البته خطايش را كمال 

كاميابى نيا انجام داد!
5- مهدى رحمتى: روى نيمكت هم بنشيند باز به چشم مى 
آيد. انگار آن شال و كاله و ماسك سياه را براى اين روى 
دهانش مى گذارد كه نشان بدهد حرف دارد اما نمى زند! 
اين ماسك تا چند وقت مى تواند جلوى واژه هاى آتشين 

او را بگيرد؟
ميمك  خاطر  به  پيش  فصل  دو  يكى  عليپور:  على   -6
خاص صورتش دستمايه شوخى استقاللى ها بود. اينكه 

خنده، ناراحتى و عصبانيت او با چشم هاى درشت كرده 
و دهان نيمه باز يك شكل است، اما حاال نامش در ميان 
گربه سياه هاى تاريخ دربى ثبت شده است. دو پيروزى 0-1 
پرسپوليس مقابل استقالل را او رقم زده. در نيمه دوم خسته 
شد، قدم مى زد و بازى خوب گادوين منشا را تماشا كرد. 
شايد داشت به آن فرار خوب و پنالتى آرام و دقيقش فكر مى 
كرد و لذت مى برد. از على عليپور بيشتر خواهيم شنيد اگر .. 
امان از اين اگرهاى ستاره هاى فوتبال!7- فرشيد اسماعيلى: 
فشار ُخردكننده اى روى شانه هايش بود. استقاللى ها از او 
انتظار معجزه داشتند. معجزه اى كه رخ نداد. او شبيه سايه 
اى از يك بوكسور بود كه ُمشت هايش در هوا پرتاب مى 

شود اما به حريف دردى وارد نمى كرد.
8- بشار رسن: در 14 سالگى به تيم نيروى هوايى عراق 
پيوست. جوان ترين بازيكنى كه در تاريخ 86 ساله باشگاه به 
عضويت آن درآمده است. از نظر فيزيكى قوى نيست، آنقدر 
كه انگار پيراهن به تنش گشادى مى كند اما مقابل استقالل 
شبيه يك ماهى بود كه نمى شد او را توى دست گرفت. ليز 

مى خورد و پيش مى رفت. بشار رسن توانست دل هواداران 
پرسپوليس را بربايد و با تكنيك خوبش دفاع استقالل را 

عقب نگه داشت.
9- داريوش شجاعيان: او عصاره اى از تكنيك فردى، غلت 
زدن روى زمين و فرياد كشيدن سر داور بود! اگر به دروازه 
پرسپوليس نزديك تر بود شايد مى توانست خطاى پنالتى 
بگيرد اما انگار كسى عمداً او را به خط كنار زمين تبعيد كرده 

بود. جايى كه براى دروازه پرسپوليس خطرآفرين نشود!
مى  مرك  ماركوس  به  ها  آلمان  اگر  حيدرى:  بيژن   -10
نازيدند كه هم دندانپزشك بود و هم يك داور ممتاز، حاال 
ما هم مى توانيم بگوييم بهترين داور ايران يك ارتوپد است! 
مى دانم كه برخى از هواداران دو تيم از داورى او گله مند 
هستند اما قضاوت يك بازى ملتهب كار آسانى نيست. تا 
ابد مى شود در مورد اشتباهات داورى حرف زد و به نتيجه 

نرسيد اما آقاى دكتر قابل قبول سوت زد.
11- عليرضا بيرانوند: وقتى در تيم ملى و پرسپوليس به جاى 

شيرجه زدن به چند توپ خيره شد و با چشم مسير آنها را 
تا برخورد به تيرك دروازه دنبال كرد، در شبكه هاى مجازى 
عليه اش نوشتند كه «واكنش نشان بده، تو دروازه بانى، 
مرتاض نيستى!» او در دربى واكنش نشان داد! خروج ها و 
جاگيرى هايش موثر بود و در شروع مجددها بازيكنان را به 
استارت زدن وادار كرد. يك كلين شيت ديگر شايد آغازى 
دوباره براى دروازه بانى باشد كه كى روش هم به او اعتماد 
دارد.12- روزبه چشمى: بعد از بازى از هواداران عذرخواهى 
كرد و گفت او مقصر گل خورده تيمش بوده است. اما در 
خط دفاعى بعد از يك فصل دورى براى استقالل خوب 
جنگيد. چند قطع توپ كليدى داشت و البته وقت و انرژى 
زيادى را صرف جدال با داور كرد. او براى اينكه رهبر خط 

دفاع باشد هنوز به تجربه هاى بيشترى نياز دارد.
13- مهدى طارمى: « االن چه حالى داره مهدى طارمى؟ 
البته شايد بگه حتماً خيريتى توش بوده!» اشاره طعنه آميز 
عادل فردوسى پور به غيبت مهاجم كليدى قرمزها نشان داد 
او حتى وقتى در زمين حضور ندارد هم مورد توجه است. 
كردند.  تشويقش  هم  هواداران  دقايقى  در 
حقيقت  گويند  مى  درموردش  آنچه  اگر 
داشته باشد مستحق تشويق شدن است يا 

نكوهش؟!
14- جابر انصارى: در اين چند سال انگار 
 30 در  گيرد.  نمى  جدى  را  او  هيچكس 
همه  از  بيش  آمد  زمين  به  كه  اى  دقيقه 
عناصر تهاجمى استقالل خطرآفرين شد و 
مدافعان پرسپوليس را به عقب نشينى وادار 
كرد. اگر در زدن ضربه نهايى كمى دقت 
تعويض طاليى شفر  را  شايد او  مى كرد 
استقالل  مرتبط:  پرسش  يك  ناميدند.  مى 
براى نگه داشتن كاوه رضايى واقعاً تالش 

كرد؟
هواداران  تحسين  ضمن  تماشاگران:   -15
استقالل كه حتى بعد از شكست هم تيم 
شان را تشويق كردند و پرسپوليسى ها كه 
سنگ تمام گذاشتند، بايد آن دسته چند ده 
و  سنگ  القيدى  و  رحمى  بى  با  كه  نفره 
موشك به سمت بازيكنان و عكاسان پرتاب مى كنند را 
تحت تعقيب قرار داد و آن چند ده هزار نفرى كه با واژه 
هاى كثيف كارى مى كنند كه تلويزيون صداى ورزشگاه 
را قطع كند سرزنش كرد... به نظر مى رسد يكى از داليلى 
كه بانوان را به ورزشگاه راه نمى دهند همين باشد؛ اينكه 
پرتاب دست و هدفگيرى شان اينقدر خوب نيست و البته 

اين همه با صداى بلند فحاشى نمى كنند!
15+1: آقاى شيرازى: بالفاصله بعد از پايان بازى عادل 
فردوسى پور با مكافات خودش را به وسط زمين رساند 
تماشاگران  بزند.  حرف  تيم  دو  هر  هاى  سرمربى  با  تا 
شيرازى»  «آقاى  اما  بودند  منتظر  و  مشتاق  تلويزيونى 
اسپانسر دو باشگاه اجازه نداده بود! درباره آقاى شيرازى 
يكى از سابقه تدريس او مى گويد و ديگرى از انتسابات 
بيشتر  شيرازى  آقاى  درباره  خواهند  مى  ها  خيلى  او. 
بدانند و اين كه هر دو گزاره درست است يا يكى يا 

هيچ يك.

15 چهره يك شهرآورد درگيرانه

مخالف  كه  مى گويد  خوزستان  فوالد  تيم  سرمربى 
رسانه اى شدن محروميت هاى اعمالى براى بازيكنان از 

سوى كميته اخالق است.
فوالد  يك  يك -  تساوى  درباره  پورموسوى  اكبر  سيد 
خوزستان مقابل سايپا، اظهار داشت: بازى با سايپا يكى 
از بازى هاى خوب ما در اين فصل بود و فرصت هاى 
وقتى  چند  نود  برنامه  متاسفانه  اما  داشتيم،  زيادى 
مى شود كه حالت احتياطش در قبال فوالد بيشتر شده 
با  فوالد  كه  تيم هايى  روى  بيشتر  برنامه  اين  است. 

را  آنها  و  مى كند  تمركز  دارد  بازى  آنها 
نشان مى دهد. اين برنامه تلويزيونى با ما 

نمى كند.  برخورد  مهربانانه 
يك  همين  سايپا  ديدار  همين  از  مثًال 
حالى  در  دادند،  نشان  را  ما  موقعيت 
فرصت  دو  بوديم،  نفره   10 وقتى  كه 

داشتيم. صددرصد 
داورى ها  بحث  در  متاسفانه  افزود:  وى 
بخش  در  مى افتد.  اتفاق  اين  هم 
بيشتر  نود  برنامه  داورى،  كارشناسى 
روى خطاهاى بازيكنان ما زوم كرد، اما 
صحنه هايى را كه بايد دو نفر از بازيكنان 
سايپا اخراج مى شد، اصًال نشان نداد. من 

قبل  هفته هاى  چون  گله مندم،  (فردوسى پور)  عادل  از 
و  مى كند  لطفى  كم  ما  به  او  بود.  شكل  همين  به  هم 
فوالد  به  را  ثانيه   30 فقط  برنامه ها  برخى  در  حتى 
از  شايد  كنم،  صحبت  او  با  بايد  مى دهد.  اختصاص 

فوالد دلخور است. 
اين طور  شويم.  ديده  داريم  دوست  و  مى كنيم  كار 
ما  مى كنند  فكر  مردم  دادند،  نشان  نود  برنامه  در  كه 
نيست.  اين گونه  كه  حالى  در  نمى كنيم،  بازى  فوتبال 
وقتى  اما  دهند،  نشان  را  صحنه اى  هر  نمى گوييم 
بازيكن سايپا از پشت تكل جفت پا مى زند، بايد آن 

را نشان دهند.
از  كل  در  كرد:  خاطرنشان  خوزستان  فوالد  سرمربى 
بازى  بهتر  قبل  بازى  به  نسبت  ما  راضى ام.  تيم  روند 

كرديم.
و  نداشتند  باختى  گذشته  هفته  پنج  در  ما  بچه هاى   
سايپا  مقابل  ديدار  در  حتى  كشيدند.  زيادى  زحمات 

هم مى توانستيم بازى را ببريم.

دايى راضى مى شد تيمش
 به آن شكل گل بزند؟

و  دايى  على  صحبت هاى  خصوص  در  پورموسوى 
ديدار،  اين  داور  عملكرد  به  نسبت  او  اعتراض هاى 
اين  سر  شد.  شروع  پنالتى  از  اتفاقات  اين  همه  گفت: 
جريان هم من از فردوسى پور گاليه مندم. در حالى كه 
آن  عادل (فردوسى پور)  دروازه من بود،  دوربين پشت 
صحنه را دوربين اصلى بازى نشان داد. من حرف على 
لحظه  آن  در  داور  حال  هر  به  اما  دارم،  قبول  را  دايى 

ولى  است،  كرده  اشتباه  كه  شد  متوجه  و  كرد  صحبت 
راضى  دايى  و  بود  درست  مى شد،  گل  توپ  آن  اگر 
مى شد تيمش به آن شكل گل بزند؟ اين اتفاقات در 
گذشته  سال  نكنم  اشتباه  اگر  بوده.  هم  قبل  بازى هاى 

دايى در ديدار نفت - سپاهان پنالتى را برگرداند.
وى ادامه داد: به هر حال زياد نمى خواهم به اين موضوع 
بپردازم، اما بعد از آن تنش ها زياد و جو بازى خراب 
شد. در نيمه دوم بازيكنان سايپا مدام فكر مى كردند كه 
حق شان ضايع شده است. اينكه دايى به داورى اعتراض 
دارد، به اين معنا نيست كه ما از داورى راضى هستيم، ما 
هم از نحوه قضاوت رضا مهدوى راضى نيستيم. پنالتى 
هم كه گرفت، پنالتى نبود. در كل نه ما از عملكرد داور 
راضى بوديم و نه تيم سايپا. خدا وكيلى فوالد از اول 
فصل خيلى از داورى ها متضرر شد. اين جاى تعجب 
سياه جامگان  ديدار  گذشته  هفته  داور  اين  كه  دارد 
مقابل صنعت نفت را هم قضاوت كرد كه قضاوت او 

با اعتراض مواجه شد.

بازى سختى مقابل پديده
 خواهيم داشت

 سرمربى فوالد خوزستان به ديدار هفته آينده تيمش 
مقابل پديده در هفته يازدهم ليگ برتر اشاره كرد و يادآور 
شد: پديده هفته گذشته در خانه باخته و به همين خاطر 
امتياز  به دنبال  هم  ما  اما  مى آيد،  ميدان  به  پيروزى  براى 
هستيم. دو تيم قطعاً طورى بازى مى كنند كه از هم فاصله 
بگيرند. آنها دنبال پيروزى هستند، اما شك نكنيد ما براى برد 
مى رويم. پديده جزو تيم هاى خوب فصل بوده، اما ما تالش 

مى كنيم رتبه اى در حد فوالد داشته باشيم.

كاش محروميت  بازيكنان 
ِسكرت اعمال مى شد

ليگ  بازيكنان  محروميت  راجع به  پورموسوى 
و  ورزشكار  گفت:  اخالق  كميته  سوى  از  برترى 
هر  از  و  هستند  جامعه  تيررس  در  هميشه  مربى 
حركت شان الگو بردارى مى شود. ماها بايد خيلى 
در  حضورم  اول  فصل  گذشته  سال  كنيم.  احتياط 
اعتراض  داور  به  وقت ها  گاهى  و  بود  برتر  ليگ 
قشر  چقدر  آنها  كه  فهميدم  بعدها  اما  مى كرديم، 
مظلومى هستند. من خودم هم داور بودم و مى دانم. 
اعتراض  حتى  كردم  تالش  امسال  خاطر  همين  به 
كوچك هم به داور نكنم. اين موضوع كم كم به بازيكنان 
و در نهايت سكوها هم مى رسد. وقتى هواداران مى بينند 
كه بازيكنان و مربيان شان اعتراض نمى كنند، آنها هم به داور 
احترام مى گذارند. وى تصريح كرد: حرف من اين است كه 
ما براى مردم و جوانان الگو هستيم. درست است كه اين 
موضوع به زندگى شخصى بازيكنان برمى گردد، اما بيرون 
از خانه ديگر حريم شخصى نيست. انشاهللا همه طورى 
رفتار كنند كه اين مشكالت پيش نيايد. فوتبال در تيررس 
جامعه است و برخى ها به فوتبال خيلى حمله مى كنند؛ در 
همه رشته ها هزينه مى شود، اما همه فوتبال را مى گويند. اين 
ذهنيت بد نسبت به فوتبال بايد از بين برود. من مخالف 
رسانه اى شدن اين اتفاقات هستم. بهتر بود اول يك تذكر به 
آنها داده مى شد يا حداقل اگر مى خواستند محروم شان كنند، 
خيلى به صورت پنهانى باشد، مثل داوران. اين فوتباليست ها 
هم زن و بچه و پدر و مادر دارند. بهتر بود محروميت 

بازيكنان هم ِسكرت اعمال مى شد.

محروميت بازيكنان بايد پنهانى باشد

پرسپوليس تهران در يك ديدار فشرده و نزديك موفق شد با تك گل على عليپور از روى نقطه پنالتى به پيروزى برسد. 
هواداران اين تيم يك پيروزى ديگر در دربى را جشن گرفتند و اميدوارانه به روزهاى در پيش
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مقدم  سيروس  جمله  از  «پايتخت»  سريال  عوامل  از  جمعى 
كارگردان، الهام غفورى تهيه كننده و احمد مهرانفر و سارا و نيكا 
فرقانى بازيگران سريال شب گذشته دوم آبان به تماشاى نمايش 

«كروكى» به كارگردانى مجتبى احمدى نشستند.
مقدم پس از تماشاى تئاتر درباره اين فصل از سريال «پايتخت» و 
كارهاى  و  افتاده  دنيا  در  اتفاقى  كرد:  بيان  مهر  به  آن  هاى  جذابيت 
نمايشى را جذاب مى كند اين است كه خالقان آثار هرآنچه را كه تخيل 
مى كنند در آثارشان به تصوير مى كشند. آنها خود را به بضاعت هاى 
موجود محدود نمى كنند و به همين دليل ممكن است آثارشان در جايى 
به فانتزى يا ماورا نزديك شود. وى ادامه داد: ما هم در سريال «پايتخت 
5» هرآنچه را كه فكر مى كرديم ممكن است به شكل ناخواسته براى 
يك خانواده از يك فضاى ساده به فضاى غيرقابل باور تبديل شود، 
انجام داديم. ما تالش كرديم اين خانواده را به يك فضاى مريخى 
پرت كنيم، خانواده اى كه شايد در تمام عمرش پايش را از على آباد 
بيرون نگذاشته و دورترين جايى كه رفته تهران بوده ناگهان از بالنى 
در آسمان سردرمى آورد و اتفاقاتى برايش رخ مى دهد كه به عنوان 

مخاطب ممكن است بگوييد مگر مى شود! اما همه اينها رئال است و منطق 
روايى خود را دارد.

تراژدى در كنار كمدى قرار گرفته است
كارگردان سريال «پايتخت» با اشاره به اتفاقات مختلفى كه در اين فصل از 

سريال رخ مى دهد، اظهار كرد: در اين مجموعه تراژدى در كنار كمدى قرار 
گرفته است و اتفاقاتى دارد كه با خود فكر مى كنيم براى فصل بعدى ديگر 
چه كارى مى توان انجام داد. وى در پاسخ به اينكه به فصل بعدى اين سريال 
هم فكر مى كنند يا خير؟ يادآور شد: تا وقتى مردم دوست داشته باشند و پيگير 

باشند ما هم وظيفه داريم كه «پايتخت» را بسازيم.

دارد؟  قرار  اى  مرحله  چه  در  اكنون  سريال  اينكه  درباره  مقدم 
توضيح داد: بخشى از اين فضاى تخيلى و غيرقابل باور كه گفته 
شد از طريق ويژوال افكت و ديگر تكنيك هاى فنى در حال 
ساخت است و اتفاقا بخش سخت و نفس گيرى است كه بايد از 

جنس خود سريال «پايتخت» رئال باشد و از قصه بيرون نزند.

 سقوط 13 نفر در يك اقيانوس با بالن
وى اضافه كرد: ما اتفاقاتى را در اين سريال داشتيم كه جز از طريق 
تكنيك ويژوال افكت امكانپذير نبود. به طور مثال وقتى مى خواهيد 
يك بالن را با 13 نفر در يك اقيانوس بيندازيد، مجبوريد براى حوادث 

پس از آن سراغ اين تكنيك برويد.
مقدم درباره پرماجرا بودن اين فصل از «پايتخت» يادآور شد: اين فصل 
از سريال پرماجراست و در عين حال پر از حوادث و فضاهاى خيلى 
عجيب و جديد است كه خود من هم تا به حال تجربه نكرده بودم. 
سريال  اين  در  داعش  كشيدن  تصوير  به  نحوه  درباره  پايان  در  وى 
عنوان كرد: مساله اين است كه خانواده «پايتخت» براى كار ديگرى 
وارد يك كشور مى شوند و بنا بر حادثه اى در نقطه اى سقوط مى كنند كه 
حتى نمى دانند كجاست؟ سوريه است؟ عراق است؟ مكان برايشان مشخص 
نيست و زمانيكه چشمشان را باز مى كنند در موقعيتى قرار مى گيرند كه 

شوكه مى شوند.

تهيه كننده قاتل اهلى معتقد است؛ اكران نامناسب آثار كارگردان هاى شناخته شده، 
سانسور غيرمستقيم آنهاست.

منصور لشگرى قوچانى (تهيه كننده سينما) با انتقاد از وضعيت فعلى اكران گفت: هر 
كااليى سه مرحله توليد، كيفيت سنجى و عرضه را پشت سر مى گذارد. در سينماى 
ايران نيز  شوراى پروانه ساخت و نمايش  در بخش توليد فعاليت دارند و جشنواره 
فيلم فجر در بخش كيفيت سنجى و شوراى صنفى نمايش، مديريت و توزيع فيلم 
به مثابه يك كاال تجارى را به عهده دارد.وى ادامه داد: آثار سينمايى بعد از ساخت در 
شوراى پروانه نمايش از لحاظ استاندارد مجوز مى گيرند و بعد در جشنواره فيلم فجر 
كيفيت سنجى مى شوند. سال گذشته 44 فيلم در جشنواره فيلم فجر به نمايش درآمد 
كه داراى  استاندارد الزم بودند. عالوه بر جشنواره فجر، فيلم ها در جشن خانه سينما 
نيز بررسى شد كه اختالف اين دو جشن فاحش نبود و شايد اختالف ها به يك يا 

دو فيلم محدود مى شد.
وى ادامه داد: موفقيت هر بازارى رابطه مستقيمى با نحوه توزيع و فروش آن كاال 
براساس قانون عرضه و تقاضا  دارد. موفقيت سينماى ما نيز در بحث فروش ارتباط 
مستقيمى با عملكرد شوراى صنفى نمايش دارد. عملكرد شوراى صنفى نمايش از 
شوراى پروانه ساخت و شوراى پروانه نمايش مهمتر است اما متاسفانه شوراى صنفى 
نمايش  درست عمل نمى كند و  و فيلم ها بدون تخصص اكران مى شوند. متاسفانه 
آيين نامه اين شورا نيز توسط خود اعضا و البته رياست شورا نوشته مى شود به همين 
دليل اين آيين نامه نيز تخصصى نبوده و علمى و كارشناسى نيست.تهيه كننده فيلم 
عصر يخبندان ادامه داد: سازمان سينمايى بايد براى شوراى صنفى نمايش فكرى 

بكند و آيين نامه و اساسنامه كارشناسى تخصصى براى آن نوشته شود. زيرا قضاوت 
مردم درباره سينماى ايران و آنچه از اين سينما روى پرده مى بينند رابطه مستقيمى 
با عملكرد شوراى صفنى نمايش دارد. همچنين چيدمان اشتباه اكران باعث شده كه 
برخى از فيلم ها با فروش بسيار بدى همراه شوند و امسال ما شاهد بوديم كه فيلم هايى 
اكران شدند كه فروش خوبى نداشتند و اگر بودجه آنها از بخش خصوصى آمده بود 

ديگر تهيه كنندگان آن فيلم ها نمى توانستند كمر راست كنند.
لشگرى قوچانى با اشاره به اينكه چند ماه پيش  اين وضعيت را پيش بينى كرده بود، 
افزود: اسفند سال گذشته نامه اى به رئيس سازمان سينمايى نوشتم و از وضعيت فعلى 
اكران ابراز نگرانى كردم و معتقد بودم اين روند به فيلم سوزى منجر مى شود. از سازمان 
سينمايى مى خواهم حتماً براى اكران نمايش فيلم ها كارشناسان متخصص بازاريابى و 
مديريت براى شوراى صنفى نمايش استخدام كنند زيرا ما سالن هاى سينمايى داريم 
كه استفاده بهينه از  آنها انجام نمى دهيم اما اصالح رابطه تعداد محصول و سالن، 
ضمن كمك به فيلم هاى پرفروش قطعاً براى همه فيلم ها و سينمادارها مناسب 
خواهد بود و موفق تر خواهيم بود.تهيه كننده فيلم قاتل اهلى در پاسخ به اين سؤال كه 
گروهى معتقدند سياستى در جريان است تا برخى از فيلمسازان  قديمى كنار گذاشته 
شوند، گفت: اتفاق ديگرى كه شاهد آن هستيم اين است كه انگار سيستم نمايش 
فيلم ها و به دنبال آن مديريت در سينما به شكلى طراحى مى شود كه فقط مى خواهد 
از هنرمندان پيشكسوت سينما به عنوان زينت المجالس استفاده كند و دوست ندارند 
اين افراد فيلم بسازند. رفتارى كه در سال هاى گذشته با كارگردان هايى همچون 

خسرو سينايى، ناصر تقوايى و بهرام بيضايى شد، گواه اين مساله است.

وى ادامه داد: اجراكنندگان اين سياست براى آنكه بگويند دوره اين هنرمندان تمام 
شده است به شكلى برنامه ريزى مى كنند كه فيلم هاى آنها در زمانى اكران شود كه 
مخاطب نتواند آن آثار را ببيند و بعد براساس اين اكران نامناسب نتيجه گيرى كنند كه 
مردم شما را ديگر دوست ندارند و به نوعى فيلم هاى اين گروه از فيلم سازان سانسور 
غيرمستقيم مى شود.لشگرى قوچانى ادامه داد: رفتارى كه امسال با فيلم قاتل اهلى 
مسعود كيميايى مى شود نيز بر همين اساس است.  امروز وضعيت و زمان بندى 
اكران فيلم ها نه براساس عملكرد فيلم ها در جشنواره فيلم فجر و نه براساس 
سياست عرضه و تقاضا كه براساس قبيله اى اكران مى شود. تهيه كننده فيلم 
هفت ماهگى ادامه داد: ما مخاطب هاى خوبى را سال هاى گذشته جذب كرده 
بوديم اما دوباره امسال آنها را از دست داديم و دليل اصلى آن عملكرد اشتباه ما 
در چينش فيلم هاى اكران است.وى در پاسخ به اين سؤال كه آيا سينماداران نيز 
در وضعيت اكران مقصر هستند يا خير؟ گفت: سينماداران مقصر نيستند زيرا با 
توجه به سالن هاى سينمايى جديدى كه به چرخه اكران اضافه شده؛ كمك 
زيادى كردند تا ريزش مخاطب كاهش پيدا كند. البته فروش خوب سينما در 
ايران بيشتر در پرديس هاى سينمايى همچون مگامال، كوروش، آزادى، هويزه 
مشهد است و مديريت پرديس هاى سينمايى خوب عمل كردند وگرنه امسال 
ما ريزش بيشترى نسبت به سال هاى قبل داشتيم. در چرخه اكران؛ بخش 
سينماداران و تهيه كنندگان سينما خوب عمل كردند و تنها بخشى كه ضعيف 
عمل كرده است بخش برنامه ريزى و مديريت براى نمايش فيلم ها بود كه 

برعهده شوراى صنفى نمايش است.

پايتخت 5 شوكه تان مى كند اين چه شمعيست كه جان ها همه پروانه اوست
شـت نو عكـس  نجمه مساعدي

نـه بخا كتا
كتاب «عباس كيارستمى» به فارسى ترجمه شد

نوشته  كيارستمى»  «عباس  كتاب 
به  سعيدوفا  مهرناز  و  ُرِزنبام  جاناتان 
چشمه  نشر  توسط  و  ترجمه  فارسى 

منتشر شد.
كتاب «عباس كيارستمى» نوشته  جاناتان 
ُرِزنبام و مهرناز سعيدوفا با ترجمه  يحيى 
نويسندگان  اختصاصى  مقدمه   و  نطنزى 
ُرِزنبام  شد.   منتشر  چشمه  نشر  سوى  از 
و سعيدوفا در كتاب «عباس كيارستمى» 
شده  نوشته   منابع  مهم ترين  از  يكى  كه 
به زبان انگليسى درباره  اين هنرمند فقيد 

است، كارنامه  سينمايى كيارستمى را از اولين تجربه ها تا 
آخرين فيلم هايش بررسى مى كنند. آنها در كنار مقاالت 
سينماى  درباره   هم  با  مكالمه   و  خود  مفصل  و  مجزا 
از  كه  انجام داده اند  با او  گفتگويى بلند هم  كيارستمى، 

بخش هاى خواندنى كتاب است.
 نويسندگان و منتقدان زيادى تالش كرده اند به بررسى 
و  ُرِزنبام  جاناتان  كتاب  اما  بپردازند  كيارستمى  شمايل 
قابل  و  كامل  دستاورد  جهت  اين  از  سعيدوفا  مهرناز 
اعتنايى است كه عالوه بر مرور ويژگى هاى شناخته شده  
كيارستمى، موقعيت او را به عنوان يك هنرمند بين المللى 
بررسى مى كند و به سراغ مسيرى مى رود كه كيارستمى 
در آن از يك فيلمساز حاشيه نشين و كارگردان فيلم هاى 

«كانونى» به جايگاهى رسيد كه بزرگان 
و  كردند  تحسينش  جهان  سينماى 
گرفتند؛  تأثير  او  از  زيادى  فيلمسازان 
مختلف  جوانب  از  كتاب  در  كه  مسيرى 
به بحث گذاشته مى شود تا خواننده درك 
دقيقى از اهميت و جايگاه كيارستمى در 

سينماى دنيا به دست بياورد.
و  شاخص ترين  از  يكى  مقام  در  ُرِزنبام   
مشهورترين منتقدان سينمايى و سعيدوفا 
با  سينما  مدرس  و  كارشناس  به عنوان 
تالش  كتاب  اين  در  ايرانى  خاستگاهى 
اصيلى  هنرمند  مسير  مؤلفه هاى  تحليل  به  مى كنند 
بپردازند كه توانست با تكيه بر ريشه هاى بومى به زبانى 
جهانى براى ارتباط با مخاطب برسد و تحسين  و اعتبار 

زيادى را متوجه خود كند.
نويسندگان  با  هماهنگى  با  شده،  ترجمه  نسخه   در   
ساختار  تا  شده   اضافه  كتاب  به  هم  جديدى  مقاالت 
جذاب و متفاوت آن شكل كامل تر و به روزترى به خود 
نشر  را  كيارستمى»  «عباس  كتاب  اول  چاپ  بگيرد.  
چشمه به قيمت شانزده هزار تومان منتشر كرده است. 
از يحيى نطنزى پيش از اين كتاب هاى «راهنماى ژانر؛ 
كوتاه؛  سينمايى» و «برخورد  گونه   ده  بررسى  معرفى و 

25 نقد 25 منتقد» منتشر شده است.

سيروس مقدم مى گويد در سريال «پايتخت5» اتفاقاتى عجيب و تخيلى رخ
 مى دهد  و گويى يك خانواده  از فضايى ساده به مريخ پرتاب شده اند

 و همه اينها  عجيب و شوك آور است.

برخوردارى از تسهيالت بانكى
ــاوى در بخش ديگرى از اين گفتگو  حميد حزب
ــت: تاكنون از تسهيالت بانكى بانك  اظهار داش
ــتفاده نشده اما در آينده نزديك با  هاى استان اس
ــك ملى مركزى  ــكارى هاى خوبى كه با بان هم
ــهيالت بانكى اين بانك  ــم اميدواريم از تس داري
ــا دارد از تالش هاى  ــتفاده نماييم كه البته ج اس

آقاى بيت مشعل در اين زمينه قدر دانى نمايم.

انتظار از مسئوالن
ــاره به  ــرح بازارچه آبزيان اهواز با اش مجرى ط
ــال گذشته متحمل خسارت  اينكه در طول 2 س

هاى فراوانى در راستاى اجراى طرح شده افزود: هدف از اجراى اين طرح ، ايجاد 
ــب و كار ، ايجاد فرصت هاى شغلى و در نهايت سرمايه گذارى در اين  فضاى كس

شهرستان بوده كه باعث شده تا االن به آينده اين طرح اميدوارانه نگاه شود. 
ــتان از  ــئوالن شهرس ــفانه و همانگونه كه گفتم عدم حمايت برخى مس ــا متاس ام

ــت. ــاخته اس ــردى و نااميدى ما را فراهم س ــرمايه گذاران زمينه دلس س
 حزباوى ادامه داد: موضوع صرفاً طرح بازارچه آبزيان اهوازنيست، طبيعتاً وقتى سرمايه 

گذاران ديگر قصد داشته باشند سرمايه گذارى كنند  و با اين موانع روبرو شوند دچار 
مشكل خواهند شد و ما شاهد فرار سرمايه گذاران از اين منطقه خواهيم بود.
آذر ماه 96، زمان آغاز به كار اجراى

 پروژه بازارچه آبزيان اهواز
به گفته حميد حزباوى، در صورت همكارى همه مسئوالن مرتبط با پروژه بازارچه 
ــال جارى  ــان اهواز كار احداث اين پروژه با يارى خداوند متعال در آذر ماه س آبزي

شروع خواهد شد.

توجه به طرح هاى گردشگرى 
حزباوى خاطر نشان ساخت ، در كنار ساخت اين پروژه ، توجه خاصى نيز به توسعه 
امور گردشگرى شده است. حضور كاروان هاى راهيان نور، مهمان هاى نوروزى و اهالى 
منطقه باعث شده كه بازارچه اى در خور و شان مردم شريف خوزستان طراحى شود. 

جداى از بحث بازارچه به دنبال آن هستيم كه از رودخانه محلى كه در 5 كيلومترى 
ــوارى  و  ــوده  و با راه اندازى خدماتى مانند قايق س ــتفاده نم ــرار دارد اس كارون ق

قايقرانى گامى در جهت توسعه گردشگرى استان برداريم .

تقدير از سازمان هاى همراه
ــتان  ــازار بزرگ آبزيان خوزس ــرى طرح ب مج
ــت; در  ــش پايانى اين گفتگو اظهار داش در بخ
ــان استان  اجراى اين پروژه مديران و كارشناس
ــتند كه از آن جمله  ــكارى خوبى با ما داش هم
ــاب آقاى  ــكارى ارزنده جن ــى توانم به هم م
ــب الباجى (نماينده مردم اهواز  دكتر كاظم نس
ــالمى)، دكتر غالم رضا  در مجلس شوراى اس
ــتان)، دكتر  ــتاندار محترم خوزس شريعتى (اس
فرامند هاشمى زاده (معاونت محترم هماهنگى 
امورعمرانى استاندارى خوزستان)، دكتر حبيب 
اله فضل اهللا پور (مدير كل سياسى و انتخابات 
ــتاندارى خوزستان)،  و تقسيمات كشورى اس
ــازمان جهاد  ــور (رييس س ــين پ مهندس حس
ــاورزى كارون)، حميد لويمى (مدير بخش سامد استاندارى خوزستان)، جهان  كش
بخش مهدى پور (كارشناس شيالت خوزستان)، سعيدى (بخشدار محترم سويسه ، 
دكتر عليمرادى (رييس سازمان دامپزشكى كارون)، چينى گرد (رييس محيط زيست 
كارون)، اسكندرى، مريدى و مجدم (كارشناسان جهاد كشاورزى استان)، بيت مشعل 
(بازرس مديريت شعب بانك ملى استان)، دزفولى (مدير محترم روابط عمومى سازمان 
دامپزشكى استان) و محمود باوى (كارشناس انفورماتيك بخشدارى مركزى اهواز) 

اشاره نمايم.

توجه به گردشگرى خوزستان در طرح
 بازارچه شيالت آبزيان اهواز 

بامداد زاگرس - گروه اقتصادى :در شماره گذشته نشريه ودر گفتگويى اختصاصى با «حميد حزباوى « سرمايه گذار بومى طرح بازارچه شيالت آبزيان اهواز زواياى مختلف اين طرح مورد بررسى قرار گرفت در آن مصاحبه حزباوى با اشاره به نقش تعيين 
كننده اين طرح در شهرستان كارون از بكار گيرى 500 جوان خوزستانى خبر داد. وى همچنين گفت : با احداث اين بازارچه فضاى اشتغال رونق گرفته و زمينه كاهش بيكارى را  شاهد فراهم بود  كه اين مهم زمينه را براى ايجاد فضاى نشاط و اميدو ارى در 
شهرستان كارون بوجود خواهد آورد. وى اضافه كرد، در صورت حمايت مسئوالن ، طرح هاى توسعه  اى بازارچه آبزيان نيز اجرايى خواهد شد. به گفته حزباوى ، تاكنون از تسهيالت بانكى بانك هاى استان استفاده نشده اما در آينده نزديك با همكارى هاى 

خوبى كه با بانك ملى مركزى داريم اميدواريم از تسهيالت بانكى اين بانك استفاده نماييم كه البته جا دارد از تالش هاى آقاى بيت مشعل در اين زمينه قدر دانى نمايم. بخش دوم و پايانى اين گفتگو را در ادامه بخوانيد 

 موضوع صرفاً طرح بازارچه آبزيان اهوازنيست، طبيعتاً 
وقتى سرمايه گذاران ديگر قصد داشته باشند سرمايه گذارى كنند
  و با اين موانع روبرو شوند دچار مشكل خواهند شد و ما شاهد 

فرار سرمايه گذاران از اين منطقه خواهيم بود
  

متاسفانه و همانگونه كه گفتم عدم حمايت
 برخى مسئوالن شهرستان از سرمايه گذاران زمينه
 دلسردى و نااميدى ما را فراهم ساخته است

 در صورت همكارى همه مسئوالن مرتبط با پروژه
 بازارچه آبزيان اهواز كار احداث اين پروژه با يارى خداوند متعال

 در آذر ماه سال جارى شروع خواهد شد
  

جداى از بحث بازارچه به دنبال آن هستيم كه از رودخانه محلى كه در 5 
كيلومترى كارون قرار دارد استفاده نموده  و با راه اندازى خدماتى مانند قايق 

سوارى  و قايقرانى گامى در جهت توسعه گردشگرى استان برداريم
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