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عروس شهرهای ایران؛ 
محتاج یک جرعه آب

مسئوالن به شائبه انتقال  آب کارون به بصره پاسخ دهند
مدتی است که اخبار ضد و نقیضی پیرامون عزم جدی متولیان 
منابع آب ایران برای انتقال آب کارون به استان بصره عراق 
منتشر می شود و مسئوالن ایرانی نیز پاسخ شفاف و صریحی در 
قبال این گمانه ها مطرح نمی کنند؛ اتفاق قابل تأملی که پس از 

رسانه ای شدن این موضوع در رسانه های ملی عراق با واکنش های 
اعتراضی شهروندان خوزستانی همراه شده است.

حال و روز بحرانی وضعیت آب در استان خوزستان و رود 
کارون جدا از مسئله کمبود منابع در ماه های اخیر با مشکالت 

جدیدی نیز رو به رو شده است که البته هنوز از سوی مسئوالن 
ایرانی به صورت صریح بیان نشده است؛ مشکالتی مثل تالش 
برای انتقال آب از کارون برای تأمین آب شرب استان بصره عراق 

که در آن میلیون ها شهروند عراقی زندگی می کنند. 

رویکرد اصل��ی هلدینگ فوالد خوزس��تان 
تامین بازار داخلی است و تفاوت صادرات 
نس��بت به برنامه به دلیل ع��دم جذب بازار 

داخلی بوده است.

محم��د کش��انی مدیرعام��ل ش��رکت فوالد 
خوزس��تان این مطلب را در نشس��ت س��االنه 
مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت بیان کرد.

کش��انی خالصه گزارش عملکرد هیات مدیره 
شرکت را طی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه 
سال۱۳۹۶ خطاب به مجمع عمومی در نشست 

ساالنه این مجمع ارائه نمود.
این جلس��ه مطابق آگهی رس��می منتشره، در 
ساعت ۱۰ و س��ی دقیقه صبح روز چهارشنبه 
سی ام خردادماه در محل مجتمع فرهنگی تاالر 
امام رضا)ع( واقع در ش��هرک نفت اهواز آغاز 
گردید. این نشس��ت با حضور اعضای هیات 
مدیره، مدیرعامل، حسابرس مستقل و بازرس 
قانون��ی، نمایندگان س��ازمان های خصوصی 
س��ازی، بورس اوراق بهادار و دارندگان ۷۴ و 
۲۹ صدم درصد از کل س��هام شرکت رسمیت 
یافت و به موارد دستور جلسه قانونی پرداخت.
 این گ��زارش حاکیس��ت، مدیرعام��ل فوالد 
خوزس��تان در گزارش��ی که به مجمع عمومی 
ارائه کرد تولید سه میلیون و ۷۶۵ هزار و ۵۹۰ 
تن ش��مش فوالد را  که با رشد ۴ و شش دهم 
درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، بیش 
از ۱۷ درصد از تولید فوالدخام کشور را شامل 
می ش��ود، به عنوان مهمترین دستاورد تولیدی 

شرکت ذکر نمود.
کش��انی اف��زود: فوالد خوزس��تان ب��ه عنوان 
بزرگترین عرضه کننده ش��مش فوالدی کشور 
ت��الش دارد نقش محوری خ��ود را در تامین 
مواد اولیه باکیفیت مطلوب برای شرکت های 
نوردی داخل کشور، به بهترین نحو ممکن ایفا 

نماید.
وی در تشریح مهمترین دستاوردهای سال ۹۶ 
فوالد خوزستان اظهار داشت: فروش ۳ میلیون 
و ۹۶۸ هزار تن محص��ول نهایی در بازارهای 
داخل��ی و صادراتی و همچنین صدور بیش از 
۲ میلی��ون و ۷۷۰ هزار ت��ن محصول نهایی به 
مقص��د بازارهای جدیدی در چهارده کش��ور 

جهان، دستاورد مهمی بود 
که علیرغم همه مشکالت 
اقتصادی ناشی از تحریم 

ها صورت گرفت.
وی افزود: دستاورد شایان 
توجه دیگری که همزمان 
با اقدامات مهم یاد شده و 
برای اولی��ن بار در تاریخ 
آم��د،  بدس��ت  ش��رکت 
به  خوزستان  فوالد  ورود 
باالدس��ت زنجیره ارزش 
فوالد بود که با تملک ۶۷ 
س��هام شرکت  از  درصد 
صنعتی و معدنی توس��عه 
ملی و در راستای اجرایی 
اس��تراتژی  یک  نم��ودن 
س��رمایه  در  ض��روری 

گذاریهای فوالد خوزستان محقق گردید. بگفته 
کشانی کارخانه توسعه ملی در سنگان خراسان، 
دو واحد بزرگ تولید کنسانتره و گندله سازی 
هرکدام با ظرفیت دو و نیم میلیون تن را شامل 
می شود و قابلیت زیرساختهای آن در صورت 
تامین س��همیه سنگ آهن تا پنج میلیون تن در 

هرکدام از بخش ها وجود دارد.
کشانی در ادامه برشمردن دستاوردهای شرکت 
در سال ۹۶ گفت: بهینه سازی سبد محصوالت 
با هدف حداکثر س��ازی س��ود متناسب با نیاز 
بازار، همچنین استقرار نظام هلدینگ و ساختار 
حاکمیتی شرکت های تابعه و نیز بهینه سازی 
س��بد محصوالت با هدف حداکثر سازی سود 
متناسب با نیاز بازار از دیگر موفقیتهای شرکت 

می باشد.
وی به کاهش سطح موجودی انبارها  با توجه 
به تحلیل های محیطی و ش��رایط بازارها و نیز 
اجرای پروژه های توس��عه ای ، بهینه سازی و 
زیس��ت محیطی همراه با بازنگری در سیستم 
مدیری��ت ایمنی و بهداش��ت حرف��ه ای و نیز 
توسعه ش��بکه پایش مداوم زیست محیطی به 
عنوان دیگر دستاوردهای مدیریتی در شرکت 

اشاره نمود.
مدیرعامل فوالدخوزس��تان در ادامه س��خنان 
خود بخش دیگری از افتخارات این شرکت را 

برشمرد و افزود: در این سال دریافت تندیس 
سیمین و کسب باالترین سطح تعالی سازمانی 
در کش��ور، دریاف��ت تندیس طالی��ی رعایت 
حق��وق مصرف کنندگان برای پنجمین س��ال 
متوال��ی، ثبت رکورد تاریخ��ی تولید از ابتدای 
راه ان��دازی و ثبت رک��ورد تاریخی صادرات 
و گس��ترش بازارهای صادرات��ی از توفیقات 
ش��گرف فوالد خوزس��تان بود ک��ه در نتیجه 
تالش و همدل��ی کارکنان و مدیران بدس��ت 
آمد و عالوه بر آنچه ذکر ش��د، کس��ب عنوان 
صادرکنن��ده نمونه کش��وری، دریافت تندیس 
واحد نمون��ه صنعت��ی، دریافت ل��وح تقدیر 
و نش��ان افتخار مدیریت منتخ��ب جهادی یا 
مدی��ر نمونه جهادی، دریاف��ت تندیس و لوح 
تقدیر باش��گاه برتر در س��طح کشور ، توسط 
باش��گاه فرهنگی ورزش��ی فوالد خوزستان از 
دیگر افتخارات به ثبت رس��یده شرکت فوالد 
خوزستان است که همگی در سال ۹۶ حاصل 

گردید.
مدیرعامل ش��رکت فوالد خوزس��تان در ادامه 
گ��زارش خود ب��ه مجمع عمومی به تش��ریح 
برنامه های آتی ش��رکت و طرح های توس��عه 

پرداخت.
وی مهمترین اس��تراتژی شرکت در این زمینه 
را ایج��اد خطوط جدید تولید و زیرس��اخت 

با س��رمایه گ��ذاری میان م��دت و بلند مدت، 
همچنین نوس��ازی و اص��الح خطوط موجود 
تولید و زیر س��اخت با س��رمایه گذاری کوتاه 
م��دت و زود بازده عنوان کرد و افزود: در این 
مدت پروژه هایی را دنبال نموده ایم که موجب 
پایداری هر چه بیشتر تولید و فرآیندهای بهره 
ب��رداری بوده اند و اجرای پروژه ها با رویکرد 
زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ای و 
رفاهی و با س��رمایه گذاری میان مدت و بلند 

مدت در اولویت قرار داشته است.
وی درخصوص پروژه های انجام شده و صد 
در صد ب��ه اجرا درآمده طی س��ال ۹۶ گفت: 
مجموعه فرهنگی ورزش��ی فوالد خوزس��تان 
که ش��امل یک استادیوم مسقف ۳۰هزار نفری 
نمونه در س��طح کشور اس��ت در این سال به 

اتمام رسید.

بگفته کش��انی مدیرعام��ل، در این مدت طرح 
های فن��ی متعددی به اجرا درآمده اس��ت که 
از جمله مهمترین آنه��ا می توان به این موارد 

اشاره نمود:
 نصب و راه اندازی سیستم جمع آوری دود 

کوره شماره ۴ فوالدسازی،
 احداث سیس��تم آب مدار باز کارخانه احیا 

مستقیم زمزم شماره یک،

 افزای��ش ظرفیت پمپ 
خانه مرکزی،

کام��ل  آوری  جم��ع   
سایت واحد احیا قدیمی 
در   HYL منق��رض  و 
مج��اورت محوط��ه احیا 
ش��رکت، سیستم تفکیک 
و  آهن��ی  ضایع��ات 

غیرآهنی،
 توسعه کارگاه تعمیرات 

فوالدسازی،
نوس��ازی  و  اص��الح   
اضط��راری  برق  ش��بکه 

فوالدسازی،
 اح��داث گال��ری کابل 
مدول ش��ماره یک واحد 

احیا مستقیم شماره ۲ ،
 نصب داکتهای تغییر مس��یر کوره شماره ۲ 

فوالدسازی،
 اح��داث رین��گ شستش��وی مواد رس��انی 

فوالدسازی،
 عملیات انتقال آب لجن برگش��تی اسکرابر 
ش��ماره TT  ۲۰ از محل دستگاه تیکنر شماره 

۲ به شماره ۱ ،
 تکمیل و راه اندازی جاده شمالی شرکت،

 اص��الح سیس��تم زهکش��ی باند س��رباره 
فوالدسازی،

 اصالح انبارهای سطح شرکت،
 اح��داث رینگ شستش��وی واحدهای احیا 

مستقیم در محوطه سازی احیا شماره یک
 و باالخره  نصب ماش��ین سرباره گیر مذاب 

.) Slag  Rack ( یا

بنابر اظهار مهندس کشانی مدیرعامل، فهرست 
ذکر شده خالصه طرح های فنی متعددی است 
که در این مدت با تالش کارکنان بخش توسعه 
و هم��کاری تمامی کارکنان بخش های مرتبط 
در ش��رکت فوالد خوزستان به انجام رسیده و 

مورد بهر برداری قرار گرفته اند.
مدیرعامل س��پس به برنام��ه ها و طرح های 
آتی ش��رکت پرداخت و اظهارداشت: فوالد 
خوزس��تان با ه��دف حفظ س��هم تولید در 

چش��م انداز  ۱۴۰۴ فوالد کشور، برنامه های 
ارتقا بهره وری، توس��عه ظرفیت های تولید 
و زیرس��اخت ها را در دستور کار قرار داده 
و طرح های آتی شرکت در مجموع با هدف 
ارتقا به��ره وری کل منابع، اجرای طرحهای 
توس��عه و متوازن س��ازی ظرفی��ت خطوط 
تولی��د، تکمی��ل زنجیره تولی��د و حضور در 
صنایع باال دستی شامل تولید کنسانتره سنگ 
آهن و پایین دس��تی یعنی تولید محصوالت 
ن��وردی دنب��ال می ش��ود و در ای��ن زمینه 
همواره توسعه بومی سازی فناوری با هدف 
قطع وابستگی به خارج در تمامی طرح های 

توس��عه ش��رکت مدنظر قرار دارد.
این گزارش حاکیس��ت، جلسه مجمع عمومی 
عادی س��الیانه ش��رکت فوالد خوزستان که با 
نماد )فخ��وز( در بورس کاالی کش��ور فعال 
اس��ت، پس از اس��تماع گزارش مدیرعامل به 
دیگر موارد دس��تور جلسه مطابق روال قانونی 
پرداخ��ت و مبلغ ۷۵۰ ریال برای هر س��هم را 

تصویب نمود.
در این نشست، گزارش فعالیت هیات مدیره و 
صورتهای مالی تلفیقی گروه و ش��رکت اصلی 
منتهی به تاریخ ۲۹ اس��فند ۱۳۹۶ و صورتهای 
س��ود و زیان و جریان وجوه نقد برای س��ال 
مالی منتهی به تاریخ مذکور به تصویب مجمع 
رسید. همچنین روزنامه های گسترش صنعت، 
مع��دن و تجارت، اطالعات و دنیای اقتصاد به 
عنوان روزنامه های کثیراالنتشار شرکت برای 

سال ۱۳۹۷ انتخاب شدند.
برپایه این گزارش جلس��ه مجمع در س��اعت 
۱۲ ب��ه پایان رس��ید و طی آن هیات رئیس��ه 
به س��واالت مطرح شده از س��وی گروهی از 
س��هامداران خرد ک��ه اکثر کارکنان ش��اغل و 
بازنشس��ته ش��رکت بودند، با سعه صدر پاسخ 

دادند.
برپای��ه این گزارش، اقدامات س��ال گذش��ته 
هیات مدیره از جمله سهامدار نمودن کارکنان 
بازنشسته و اجرای بخش هایی از موارد قانونی 
تسهیالت ایثارگران که هردو مورد برای اولین 
بار به اجرا درآمده بود، از جمله مصادیق تقدیر 
و تشکر کارکنان از هیات مدیره و مدیر عامالن 

کنونی و پیشین شرکت در این نشست بود.

محمد کشانی مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان:

رویکرد اصلی هلدینگ فوالد خوزستان  تامین بازار داخلی است
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 اجتامعی-   سیاسی

هفته نامه منطقه ای

چشم ها راشستیم
 اما جور دیگر ندیدیم

مالی،  فساد  آقازاده،   اختالس،  دزدی،  گرانی، 
فقر، گرسنگی، بی آبی، دروغ، وعده، و... سوژه 
گویند؛  می  است  کشورمان  روزهای  این  های 
»چشم ها را باید شست جور دیگر باید دید«، 
نه  ندیدیم  دیگر  جور  اما  شستیم  را  ها  چشم 
اینکه نخواستیم ببینیم چیز دیگری نبود که ببینم 
گویان«  »تحریم  و  گویان«  »دشمن  مسئوالن  و 
از مردم می خواهند که »تحمل کنید تا دشمن 

خسته شود«                               صفحه 4

ضرورت نظارت برخط آالیندگی  
صنایع نفت در خوزستان

در  آبادان  پتروشیمی  واحد  در  آتش سوزی  فیلم 
شبکه های اجتماعی منتشر شد. در پی انتشار فیلم 
این فیلم به دلیل ذهنیت گذشته مردم منطقه در 
خصوص آتش سوزی سال ۹۵ پتروشیمی ماهشهر، 
نگرانی هایی در اذهان عمومی به وجود آمد که با خرده 
توضیحاتی که از جانب مسئوالن داده شد نگرانی ها 
تا حدودی کاهش یافت و صبح روز بعد هم خبر مهار 
کامل آتش سوزی اعالم گردید.               صفحه 4

شمرهای اقتصادی
حکایت تلخ این روزهای بازار دالل و دالل بازی 
کشور به مثابه گروهی می ماند که در میانه ی آتش 
سوزان تحریم های اقتصادی ابرقدرتهای جهان از 

این آتش بر افروخته بالل می پزند!
انگار نه انگار که جزو همین مردم هستند و در این 

آب و خاک زیست می کنند.
یاد دهه شصت به خیر؛ بچه که بودیم وقتی روزی 
از روزهای هفته، غذای پختنی داشتیم حاال هر چه 
که بود سوپ پیازی، آبگوشت، دم پختک و… 
مادرم چند                                  صفحه 4

سیاسی/ صفحه 3

اقتصادی/ صفحه 6

یکی از مسائلی که بسیار اهمیت دارد، این 
است که از سوی دولت و بخش هایی از 
منتقدان دچار افراط و تفریط در خصوص 
آسیب شناسی اتفاقات اخیر هستیم. به این 
عنوان  دولت  طرف  یک  از  که  صورت 
می کند که این مسائل ناشی از اختالالتی 
است که برخی گروه ها و افراد در بازار و به 
طور کلی اقتصاد ایجاد کرده و روانی است. 

متخصصان معتقدند گرمایش جهانی خیلی 
زودتر در ایران شروع شده است

نشان  سال ۹۷  بهار  در  رسمی  آمارهای 
استان های  تمامی  در  هوا  درجه  می دهد 
کشور گرم تر از میانگین بلند مدت بود و 
میانگین دما در تمامی استان ها در مقایسه 
با میانگین بلند مدت ۰.۸ درجه سلسیوس 

گرم تر بود.

پرداخت 22۰  میلیون یورو ارز یارانه ای و 
فقط ۷5 میلیون دالر واردات تلفن  همراه 
که بخش اعظم آن با قیمت هایی فراتر از 
انتظار فروخته می شوند. این خالصه آن 
چیزی است که در بازار تلفن  همراه رخ 
داده و مثالی است از پول پاشی هایی که 
از  به کام گروه کوچکی  و  نام مردم  به 

صاحبان سرمایه و رانت انجام می شود.

فعالن سیاسی بررسی کردند؛

منشا اعتراضات کجاست؟

سالمی گرم به تغییرات اقلیم!

مزد ۲ هزار سال کارگر، 
سود یک روز رانت خواران!

اجتماعی/ صفحه 5

 شمـــاره 85
13۹۷ تی��ر  یکش��نبه-1۰ 
ســـی سیا عـــی- جتما ا
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خوزستان

در روزهای اخیر شاهد صحنه های تاسف بار در 
به صورتی که  بودیم  آبادان و خرمشهر  شهرهای 
مردم مظلوم این شهرها، در گرمای باالی ۵۰ درجه، 
مجبور هستند تا در صف خرید آب شرب بایستند.

یکی از ابتدایی ترین نیازهای زندگی شهری آن هم 
در قرن بیست و یکم، وجود آب سالم برای شرب 

شهروندان است.
استان  شهرهای  برخی  در  سالهاست  که  امری 
استراتژیک خوزستان با جمعیت بالغ بر ۵ میلیون نفر 
و وجود رودهای پر آب، دست یافتن به آن به یک 

رویا برای مردم تبدیل شده است.
شهرهای بزرگی نظیر اهواز به عنوان مرکز استان، 
آبادان، خرمشهر، شادگان و دیگر شهرها، هنوز هم 
در تامین ابتدایی ترین نیازهای زندگی شهری برای 
شهروندان خود، عاجز هستند و فقط روی کاغذ 

درحال توسعه متوازن می باشند.
در روزهای اخیر شاهد صحنه های تاسف بار در 

شهرهای آبادان و خرمشهر بودیم به صورتی که مردم مظلوم این 
شهرها، در گرمای باالی ۵۰ درجه، مجبور هستند تا در صف خرید 

آب شرب بایستند.
شوری آب در این شهرها به اندازه ای افزایش پیدا کرده که مردم حتی 

برای شسشتو هم از آب لوله کشی نمی توانند استفاده کنند.
غالمرضا شرفی نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسالمی در این 

باره می گوید: از ۱۵ ماه پیش مسئله شوری آب را به وزارت نیرو و 
معاون اول رئیس جمهور هشدار دادم، اما متاسفانه هیچ عکس العمل 

مناسبی قبل از به وجود آمدن وضعیت کنونی مشاهده نکردیم.
وی می افزاید: آب آبادان در وضعیت ۵۰ درجه گرمای این شهر 
شور شده و حتی بر وضعیت بهداشتی شهروندان اثر گذاشته است، 
این مشکل از طرف هر کسی باشد، به اعتقاد ما خائنانه است و این 

وضعیت خیانت به مردم آبادان است.

این حجم از بی عدالتی و ولنگاری در شهرهایی 
که خیلی ها علی الظاهر خود را مدیون خون های 
تا  شد  باعث  دانند،  می  آن  در  شهدا  ریخته شده 
شهروندان از عدم پاسخگویی و بی مسئولیتی، پشت 
میز نشینان استان شاکی شوند و چند روزی دست به 
تجمع های اعتراضی مقابل ادارات آبادان و خرمشهر 
بزنند. این تجمعات که به سرعت، پوشش خبری 
رسانه های داخل و خارج را به دنبال داشت، باعث 
شد تا مسئوالن استان پس از ماه ها تذکر مسئوالن 
این  در  و  را شکسته  روزه سکوت خود  شهری، 

خصوص واکنش نشان دهند.
غالمرضا شریعتی استاندار خوزستان پس از گذشت 
چند روز از این وضعیت اسفناک که منجر به فلج 
شدن زندگی روزمره مردم آبادان و خرمشهر شد، 
گفت: تمام تالش و برنامه ریزی ما برای افتتاح خط 
دوم پروژه آبرسانی غدیر تا ۱۵ تیرماه  به شهرهای 
آبادان و خرمشهر است تا شرایط به حالت عادی 
برسد. بنا بر این گزارش؛ در روزگاری نه چندان دور، شهرهای آبادان 
و خرمشهر به عروس شهرهای ایران معروف بودند و هموطنان برای 
تفریح به این شهرها می آمدند، اما اکنون شهرهای آبادان و خرمشهر 
که از عروس ایران، به اروند فقط تغییر نام یافته اند، مردمانش در 
حسرت یک جرعه آب اند و زندگی برای آنها به یک کابوس تبدیل 

شده است./رهیاب

رییس اتحادیه مشاوران امالک اهواز با اشاره به افزایش 4۰ درصدی اجاره بهای 
مسکن گفت: شرایط به وجود آمده در قیمت مسکن و اجاره بها، باعث به وجود آمدن 
رکود در بازار مسکن شده و فقط تب و تاب برای خرید افزایش پیدا کرده است.  قنبر 
علی زنگنه با اشاره به وضعیت بازار مسکن اظهار کرد: با توجه به تورم موجود در بازار 
و عدم ثبات نرخ ارز و افزایش آن، قیمت اجاره بهای مسکن در حال حاضر در مقایسه 

با سال گذشته حدود 35 تا 4۰ افزایش داشته است. 
وی افزود: همچنین از سال گذشته تا کنون شاهد افزایش حدود ۸۰ درصدی قیمت 
مسکن در بازار بوده ایم که این افزایش قیمت نیز به دلیل تورم موجود در بازار و عدم 
ثبات نرخ ارز بوده است هرچند عوامل دیگری نیز بر روی این موضوع اثر گذار هستند.

رییس اتحادیه مشاوران امالک اهواز تصریح کرد: با توجه به این افزایش قیمت مسکن 
و همچنین رشد اجاره بها، معامالت در بازار مسکن رشدی نداشته و در مقایسه با سال 
گذشته تعداد معامالت انجام گرفته به نوعی ثابت بوده است. زنگنه با بیان اینکه تب و 
تاب برای خرید مسکن افزایش پیدا کرده است، ادامه داد: شرایط به وجود آمده در قیمت 
مسکن و اجاره بها، باعث به وجود آمدن رکود در بازار مسکن شده و فقط تب و تاب برای 
خرید افزایش پیدا کرده است. وی خاطرنشان کرد: بسیاری از کسانی که قصد فروش 
مسکن داشته اند، با توجه به اینکه شرایط بازار مسکن مشخص نیست، واحدهای خود را 
از فایل فروش خارج کرده اند. عدم ثبات اقتصادی در بازار یکی از مهمترین عواملی است 

که مردم خانه های خود را از فایل فروش خارج کرده اند.

عروس شهرهای ایران؛ محتاج یک جرعه آب
مطل�ب ص�ل  ا س�ر  ی�م  بر

ش�ت ا د د یا

خب�ر

ما را به پوست کلفتی خود این گمان نبود
از وزارت فخیمه بهداشت، درمان و پزشکی پنهان نیست ما هر روز صبح 
که از خواب بیدار می شویم اول بررسی می کنیم که زنده هستیم یا نه؟! 
چ��ون با این حجم مواد افزودنی مجاز و غیر مجاز که از طرق مختلف 
وارد امعاء و احشاء ما می شوند تکرار این بیداری یک نعمت است. در 
واقع ما با این مقدار از آرس��نیک موجود در برنج ، س��رب انواع بنزین، 
گوگ��رد در گازوئیل، نیترات موجود در آب، آزبس��ت موجود در هوا، 

مواد سرطان زای فست فود ها و سوسیس و کالباس، سبزیجات آبیاری شده با فاضالب و ... که روزانه 
در چندین وعده مصرف می کنیم چیزی معادل یک سوم جدول تناوبی عناصر خدا بیامرز مندلیف را به 
بدن مان اضافه می کنیم. تازه از س��مومی مثل سوالنین موجود در سیب زمینی سبز، سیانید چاغاله بادام 
و فایتوهیماگلوتنین لوبیا قرمز هم فاکتور گرفتیم! البته این البال نباید از داروهای چینی و تاریخ مصرف 
گذشته، ظروف پالستیکی یک بار مصرف، چیپس و پفک، مواد غذایی تاریخ گذشته و تقلبی، استرس 
ناشی از افزایش لحظه ای قیمت ها و تولیدات یک بار مصرف عزیزان خودرو ساز هم غافل شد که ساالنه 
چند ده هزار نفر را بدون عوارض جانبی راهی س��رای باقی می کنند! با این وجود هنوز ۲۴ میلیون نفر 
دارای اضافه وزن و چاقی هستند یعنی بزنم به تخته هیچ کدام از عوامل مرگ آفرین صدراالاشاره خللی در 
زندگی روزه مره شان به وجود نیاورده است! به قول شاعر » ما را به پوست کلفتی خود این گمان نبود!«

علی ای حال بعد از اینکه از زنده بودن مان مطمئن می شویم یکراست به سراغ اینترنت می رویم که یک 
وقت خدای ناکرده اسم مان در لیست تحریم های جدید آمریکا قرار نگرفته باشد و از انجام معامالت و 
مرودات بین المللی محروم نشده باشیم. در جریان هستید که ظاهراً تحریم های گسترده و ناجوانمردانه 

علیه کشورمان به باده مستی شان جواب نداده و در حال تحریم افراد به صورت انفرادی هستند!
دردس��رتان ندهم بعد از اینکه چک لیس��ت های روزانه مان را تیک زدیم و گالب به رویتان به امورات 
صبحگاهی رسیدیم طنز روزانه را برای آیندگان قلمی می کنیم و سپس به امورات روزانه می رسیم تا لقمه 
نانی به کف آریم و اگر معوقات بانکی، اقساط ماهیانه مسکن مهر، مطالبات مغازه داران محله و ... چیزی 
برایمان باقی گذاشتند به غفلت نخوریم! فقط یک نکته راز آلود چندی است خاطر خطیرمان را مکدر کرده 
است و با وجود تسلط به دریایی از علوم ارضی، سماوی و بحری و تلمذ نزد یکی از بزرگترین مکتبخانه 
داران شمال شرق کشور موفق به رمز گشایی از آن نشدیم و آن این که  اوضاع اقتصادی بد جور کشمشی 
است و همگان بدان وقوف و آگاهی دارند؛ در این بین سکانداران اقتصادی مملکت که از استعفا و کناره 
گیری ابا دارند و شان خود را اجل از این سوسول بازی ها می دانند، از برکناری و سپردن سکان اقتصادی 
مملکت به تیم دیگر هم خدا را ش��کر خبری نیس��ت؛ از برخورد قاطع با متخلفین، سوداگران، دالالن و 
قاچاقچیان هم چیزی نشنیدیم و فقط با جریمه های میلیونی قلقلک شان می دهند؛ فقط خواستیم بدانیم آیا 
این داستان تا ۱۴۰۰ ادامه دارد یا باالخره چاره ای برای آن اندیشیده می شود؟! چون تا ۱۴۰۰ هنوز سه سال 
مانده است و باور کنیم افزایش لحظه ای قیمت دالر، سکه، خودرو، مسکن و .... اصاًل هم خنده دار نیست!

 

افزایش 40 درصدی نرخ اجاره و 80 درصدی خرید مسکن در اهواز

مدیر عامل آبفا روستایی خوزستان;

تمامی روستاهای شهرستان باوی امسال در هفته دولت آبدار خواهند شد

نبود مکان های تفریحی و به ویژه فضا و وسایل 
بازی برای کودکان در سطح شهر اهواز، این شهر 
را با وجود تمام مشکالتی که دارد زندگی را برای 
کننده و  به ویژه کودکان کسل  این شهر  ساکنان 

سخت کرده است.

شهر اهواز با مشکالت عدیده ای از جمله ریزگرد 
ها، آالینده ها، گرمای باالی ۵۰ درجه در تابستان، 
باران و بسیاری از مشکالت دیگر  کمبود بارش 
برای  این مشکالت  روبرو است که برای جبران 
این شهر  در  مردم  زندگی  نمودن  مفرح  و  آسان 
الزم است که حداقل مکان ها و فضاهای تفریحی، 
ورزشی و یا مکان ها و وسایل بازی برای کودکان 

در نظر گرفته شود.
شهر  وسط  از  که  کارون  رودخانه  ساحل  زمانی 
اهواز عبور می کند مکانی برای تفریح مردم این 
دیار بود که با خشک شدن این رودخانه و با بوی 
متعفنی که ازرودخانه کارون در ساحل آن به مشام 
می رسد میل و رغبتی را برای مردم اهواز برای 
باقی  این رودخانه  اوقات خود در کنار  گذارندن 

نگذاشته است.
کودکان بیشتر از هر قشر دیگر در جامعه نیاز به 
بازی و تفریح دارند که متاسفانه وسایل بازی برای 
این گروه سنی در سطح شهراهواز قرار داده نشده 

است.
تفریحی  های  مکان  نداشتن  دلیل  به  اهواز  مردم 
بیشتر خانه نشین هستند که این مورد می تواند بر 
میزان افسردگی و گسترش بیماری روحی و روانی 

تاثیر گذار باشد.
اینگونه  با  استان خوزستان  مرکز  عنوان  به  اهواز 
های  شهرستان  سایر  و  است  روبرو  کمبودها 
استان نیز وضعیتی بدتر دارند به گونه ای که طبق 
آمار اعالم شده از سوی مدیر کل امور اجتماعی 
استانداری خوزستان در سال ۹۶، بیش از چهار هزار 
و ۹۰۰ نفر در سراسر خوزستان اقدام به خودکشی 

کردند که ۲۴۰ مورد آن منجر به فوت فرد شد؛ در 
این میان با توجه به جمعیت شهرها، ایذه با ۳۰ 
به  اقدام  به فوت و حدود ۶۰۰  منجر  خودکشی 

خودکشی دارای بیشترین آمار است.
در  افسردگی  افزایش  به خودکشی،  اقدام  ترویج 
جامعه عالوه بر اینکه از وضعیت اقتصادی نشات 
می گیرد نبود وسایل و مکان های تفریحی نیز می 

تواند تاثیر گذار باشد.
نبود مبلمان شهری مناسب، نبود پارک به ویژه پارک 
های محله ای و یا حتی فضای سبز مناسب در 
سطح شهر اهواز هیچ امکانی را برای شهروندان 
اهوازی برای تفریح و گذاراندن اوقات فراغت ان 

ها فراهم نکرده است.
از ۶ سال گذشته ساخت ۲ پارک بانوان در شهر 
اهواز کلید خورد اما هنوز این پروژه به پایان نرسیده 
است و بانوان این شهر امکان استفاده از این پارک 

ها را ندارند.
وسایل  از  بسیاری  خوزستان  استاندارد  کل  اداره 
ورزشی و یا بازی که در برخی از نقاط شهر نصب 
شده است را نا ایمن و غیر اصولی دانست که می 

تواند خطراتی را برای مردم به همراه داشته باشد.
زمین های خشک و بدون فضای سبز بسیاری در 
سطح شهر دیده می شود که با کوچکترین وزش باد 

باعث بروز گرد و غباری شدید می شوند.
برخی پارک های محله ای که در گذشته امکان 
استفاده از آن ها وجود داشت تبدیل به بیابان شده 
اند برخی از این پارک ها مثل پارک محله ای که 
در ابتدای کوی مهدیس توسط یکی از شهروندان 
اهوازی برای استفاده مردم وقف شده بود به دلیل 

عدم رسیدگی تبدیل به بیابان شده است.
با آمارهای خطرناکی که از افزایش میزان خودکشی 
و افسردگی مردم اهواز اعالم شده است وقت آن 
رسیده که شهرداری به عنوان یک نهاد فرهنگی و 
مسئول زیبا سازی شهربه فکر فراهم کردن زمینه 

شادی و نشاط برای مردم این شهر باشد./ایرنا

سرپرست جدید فرمانداری شهرستان 
اهواز رسما فعالیت خود را آغاز کرد

سرپرست جدید فرمانداری شهرستان اهواز رسما 
فعالیت خود را آغاز کردسرپرست جدید فرمانداری 
به  معارفه،  مراسم  برگزاری  عدم  وجود  با  اهواز 

صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.
با وجود اینکه حکم سرپرستی جمال عالمی نیسی 
به عنوان فرماندار اهواز از سوی استاندار خوزستان 
معارفه وی  مراسم رسمی  هنوز  ولی  صادر شد، 

برگزار نشده است.
این در حالی است که روز گذشته عالمی نیسی با 
حضور در بین کارکنان فرمانداری اهواز و برگزاری 
نشستی با آنان به صورت رسمی فعالیت خود را به 

عنوان فرماندار اهواز آغاز کرد.
در نشست شورای اداری خوزستان جمال عالمی 
انسانی  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون  نیسی، 
جدید  سرپرست  عنوان  به  خوزستان  استانداری 

فرمانداری شهرستان اهواز منصوب شد.
پیش از این نبی اله خون میرزائی مدیرکل شیالت 
خوزستان، با حفظ سمت به مدت ۱۴ ماه به عنوان 
سرپرست فرمانداری اهواز عهده دار این مسئولیت 

بود.

2۷ هزار پرونده در خوزستان 
به صلح و سازش منتهی شد

رئیس شوراهای حل اختالف خوزستان گفت: در سال 
گذشته بیش از ۱۲۷ هزار پرونده وارده به شوراهای حل 
اختالف خوزستان داشتیم از این تعداد حدود ۱۲۴ هزار 
پرونده رسیدگی و مختومه شدند و ۲۷ هزار پرونده نیز 
به صلح و سازش منتهی شدند.عبدالعباس زبیدی نیا از 
تاثیر به سزای شوراهای حل اختالف در زمینه کاهش 
دعاوی و مراجعات مردم به سیستم قضایی سخن گفت 
و اظهار داشت: همچنین شوراهای حل اختالف در 
زمینه پیشگیری از وقوع جرم نقش مهم و تأثیرگذاری 
را ایفا می کنند.وی با اشاره به اینکه خوزستان  نخستین 
استانی بود که شوراهای حل اختالف در آن تشکیل 
به رسیدگی شورای حل  راه اندازی شد همچنین  و 
اختالف به پرونده های مردم در کنار دستگاه قضایی 
اشاره کرد و افزود: با ارتباط خوبی که این نهاد با اقوام 
و عشایر دارد کارهای مهمی در نزدیک کردن مردم 
به یکدیگر انجام می دهد.رئیس شوراهای حل اختالف 
خوزستان با بیان اینکه در سال گذشته بیش از ۱۲۷ 
هزار پرونده وارده به شوراهای حل اختالف خوزستان 
داشتیم، بیان کرد: از این تعداد حدود ۱۲۴ هزار پرونده 
رسیدگی و مختومه شدند و ۲۷ هزار پرونده نیز به 

صلح و سازش منتهی شدند.

شهری که برای مردمش جایی ندارد 
زینب فرحانی

درویشعلی کریمی گفت: پروژه آبرسانی به ۲ روستای حمیدانیه 
و سنیجه از توابع بخش مرکزی شهرستان باوی در سال ۹۶ در 
دستور کار قرار گرفت که مطابق با زمانبندی به اتمام و به بهره 

برداری رسید.
آبدار  دولت  هفته  در  امسال  باوی  شهرستان  روستاهای  تمامی 
فاضالب  و  اب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به  شد  خواهند 
روستایی استان خوزستان استاندار خوزستان گفت: همه سعی و 
اهتمام دولت بر آن است تا خدمات و امکانات در مناطق محروم و 

روستایی بنحو مطلوب و عادالنه انجام پذیرد.
غالمرضا شریعتی افزود: امید است با انجام و بهره برداری از چنین 
پروژه های عمرانی در مناطق روستایی و محروم در جهت بست 

عدالت و توزیع عادالنه درآمد در کشور تالش نماییم.
پر  مناطق  در  ها  بودجه  و  مبالغ  تمرکز صرف  از  داد:  ادامه  وی 
جمیت می بایست خودداری کنیم، تالش باید در راستای توزیع 
عادالنه و منطقی اعتبارات و هزینه ها در مناطق روستایی و محروم 

نیز صورت گیرد.
شریعتی بیان کرد: همه عزم و تالش مان می بایست در راستای 
ارایه خدمات و امکانات در مناطق محروم و روستایی باشد تا اهالی 
شریف روستایی نیز به سهم و حق خود دست یابند که اگر اینکار 
صورت پذیرد قطعا پراکندگی جمعیت، حاشیه نشینی و مهاجرت 

از روستا به شهرها انجام نمی شود.
در ادامه مدیرعامل شرکت ابو فاضالب روستایی استان خوزستان 
گفت: پس از اینکه کلیه روستاهای شهرستان کارون از نعمت آب 
شرب پایدار و بهداشتی بهره مند شدند، تا هفته دولت جشن بهره 
مندی کلیه روستاهای شهرستان باوی از نعمت آب شرب پایدار 

نیز برگزار خواهد شد.
روستاهای  کلیه  مندی  بهره  جشن  داد:  ادامه  کریمی  درویشعلی 
شهرستان باوی از نعمت آب شرب پس از پروژه آبرسانی به ۷ 
روستای ام السراجینه و دو روستای نگازه بزرگ و کوچک تا هفته 

دولت برپا خواهد شد.
وی افزود: جا دارد از کلیه تالشگران خدوم مجموعه آبفاروستایی 
خوزستان که علیرغم همه مشکالتی که در دریافت حقوق و مزایای 
درحالب خدمت  مستمر  و  روزی  شانه  بصورت  اما  دارند  خود 
کنم.  اهالی شریف روستایی هستند تشکر و قدردانی  به  رسانی 
السراجینه،  ام  کریمی خاطرنشان ساخت: آب شرب ۷ روستای 
کائدیه، گارگه، کهیش، بیت مطیلب، بحیر علیا و بحیر سفلی با 
کارگزاری ۲۰ کیلومتر خط انتقال و ۲۵ کیلومتر شبکه توزیع آب 

شرب تامین خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آبفاروستایی خوزستان بیان کرد: پروژه آبرسانی 
به ۷ روستای ام السراجینه با اعتباری افزون بر ۹ میلیارد تومان و از 

محل صندوق توسعه به بهره برداری خوماهد رسید.
وی یادآور شد: این ۷ روستا ۷۷۵ خانوار با جمعیتی بالغ بر ۲ 
هزار و ۸۱۹ نفر را تحت پوشش دارند که ظرف مدت ۲ ماه آینده 

از نعمت آب شرب پایدار و بهداشتی بهره مند خواهند شد.
پروژه تامین آب شرب پایدار و بهداشتی روستاهای حمیدانیه و 
ام سنیجه شهرستان باوی با حضور استاندار خوزستان به بهره 
برداری رسید. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب 
روستایی استان خوزستان استاندار خوزستان در این مراسم اظهار 
کرد: تامین آب شرب سالم و پایدار جزء وظایف اولیه حکومت 
و دولت است که اجرا و بهره برداری از این پروژه نیز در همین 

راستا صورت گرفته است.
اهالی  آبدار شدن  از  ابراز خوشحالی  استاندار خوزستان ضمن 
شریف روستاهای حمیدانیه و ام سنیجه افزود: با توجه به گرمای 
هوا در استان خوزستان موضوع آب بسیار پر اهمیت است که 
تا کنون بویژه در سطح روستاها سعی شده کارهای موثر انجام 

پذیرد. 
شریعتی با بیان اینکه امیدواریم با افتتاح پروژه های آبرسانی در 
سطح روستاهای خوزستان شاهد ایجاد شادی و امید میان اهالی 
شریف روستایی باشیم، گفت: خدمت به روستاها برای برقراری 
تعداد  اینکه  علیرغم  است.  تبعیض  رفع  برای  تالش  و  عدالت 
۴۰۱۵ روستا در سطح استان وجود دارد و خدمت رسانی به آنها 
سخت تر است اما برنامه دولت در زمینه خدمت رسانی به آنها 

جدی است.
استان  روستایی  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل  ادامه  در 
خوزستان گفت: پروژه آبرسانی به ۲ روستای حمیدانیه و سنیجه 
از توابع بخش مرکزی شهرستان باوی در سال ۹۶ در دستور کار 
قرار گرفت که مطابق با زمانبندی به اتمام و به بهره برداری رسید.
درویشعلی کریمی اظهار کرد: کارگزاری ۹ هزار و ۵۰۰ متر خط 
کارگزاری ۴  آب حیات،  سید حسن  تاسیسات  محل  از  انتقال 
هزار و ۸۲۲ متر شبکه توزیع، نصب و راه اندازی ۲ دستگاه تابلو 
برق و نصب و راه اندازی ۲ دستگاه الکتروپمپ شناور از جمله 
و  حمیدانیه  روستای  دو  به  آبرسانی  برای  شده  انجام  اقدامات 

سنیجه بوده است.
از  پروژه  این  به  داده شده  اعتبار تخصیص  به  اشاره  با  کریمی 
محل صندوق توسعه ملی گفت: پروژه آبرسانی به این دو روستا 
برداری  بهره  به  و  انجام  ریال  میلیارد   ۲۰ بر  افزون  اعتباری  با 

رسیده است.
۲ روستای حمیدانیه و ام سنیجه از توابع بخش مرکزی شهرستان 
باوی هستند و ۱۵۰ خانوار با جمعیتی بالغ بر ۶۰۵ نفر را تحت 

پوشش دارند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری 
خوزستان گفت: 1۰ هزار و 2۸ مجوز سرمایه گذاری در سامانه 

پنجره واحد سرمایه گذاری استان ثبت شده است.
علی بحرینی در نشست اقتصاد مقاومتی خوزستان در تاالر 
شهید رجایی استانداری خوزستان بیان کرد: این تعداد مجوز با 
246 فرآیند در پنجره واحد سرمایه گذاری استان مورد بررسی 

قرار گرفتند.
وی گفت: این پنجره واحد می تواند باعث کاهش تعداد 
فرآیندهای رسیدگی به مجوزهای سرمایه گذاری شود و زمان 

رسیدگی به این مجوزها نیز در این سامانه مشخص است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری 
خوزستان در ادامه افزود: این سامانه می تواند در کاهش زمان 

رسیدگی و صدور مجوزهای سرمایه گذاری تاثیر گذار باشد.
بحرینی درادامه بیان کرد: این پنجره واحد با صرف حداقل 
زمان و هزینه به امورات سرمایه گذاران رسیدگی می کند 
کمترین  استان  در  گذاری  سرمایه  برای  داران  سرمایه  تا 

بوروکراسی اداری را طی کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری 
خوزستان بیان کرد: در بسیاری از دستگاه های اجرایی چند 

سال پروسه رسیدگی به امور سرمایه داران به طول می انجامد 
که با این سامانه روند رسیدگی به کار سرمایه گذاران کوتاه می 

شود و در ماندگاری سرمایه گذاران در استان تاثیرگذار است.
وی همچنین درادامه با اشاره به آمار اتاق بازرگانی ایران از 
فضای کسب و کار خوزستان افزود: رتبه خوزستان در فضای 
کسب و کار از 2۹ در بهار پارسال به رتبه 1۰ در زمستان همان 
سال ارتقا یافت که این آمار نشان می دهد که کارهای موثری 

در فضای کسب و کار استان انجام شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری 
خوزستان همچنین با اشاره به آمار صادرات غیر نفتی در سال 
۹6 بیان کرد: پارسال میزان صادرات غیر نفتی به لحاظ وزنی 
و ارزشی 13 درصد نسبت به سال ۹5 رشد یافت همچنین 
پارسال میزان صادرات به کشور عراق به لحاظ وزنی هشت 

درصد کاهش و به لحاظ ارزشی هشت درصد افزایش یافت.
میلیون دالر  میلیارد و 3۰۰  پارسال هفت  بحرینی گفت: 
صادرات غیر نفتی از استان انجام گرفت که بیش از سه میلیارد 

دالر این مبلغ مربوط به صادرات صنایع پتروشیمی بود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری 
و  کاالها  افزایش صادرات  به سمت  باید  افزود:  خوزستان 

تولیدات داخلی پیش برویم تا بیشترین میزان صادرات را 
تولیدات داخلی تشکیل دهد. معاون برنامه ریزی سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان نیز در ادامه این 
نشست بیان کرد: در سال ۹6 بالغ بر ۸5 پروژه اقتصاد مقاومتی 
برای خوزستان مشخص شده بود که ۷1 درصد پیشرفت 

فیزیکی دارند.
ازجمله پروژه های شاخص  افزود:  ایمان وسطایی درادامه 
اقتصاد مقاومتی پارسال خوزستان انعقاد تفاهم نامه هشت هزار 
میلیارد ریالی با بانک ملی برای پرداخت تسهیالت ارزان قیمت 
به واحدهای صنعتی راکد ، تدوین سند توسعه جامعه روستایی 
و عشایر استان، تدوین سند توسعه اقتصادی و اشتغالزایی برای 
2۸2 روستایی، توانمند سازی مناطق حاشیه و برنامه احیا 

سازی بافت های فرسوده نقاط شهری استان است.
معاون برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
خوزستان همچنین درادامه با اشاره به دیگر شاخص اقتصادی 
بیان کرد: جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی از دیگر شاخص 
های اقتصادی استان است که در سال ۹6 بالغ بر ۹۰۹ میلیارد 
دالر سرمایه گذاری توسط سرمایه داران خارجی در استان 

جذب شد.

وی با اشاره به عمده مشکالت برای جذب سرمایه گذاران 
داخلی و خارجی اظهار داشت: نامناسب بودن فضای کسب 
و کار، بروکراسی اداری و نرخ باالی سود بانکی برای دریافت 
تسهیالت و وجود تنگناهای مالی از جمله این مشکالت است.

وی همچنین درادامه با اشاره به موضوع مشخص شدن پروژه 
های واگذاری دستگاه های اجرایی استان افزود: 1۰5 پروژه 
واگذاری در دستگاه های استان جمع آوری و ثبت شده است 

که موفق به جذب سرمایه گذار در این پروژه ها نبودند.
وسطایی با اشاره به دالیل عدم جذب سرمایه گذار در این 
پروژه ها اظهار داشت: این پروژه ها جذابیتی برای جذب 
سرمایه گذار نداشتند وباید بستری فراهم شود تا پروژه ها 
برای جذب سرمایه گذار جذاب باشند. وسطایی همچنین در 
ادامه با بیان اینکه شرکت های دانش بنیان جزء شاخص های 
اقتصادی هستند بیان کرد: ۸5 شرکت دانش بنیان در استان 

وجود دارد که 22۰ محصول در استان تولید می کنند.
وی افزود: تعداد شرکت های دانش بنیان نسبت به سایر 
شرکت های موجود در پارک علم و فناوری استان 2۸ درصد 
است که این تعداد شرکت یک هزار و 364 فرصت شغلی را 
در استان ایجاد کرده اند و 13 اختراع را نیز به ثبت رسانده اند.

10 هزار مجوز سرمایه گذاری در خوزستان ثبت شد

وحید حاج سعیدی



مذاکره با مسئوالن قوه قضاییه 
برای آزادی دانشجویان زندانی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مورد تالش برای کاهش احکام قضایی و 
تخفیف محکومیت دانشجویان زندانی گفت: شخصا با مسئوالن قوه قضائیه 
برای ارفاق حداکثری و آزادی این گروه از دانشجویان مذاکره کرده ام. منصور 
غالمی در حاشیه نشست هیأت دولت در پاسخ به سؤالی در جمع خبرنگاران 
در مورد احکام صادر شده برای شماری از دانشجویان دانشگاه تهران، توضیح 
داد: این احکام متعاقب اتفاقات دی ماه گذشته برای بعضی دانشجویان صادر 
شده است، به نظر ما هم احکام سنگینی نسبت به وضعیت دانشجویان است. 
وی افزود: من با مسئوالن محترم قوه قضائیه حضوری صحبت کرده و خواستار 
تجدیدنظر، حداکثر ارفاق و کاهش مجازات احکام صادره در تجدید نظر شده 
ام. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: از دانشجویان نیز خواسته ایم به 
موقع درخواست تجدید نظر بکنند، زیرا حکمی که بر اساس قانون شکل گرفته 
است حتما اصالح آن هم باید بر اساس قانون باشد. مسئوالن قوه قضائیه در این 
مذاکرات البته قول قطعی نداده اند اما با استقبال روبرو شد. امیدواریم با توصیه 

به قضات مساله تا حد ممکن حل شود.

معتقدم اتفاق خاصی برای فوتبال  ایران
 در روسیه رخ نداد

خداداد عزیزی درباره نتایج تیم ملی در جام جهانی گفت: نظر شخصی خودم 
را می گویم. به شخصه معتقدم که اتفاق خاصی برای فوتبال ایران در روسیه رخ 
نداد. قبال هم به جام جهانی رفته بودیم حذف شدیم و این بار هم که رفتیم 

حذف شدیم. تفاوت این بار این بود که خیلی خوب دفاع کردیم.

واکنش سازمان محیط زیست به ماجرای
 شکار رفتن اتباع آمریکایی در کاشمر

مدیرکل دفتر حفاظت شکار و صید سازمان محیط زیست گفت: تاکنون 
هیچ مجوز شکاری برای اتباع آمریکایی در کاشمر صادر نشده است. علی 
تیموری مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت 
محیط زیست با تکذیب خبر صدور مجوز شکار برای اتباع آمریکایی در 
توسط صندوق  پروانه شکاری  هیچ  سال جاری  کرد: طی  اظهار  کاشمر، 
ملی محیط زیست برای شکارچیان داخلی و خارجی در شهرستان کاشمر 
صادر نشده است. تیموری در خصوص مکاتبه دادستان کاشمر با اداره کل 
و درخواست عدم صدور  استان خراسان رضوی  زیست  محیط  حفاظت 
مجوز  هیچ  کنون  تا  کرد:  خاطرنشان  آمریکایی،  اتباع  برای  شکار  پروانه 
شکاری برای اتباع آمریکایی در کاشمر صادر نشده است و سازمان حفاظت 
محیط زیست در حال حاضر هیچ برنامه ای برای صدور مجوز شکار برای 

اتباع آمریکایی ندارد.

پای دیجی کاال به مناقشه واردات موبایل
 با ارز دولتی کشیده شد

روابط عمومی دیجی کاال در واکنش به برخی اخبار مبنی بر ارتباط این فروشگاه 
اینترنتی با واردات موبایل تأکید کرد: »دیجی کاال علی رغم تالش های فراوان تا 
به امروز موفق به واردات حتی یک عدد گوشی موبایل نشده و تاکنون هیچ 
ارز دولتی  دریافت نکرده است و هیچ اطالعی از دریافت کنندگان ارز دولتی تا 
پیش از انتشار لیست مربوط منتشر شده، نداشته است.« در روزهای اخیر یکی 
از سایت ها عنوان کرده بود سایت دیجی کاال یکی از گذرگاه های فروش 
موبایل هایی بوده که با ارز دولتی وارد کشور شده و با قیمت ارز آزاد به مردم 

فروخته شد.

دولت برای حمایت از دانشجویان ستاره دار الیحه می دهد
دبیرکل معاونت حقوقی ریاست جمهوری بر اجرای سند حقوق شهروندی 
تأکید کرد و گفت: الیحه ای در زمینه دانشجویان ستاره دار شده و از ادامه تحصیل 
بازمانده برای دولت تهیه می کنیم تا حقوق این افراد تضییع نشود. محمدحسین 
رستمی این مطلب را امروز در نخستین نشست »شورای سیاستگذاری رویداد 
حقوق شهروندی، چشم انداز روشن کارآفرینی« در محل وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی بیان کرد. بیست و هشتم خردادماه نیز دستیار رئیس جمهوری 
در امور حقوق شهروندی گفت: طبق دستور رئیس جمهوری که در سالگرد 
دانشجوی  هیچ  نباید  کردند،  اعالم  به صراحت  منشور شهروندی  رونمایی 

ستاره داری داشته باشیم و وزارت علوم نیز در حال پیگیری است./ایرنا

طرح ممنوعیت واگذاری نامحدود سکه
علی بختیار نماینده گلپایگان در مجلس گفت: طرح دو فوریتی ممنوعیت 
واگذاری سکه به صورت نامحدود تقدیم هیأت رئیسه مجلس شده که قرار 
است در جلسه یکشنبه آینده بررسی شود. با تصویب و اجرای این طرح از 
تصاحب مقدار هنگفت سرمایه در یک شب توسط یک فرد جلوگیری می  شود. 
بر اساس این طرح اگر افراد سکه پیش خرید کرده باشند جلوی واگذاری آن 
گرفته می شود، برای مثال اگر کسی هزاران سکه پیش خرید کرده باشد ۱۰ سکه 

به وی تحویل داده می شود و مابقی پول به آنان داده می شود./ایرنا

کنایه محمد هاشمی به حزب مؤتلفه
محمد هاشمی در پاسخ به این که »در سال های گذشته برخی عنوان می کردند به 
جای حزب، از ظرفیت هیأت های مذهبی استفاده کنیم. همین امروز هم شاهد فعالیت 
برخی هیأت ها و مداحان و وعاظ در انتخابات ها هستیم.چقدر با این ایده موافق 
هستید؟« گفت: ما بیش از ۳۰۰ حزب در کشور داریم و تعداد هیأت های مذهبی 
بیشتر از احزاب ماست. این هیأت ها حزب نیستند، اما دارای گرایش سیاسی هستند 
و در مواقع خاص می توانند سازماندهی رأی کنند. ولی هیچ یک این ها در کشور به 
عنوان یک جمع غالب نیستند که بگوییم ممکن است ائتالف کنند. حزب مؤتلفه 
اسالمی حاصل ائتالف چندین هیأت مذهبی بود؛ اما وقتی در انتخابات شرکت 
کردند ضریب نفوذشان را دیدید. خب کاندیدای حزب مؤتلفه خیلی کم رأی بود. 
پیشنهاد آقایانی که می گویند به جای حزب، هیأت مذهبی داشته باشیم، نتیجه همین 

می شود./ ایران

پرداخت ارز مسافرتی متوقف می شود؟
آژانس های مسافرتی می گویند نامه ای را دریافت کرده اند که برمبنای آن  پرداخت ارز 
مسافرتی از نیمه تیرماه متوقف خواهد شد. آژانس های مسافرتی و فروش تور سفر 
به خارج از کشور گفته اند: دیروز سه شنبه نامه ای به  دست آنان رسیده که برمبنای آن 
قرار است از نیمه تیرماه جاری پرداخت ارز مسافرتی متوقف شود. مقام های مسئول 

در نظام بانکی هنوز به این موضوع واکنشی نشان نداده اند./همشهری

میلگرد پاسخ چماق داران خواهد بود
محمد آزاد، رئیس اتحادیه فوالد و آهن تهران با اشاره به اینکه بازار آهن بسته 
نشده است، اظهار داشت: متأسفانه برخی افراد سازمان یافته فروشندگان را مجبور 
به بستن درب مغازه ها می کنند و آنها نیز از ترس چماق آنها مجبور به بستن 
هستند البته بعد از رفتن این افراد، مغازه های خود را باز می کنند. وی با بیان اینکه 
در بازار آهن نیز تعدادی از این افراد به صورت سازمان یافته مغازه داران را تهدید 
کرده اند گفت: ما به کسبه گفته ایم از تهدیدها نترسیده و مغازه های خود را نبندید. 
اگر هم خواستند شیشه های مغازه ها را بشکنند شما با میلگرد و آهن پاسخ آنها 
را بدهید. آزاد اضافه کرد: دستگاه های امنیتی باید اقدامات الزم را برای مدیریت 

بازار انجام داده و مانع اقدام این افراد اغتشاشگر شوند./ تسنیم

آغاز تغییرات تیم اقتصادی دولت از بانک مرکزی
رمضانعلی سبحانی فر گفت: مجلس، دولت، بازار و فعاالن اقتصادی و سیاسی بدانند 
که همانطور که در خزانه داری آمریکا ستاد جنگ اقتصادی تشکیل شده ما نیز باید 
کامال هوشمندانه و انعطاف پذیر در تیم اقتصادی دولت تغییرات الزم را اعمال کنیم 
تا فضای روانی منفی علیه اقتصاد جمهوری اسالمی شکسته شود. منتقدان و مخالفان 
دولت بدانند که نباید در زمین آمریکا بر ضد منافع و مصالح خودمان بازی کنند. باید 
طرح های صریح و فوریت دار در مجلس تصویب شود و دولت نیز باید هرچه 
زودتر در تیم اقتصادی خود با نگاه و فکری نو، انعطاف پذیر و ریسک پذیر تغییر 
به وجود آورد و بنده مطمئن هستم این مهم در دستور کار رئیس جمهور و دولت 
محترم هم قرار دارد و به زودی این تغییرات را اعمال خواهد کرد. مسائل بانکی، پولی 
و ارزی کشور ریشه در تصمیمات بانک مرکزی دارد و بر اساس اطالعات واصله 

آغاز تغییرات تیم اقتصادی دولت از بانک مرکزی خواهد

آجر از زیر پای دولت کشیدن، خدمت به انقالب نیست
دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین می گوید، هرچند نقدهایی به روحانی دارد ولی 
حاضراست به او کمک کند. او معتقد است: برخی رقابت سیاسی را به اندازه ای بزرگ 
می کنند که فکر می کنند اگر آجری از زیر پای دولت بکشند به انقالب خدمت کرده 
اند. باهنر در ادامه گفت: در نامه هفتم دی ماه گفتم از صدا و سیما و سایت های خبری 
تا گروه ها، کمپین ها و تریبون های نماز جمعه همه دارند ناکارآمدی دولت را به افکار 
عمومی تزریق می کنند. من فکر می کنم وقتی دولت را نقد می کنم دارم دولت را 
خراطی می کنم در حالی که از منظر افکار عمومی، نظام خراطی می شود. چون دولت 

یک بخش عظیمی از نظام است مجلس هم همینطور./ ایرنا

خرید ۱۳ میلیون یورو موبایل توسط یک نفر
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اعالم اینکه این سازمان از دو روز پیش 
رسیدگی به بازار ارائه محصوالت وارداتی از جمله موبایل را آغاز کرده، خبر 
داد: شرکتی ۱۳ میلیون یورو با ارز دولتی موبایل وارد کرده و همه گوشی های 
تلفن همراه را به یک نفر فروخته است. رایگانی گفت: این شرکت ۲۲ میلیون 
یورو ارز دولتی برای واردات موبایل دریافت کرده بود، اما از این رقم فقط ۱۳ 
میلیون یورو گوشی تلفن همراه وارد و ۹ میلیون یورو آن بالتکلیف است. 
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه تعداد شرکت های واردکننده 
گوشی همراه از ۴۰ به ۲۲ شرکت کاهش یافته است، افزود: پنجشنبه و جمعه 
مدارک همه شرکت هایی که با ارز دولتی موبایل وارد می کنند، بررسی می شود.

الیحه FATF قطعا در مجلس رأی می آورد
عبدالرضا هاشم زایی، در خصوص افرادی که با انتشار اخبار کذب و جو سازی سعی 
دارند که اعالم کنند الیحه FATF از دستور خارج شده است، اظهار داشت: من به 
این علت که در دیدار با رهبری حضور داشتم، نمی پذیرم که منظور ایشان خروج 
ایران از جوامع بین الملل به واسطه لغو لوایحی مثل FATF بوده باشد، چون در این 
صورت آمریکا راحت تر می تواند علیه کشور ما اجماع ایجاد کند. من حدود هشت 
سال در شرکت ملی مس ایران مدیر عامل بودم، در آن زمان بعضی قطعات که ۵ 
دالر بودند را ۵۰ دالر می خریدیم، این تفاوت قیمت در جیب دالالنی می رفت که 
در نقاط مختلف نفوذ کرده بودند. الیحه FATF قطعا در مجلس رای خواهد آورد، 
اگر روزی که مسأله این الیحه در مجلس مطرح شد، رأی به مسکوت ماندن آن 
داده نمی شد این الیحه با رأی قاطع نمایندگان تصویب می شد. در خصوص مسأله 
برجام هم همین امر صادق است و ما در برجام خواهیم ماند. نمی دانم عراقچی با چه 
استداللی عنوان کرده است که احتمال دارد از برجام خارج شویم، چراکه در صورت 
خروج از برجام کشورهای دوست و همسایه ما مثل چین و روسیه هم نمی توانند با 
ایران همکاری داشته باشند، زیرا ایران به تحریم های بین المللی اضافه می شود./ ایلنا

ابراز نگرانی سید حسن خمینی، ناطق نوری
 و رئیس دولت اصالحات در جلسات خصوصی

به شرایط  نسبت  دولت  و جریانات سیاسی حامی  نفوذ  با  های  شخصیت 
و خارحی  داخلی  های  همپیمانی  و  دولت  روی  پیش  سیاسی  و  اقتصادی 
هشدارهای جدی را به رئیس جمهور منتقل کرده و خواهان نظارت و مدیریت 
قوی تر اقتصادی و سیاسی امور شده اند. در همین ارتباط شفقنا مطلع شد، 
از چندین ماه پیش به ویژه در ماه مبارک رمضان حجج اسالم آقایان سید 
حسن خمینی، رئیس دولت اصالحات و ناطق نوری در جلسات خصوصی 
در  دولت  شرایط  درباره  خبره  کارشناسان  و  مردم  انتقادات  و  ها  نگرانی 
عرصه سیاست داخلی به ویژه سیاست های اقتصادی و تیم اقتصادی آن را 
به حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی منتقل کرده و با پیشنهادهایی 
خواهان اخذ تدابیر جدی در این زمینه شده بودند.یادآور می شود در پی 
باال گرفتن انتقادات از عملکرد تیم اقتصادی دولت و ابراز نگرانی دلسوزان 
نظام و دولت، واکنش های جریانات سیاسی و همچنین نامه ی نمایندگان 
مجلس به رئیس جمهور، امروز زمزمه های رسمی مبنی بر کلید خوردن 
تغییرات کابینه شنیده شد. رئیس جمهور روحانی نیز در جلسات پی در 
پی با کابینه و کارشناسان در جستجوی راه حل های فوری برای خروج از 
شرایط فعلی است. بر اساس این گزارش، حامیان سیاسی دولت ابزار داشته 
اند در صورت اخذ تدابیر الزم از سوی رئیس جمهور و تغییرات و ترمیم 
در تیم اقتصادی و شفافیت در پرداخت های ارزیف نهایت حمایت خود 
را از تدابیر رئیس جمهور به انجام خواهند رساند. بسیاری از کارشناسان و 
دلسوزان معتقدند با همه ی دشواری ها، با توجه به ظرفیت های ملی عبور 
از شرایط فعلی در صورت اخد تدابیر الزم و شفافیت و مبارزه جدی با 
فساد امکان پذیر است، چنان که کشور شرایط دشوارتر جنگ را با مدیریت 

صحیح پشت سر گذاشت.

اظهارات دادستان تهران درباره ورود به منزل سیدامامی
دادستان تهران با تأیید خبر ورود مقام های قضایی به منزل سیدامامی گفت: ورود 
به منزل افراد با مجوز قضایی صورت می گیرد این مورد هم مجوز را داشته است 

و هدف از آن کسب برخی مستندات بوده است.

بحث عدم کفایت رئیس جمهور شوخی است
یک نماینده اصالح طلب مجلس می گوید صحبت هایی که در مورد عدم کفایت 
رئیس جمهوری می شود یک شوخی است. عبدالرضا هاشم زایی نماینده تهران 
در مجلس و عضو فراکسیون امید با اشاره به صحبت های عده ای درباره طرح 
عدم کفایت رئیس جمهور گفت: این صحبت ها را یک شوخی تلقی می کنم 
و عدم کفایت رئیس جمهور ریشه ای در جایی مطرح نمی شود. او ادامه داد: 
ممکن است در کشور ما با توجه به ساختاری که داریم صحبت ها در خصوص 
عدم کفایت رئیس جمهور یا استعفای رئیس جمهور حساسیت ایجاد کند اما به 
نظر من مطرح کردن این صحبت ها به وسیله نمایندگان در هر کشوری عادی 

است و خیلی مهم نیست.

محمود عباس مسموم شده است و پایان امسال می میرد!
عضو سازمان جهانی صهیونیسم نوشت: محمود عباس چند ماه پیش توسط 
رقبایش در جنبش فتح با ماده سمی استریکنین )Strychnine( که از آن 
برای کشتن سگ ها استفاده می شود، مسموم شده و در پی این مسمومیت به 
خونریزی معده و سرطان روده مبتال شده و بیشترین مدتی که می تواند زنده 
بماند، تا پایان امسال است. روزنامه االخبار لبنان از ناپایدار بودن شرایط جسمانی 

رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین خبر داد. /خبر آنالین
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از سوی دولت و  این است که  دارد،  اهمیت  از مسائلی که بسیار  یکی 
بخش هایی از منتقدان دچار افراط و تفریط در خصوص آسیب شناسی اتفاقات 
اخیر هستیم. به این صورت که از یک طرف دولت عنوان می کند که این 
مسائل ناشی از اختالالتی است که برخی گروه ها و افراد در بازار و به طور 
کلی اقتصاد ایجاد کرده و روانی است. از طرف دیگر مخالفان دولت معتقدند 
که همه مشکالت موجود که زمینه ساز مسائلی مانند اعتراضات اخیر شده، به 

دلیل عملکرد دولت بوده است
»دولت آقای روحانی، دولت منتخب ملت است و مراجع قانونی وجود 
دارد که اگر احساس کنند دولت نمی تواند مشکالت را حل کند یا دولت 
زمینه ساز ایجاد بحران در کشور شده است، به ان رسیدگی کنند. دیگر 

نیازی نیست افراد خارج از حوزه اختیارات و وظایفشان در 
این باره اظهار نظر کنند. این است که می گویم ساختار 
قدرت چندپاره شده و هرکس گناه را بر گردن دیگری 
می اندازد. اکنون در شرایط فعلی نیازمند راه حل هستیم 

نه افزایش تنش و بحران.«
علی تاجرنیا تحلیلگر مسائل سیاسی اظهار کرد: »به عقیده 
من یکی از مسائلی که بسیار اهمیت دارد، این است که از 
سوی دولت و بخش هایی از منتقدان دچار افراط و تفریط در 
خصوص آسیب شناسی اتفاقات اخیر هستیم. به این صورت 
که از یک طرف دولت عنوان می کند که این مسائل ناشی 
از اختالالتی است که برخی گروه ها و افراد در بازار و به 
طور کلی اقتصاد ایجاد کرده و روانی است. از طرف دیگر 
مخالفان دولت معتقدند که همه مشکالت موجود که زمینه 
ساز مسائلی مانند اعتراضات اخیر شده، به دلیل عملکرد دولت 

بوده است.«
وی تصریح کرد: »اما واقعیت این است که اظهارات هر 

دو طرف با واقعیت موجود فاصله دارد. زیرا به هرحال با توجه به مجموعه 
شرایطی که در کشور وجود دارد و افزایش سطح انتظارات که دولت هم 
به این مورد دامن زده است و نمونه اش در مسئله برجام بود که مداوم تاکید 
داشت برجام همه مشکالت کشور را حل و فصل می کند و... باعث شده است 
که انتظاراتی به وجود بیاید که به آن ها پاسخ داده نشده یا اصال توان پاسخ 

به آن ها وجود ندارد.«
او ادامه داد: »بنابراین طبیعتا ما نمی توانیم بگوییم که تمامی این اتفاقاتی که 
رخ داده است، جنبه واقعی ندارد و صرفا واکنش روانی به برخی اختالالت در 
بازار یا خروج آمریکا از برجام است. اما شکی نیست که هر حرکتی که به 
صورت متشکل در این راستا انجام می شود، بدون اینکه پایگاه قابل اتکایی 
در بدنه حاکمیت نداشته باشد، امکان پذیر نیست؛ لذا به عقیده من عوامل 
محرکی در داخل برخی نهاد ها وجود دارد که به این قبیل اتفاقات دامن 
می زنند و این محرک ها افراد و گروه هایی هستند که مخالف دولت به شمار 

می آیند و از شفافیت هایی که دولت ایجاد کرده، ناراضی و متضرر شده اند.«
این فعال سیاسی تاکید کرد: »مجموع این ها واقعیت هایی است که در سطح 
کشور وجود دارد. باید در نظر داشت که ما برای آسیب شناسی هر بیماری 

و مشکلی نیازمند این هستیم که علل آن را به درستی شناسایی کنیم؛ لذا 
نمی توانیم با نگاه جناحی به آن یا اینکه نگاه غیرواقعی به وضوع داشته باشیم، 
آن را حل و فصل کنیم؛ بنابراین تحلیل من این است که اتفاقات اخیر ناشی 
از مجموعه ای از بستر های مشکالت اقتصادی در سطح جامعه، بی اعتمادی 
به مسئوالن و در عین حال تحریک برخی جناح ها و گروه ها است که منافع 

ملی را قربانی منافع خود کرده اند.«
این تحلیلگر مسائل سیاسی در واکنش به سواستفاده های داخلی از ناآرامی ها 
و اعتراضات، اظهار کرد: »تکلیف کشور های دشمن کامال روشن است، اما 
واقعا عجیب است که در داخل برخی به دنبال دامن زدن به این مشکالت و 
اعتراضات هستند تا بتوانند به اهداف گروهی و فردی خود برسند. مثال اینکه 

اقای رحیم صفوی اعالم می کنند که »به نظر می رسد اگر دولت نباشد شرایط 
بهتر می شود« جای تعجب دارد. اصال چرا ایشان به عنوان یک فرد نظامی در 
مسائل سیاسی دخالت می کنند؟ این اظهار نظر ها جز آثار زیان بار که مردم باید 

تاوان ان را پس بدهند هیچ دستاوردی ندارد.«
تاجرنیا افزود: »دولت آقای روحانی، دولت منتخب ملت است و مراجع قانونی 
وجود دارد که اگر احساس کنند دولت نمی تواند مشکالت را حل کند یا دولت 
زمینه ساز ایجاد بحران در کشور شده است، به ان رسیدگی کنند. دیگر نیازی 
نیست افراد خارج از حوزه اختیارات و وظایفشان در این باره اظهار نظر کنند. 
این است که می گویم ساختار قدرت چندپاره شده و هرکس گناه را بر گردن 
دیگری می اندازد. اکنون در شرایط فعلی نیازمند راه حل هستیم نه افزایش 

تنش و بحران.«

سیاست های کالن باید تغییر کنند
تمامی  فعال سیاسی عنوان کرد: »بدون شک  اسماعیل گرامی مقدم   
اعتراضیاتی که امروز یا در دی ماه شاهدش بودیم، درون کشور است و 
اینکه برخی منشا آن ها را مثال به خارج از کشور یا حتی خارج از بازار عنوان 

می کند به هیچ عنوان با واقعیت منطبق نیست و نوعی فرافکنی و الپوشونی 
اصل ماجرا است. در این میان ما باید بسیار خدا را شاکر باشیم که با وضعیت 
اقتصادی کشور، مردم در این سطح اعتراض می کنند. ما اگر با خودمان 
صادق باشیم و شناخت درستی نسبت به واقعیات دنیا داشته باشیم، قطعا تائید 
می کنیم که در هرجای دنیا این چنین شکاف طبقاتی در اثر افزایش ثروت 
طبقه کوچکی از جامعه، به وجود می آمد که میلیون ها نفر به زیر خط فقر رانده 
می شدند، بدون شک نه از تاک نشانی بود و نه از تاکنشان. اما مردم وفادار ما 

صرفا در همین سطح اعتراضات خود را بروز می دهند.«
وی ادامه داد: »تجربیات همه دنیا نشان می دهد که نوسانات پول ملی در سال 
یا هر چند سال، زیر یک درصد است، اما زمانی که در کشور ما پایه پولی به 
یکباره به این حد ضعیف می شود که ما شاهد افزایش قیمت 
چندصد برابر ارز های خارجی در مقابل پول ملی هستیم و 
سرمایه همه ایرانیان حدود یک سوم کاهش پیدا می کند و 
این موجب عدم توازن در عرضه و تقاضا می شود، مردم با 
مشکالت بسیار زیاد و شدیدی مواجه می شوند؛ لذا کشور 
دچار رکود می شود و همین باعث فروکش کردن معیشت 

مردم به سطح بسیار پایین خواهد شد.«
امر  یک  خیابانی  اعتراضات  بروز  »لذا  کرد:  تصریح  او 
بدیهی است و اینکه بگوییم منشا آن در خارج از کشور 
است و یا از بیرون بازار مدیریت می شود، واقعیت ندارد و 
اینکه مسئوالن اعالم کنند که ما این را جمع می کنیم و 
به صورت قهری با آن برخورد کنیم، جز اینکه به ناراضی 
بودن مردم بیشتر دامن می زند و مشکلی بر مشکالت 
موجود اضافه می کنیم، هیچ تاثیر مثبتی نخواهد داشت 

و اصل موضوع را تغییر نخواهد داد.«
این تحلیلگر مسائل سیاسی افرود: »در کنار همه این ها 
باید در نظر داشت که با توجه به ساختار قدرت در ایران، دولت مجزا از 
باقی نهاد ها نیست که صرفا آقای روحانی و وزرا را مقصر بدانیم یا اینکه 
گمان کنیم که این اعتراضات فقط دولت را تهدید می کند. زیرا ارکان 
نظام مانند قوه قضائیه و قوه مقننه و قوه مجریه، ستون های نظام هستند، 
هرکدامشان بلرزد، اصل نظام تهدید خواهد شد؛ لذا برای عبور از شرایط 

فعلی ما باید در سیاست های کالن تجدیدنظر کنیم.«
با مشکالتی  وی اظهار کرد: »در شرایطی که ما در خصوص برجام 
مواجه هستیم و ایاالت متحده آمریکا از آن خارج شده است، نباید اجازه 
دهیم که کشور در داخل هم با تشنج و اعتراضات خیابانی مواجه شود؛ 
بنابراین باید در بسیاری از سیاست های کالن کشور تجدیدنظر شود. زیرا 
به احتمال زیاد در چند ماه آینده صادرات نفت ما به حداقل برسد و این 
را در بسیاری از مقاالت و مصاحبه ها طی چند ماه گذشته بار ها گوشزد 
شد، اما هیچ کس به آن ها توجه نکرد. بنده چند ماه قبل هم گفته بود که 
به احتمال زیاد ترامپ از برجام خارج خواهد شد و در جریان هستم که 
خیلی ها این مسئله را عنوان کرده بودند و پرسیده بودند که آیا فکری به 

حال خزانه ارزی کشور شده است یا خیر؟«

فعالن سیاسی بررسی کردند؛

دبیرکل حزب اتحاد ملت با بیان اینکه روحانی قدر رای مردم منشا اعتراضات کجاست؟
را ندانست و انتخاب های خوبی برای کابینه انجام نداد، گفت: 

بعید می دانم دیگر کاری از دست شخص روحانی بربیاید.
علی ش��کوری راد دبیرکل حزب اتحاد ملت، در همایش ملی 
احزاب اظهار داش��ت: با این نظام سیاس��ی که در کشورمان 
داریم، باید این س��وال را بپرسیم که حزب، کیلویی چند؟وی 
اف��زود: نظام سیاس��ی ما مبتن��ی بر والیت فقیه اس��ت که 
سیاست های کلی نظام را تعیین می کند و هماهنگ کننده قوا 
است. احزاب در نظام سیاسی ما سقف دارند و در این شرایط 
کارکردهای خود را از دست می دهند.شکوری راد گفت: حزب 
در قانون جدید اح��زاب به عنوان مجموعه مزاحمی که باید 
کنترل و کارش را س��خت کرد، دانس��ته ش��ده است. نظام 

سیاسی موجود، جایگاه چندانی 
برای احزاب قائل نشده است.

دبی��رکل ح��زب اتح��اد ملت 
افزود: با تدبیر ش��هید بهشتی 
حضور احزاب در قانون اساسی 
به رسمیت ش��ناخته شد؛ اگر 
شهید بهشتی امروز هم بودند 
ش��اید برای احزاب جایگاهی 
تعری��ف می کردند تا ما با این 
سوال مواجه نشویم که حزب 
کیلوی��ی چند؟ش��کوری راد با 
اشاره به حمایت اصالح طلبان 
از روحانی در انتخابات سال ۹2 
گفت: من در سال ۹2 یکی از 

فعاالن سیاسی حامی روحانی بودم. تا زمانی که ما از روحانی 
حمایت کردیم، خبر نداش��تیم که وی عضو حزب اعتدال و 

توسعه است. حزب اعتدال و توسعه را هم نمی شناختیم.
دبیرکل حزب اتحاد ملت تصریح کرد: پس از اینکه روحانی 
به عنوان رییس جمهور انتخاب ش��د، دیدیم که یک حزبی 
هم به وی وصل اس��ت. این حزب خودش را پیروز انتخابات 
هم تلقی و انتخاب��ات را به نفع خودش مصادره کرد. اینطور 
نبود که حزب اعتدال و توس��عه رییس جمهور را معرفی کرد 
و جامعه به وی رای داده باشد بلکه فرایندهای خارج از حزب 
یا احزاب باعث انتخاب روحانی شد.ش��کوری راد اضافه کرد: 
کش��ور ما در بحرانی فزاین��ده قرار دارد. این را می ش��ود از 
سخنرانی روزهای گذش��ته آقای روحانی متوجه شد. طال و 
ارز، کشور را در بحرانی عمیق فروبرده است. شاید از انتخابات 
ریاست جمهوری سال ۹6 یا چه بسا از زمان انتخاب ترامپ 
که قرار نبود دس��ت از س��ر ایران بردارد، همه می دانس��تند 
بح��ران فزاینده ای در ایران ش��کل خواهد گرفت.وی ادامه 
داد: در بره��ه های مختلف وقتی جمعیت های سیاس��ی دور 

هم جمع و با بحران رو به رو می شدند، سوالی بارز شکل می 
گرفت و همه از هم می پرسیدند چه باید کرد؟ اما امروز من 
در این جمع نشنیده ام کسی بگوید، چه باید کرد؟. همه می 
گویند چه می شود؟ ما فقط ایستاده ایم ببینیم چه می شود، 

چه باید کرد، در کار نیست.
 دبی��رکل حزب اتحاد ملت تاکید کرد: م��ا احزاب نمی دانیم 
باید چه کنیم. عاملیت و مس��ئولیت کجاست؟ اگر بخواهیم 
تحلیلی از ش��رایط روز داش��ته باشیم، باید در جستجوی این 
پاس��خ ها باش��یم. از ما که کاری برنمی آید. در این بحران، 
م��ن به عنوان یک دبیرکل، محلی از اعراب ندارم؛ فقط باید 
دعا کنی��م از این بحران عبور کنیم.وی تصریح کرد: در این 
مملکت نمی دانیم باید از چه کسی مسئولیت بخواهیم چون 
اگر مس��ئولیت باشد، عاملیت 
ه��م وجود خواهد داش��ت. در 
خ��ارج از کش��ور و در نظ��ام 
سیاس��ی بین الملل، س��ازمان 
ملل و نهادهای دیگری وجود 
دارن��د اما آنجا ه��م می بینیم 
که نظام سیاس��ی بین الملل، 
اقتدار الزم را ندارد.شکوری راد 
تصریح کرد: ترامپ به عنوان 
رییس جمهور آمریکا، عاملیت 
در نظام سیاس��ی بین الملل را 
به دس��ت گرفته و اوست که 
دارد برای س��ازمان ملل تعیین تکلی��ف می کند و می گوید 
چه بکند و چه نکند. درست است که اروپا احساس مسئولیت 
م��ی کند اما عاملیت ندارد؛ نمی توانند ش��رکت های خود را 
برای ایستادن پای تعهدات خود با ایران، وادار کنند.وی گفت: 
رییس جمهور گفت ما سه راه داریم؛ یا باید تسلیم شویم، یا 
باه��م دعوا کنیم و نهایتا از هم بپاش��یم یا اینکه با هم یکی 
شویم و بایستیم. هر عقل سلیمی دو راه اول را پیشنهاد نمی 
کند اما اگر بنا باشد کنار هم باشیم و بایستیم، چگونه می توان 
این فرایند را آغاز و به انجام رساند؟ این راه حل، لوازمی دارد.

دبی��رکل حزب اتحاد ملت تاکید کرد: آقای روحانی گفته که 
ما باید از مردم بخواهیم که مشاوره و راه حل بدهند. من به 
آقای روحانی می گویم ش��ما قدر رای این مردم را ندانستید 
و انتخاب های خوبی برای کابینه خود انجام ندادید و اکنون 
هم بعید می دانم کاری از دست شخص آقای روحانی بربیاید. 
راه حل این بحران فزاینده در دست روحانی نیست. نظر من 
این است که روحانی با مقام معظم رهبری بنشیند و از ایشان 

راه حل بخواهد.

در همایش ملی احزاب؛

آقای روحانی قدر رای مردم را ندانستید
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چقدر صفر می گیریم
فوتبالی باشی یا نباشی، ماه عسلی 
باشی یا نباشی خالصه اهل دیدن 
برنامه های رسانه ملی که هستید از 
فوتبال های جام جهانی حساس و 
غیرحساس تا آشپزی با تخم مرغ 
خانگی یا دیدن برنامه حل جدول 
سه  ردیف  پاسخ  و  )سیما(  در 
افقی یا چهار عمودی و همانطور 
برنامه  به  میکنی  نگاه  داری  که 

مورد عالقه ات و توی مغزت آن را آنالیز می کنی که جواب صحیح 
کدام است ناگهان یک زیرنویس متحرک از سمت چپ به راست 
راه می افتد که بیکار ننشین هرچه زودتر اول یک )صفر( بگیر و 
بعد عددهای دیگر و بعد چند شکل دیگر تا اسمت برود توی قرعه 
کشی یک دستگاه خودروی شیک. هرچه زودتر )صفر( را بگیرید 
فقط تا پایان برنامه وقت دارید و تا )صفر( را نگرفته اید عددهای 
دیگر را که آن ها هم عددهای قابل قبولی برای قبولی نیستند را 
نگیرید مهم )صفر( است و با گرفتن این صفرها و اعداد و ارقام و 
اشکال بعد از آن چه امتیازهایی که به )سمع و نظر( ما نمی رسد 
گاهی جوایز آنقدر عالی و با ارزش هستند که دلت می خواهد از 
پای تلویزیون تکان نخوری و هی صفر بگیری. یادش بخیر معلم 
دروس ریاضیات که اغلب دانش آموزان از دروسش نمره صفر می 
گرفتند، همیشه اعتراض می کرد تا کی می خواهید صفر بگیرید 
فردای زندگی بدبخت و بیچاره می شوید و با هر بدبختی و بیچارگی 
درس ریاضی را با انبوهی از صفر و هفت و هشت پاس می کردیم و 
وارد زندگی شدیم با همه خوبی ها و بدی هایش و البته بدون )صفر( 
خالصه تا آمدیم از وحشت این صفرها احساس آلودگی بکنیم )صفر( 
های جدید و تازه ای بوجود آمد که این )صفر( ها مزه دیگری دارد و 
بدون اینکه طعم آن ها را حس کنیم پشت سر هم به امید یک خودرو 
آلبالویی رنگ بیش از ۲۰۶ بار صفر و اعداد تلخ بعد از آن را می گیریم، 
همان اعداد هفت و هشت که تابستان را ازت می گرفت و مهر تجدید 
توی کارنامه ات و گاه به امید یک سیر و سیاحت درست و حسابی این 
اعداد را می گیری و گاه یک هدیه نفیس یا یک خودرو )شاسی بلند( 
از یک برند معروف، فقط با گرفتن این اعداد کم ارزش صفر و هفت و 

هشت و چند عالمت و شکل دیگر.
بعضی وقت ها آنقدر هجوم گیرندگان صفر زیاد می شود که رسانه ملی 
محترم و عزیزمان می ماند جواب عالقه مندان را چه بدهد و اعالم می 
کند صبح تا ظهر یک خودرو و ظهر تا شب هم یک خودرو روزهای 
ابری هم اگر صفر و مابقی اعداد را بگیرید یک خودروی دیگر. البته 
این همه ماجرا نخواهد بود از جانب ما مقادیری هم زلزله زدگان 
و مقادیری هم به بدهکاران و حتی بابت خرید بستنی به نیازمندان 
کمک می شود از این بهتر چه می خواهیم، نتیجه بازی فوتبال یک 
تیم آفریقایی و یک تیم از آمریکای جنوبی را اگر درست بگوییم 
می رویم توی قرعه کشی، باید شتاب کرد تلفن همراه هم که همراه 
است لحظه ای درنگ جایز نیست باید شتاب کرد و خیلی زود وارد 
کارزار )صفر( گیری شویم و خیلی زود وارد کارزار )صفر( گیری شویم 

فرصت کم است فقط تا دو روز دیگر، فقط تا فردا، تا ساعت ۱۲ شب.
و اگر اصل کنجکاوی باشی به حیرت می افتی که چه سودی عایدشان 
می شود و نه اینکه خدای نکرده کلکی در کار باشد که این چنین نبوده 
و با مشخص شدن برنده بطور خیلی زنده با او تماس گرفته می شود و 
خیال راحت که این فرآیند صحیح انجام شده و بی هیچ نگرانی. حاال 
تعداد نجومی این پیامک را نگاه کنید و جمع هزینه این پیامک ها را. آن 
وقت است که انتظار از ارسال عدد صفر و مابقی اعداد بیشتر و بیشتر می 
شود و شانس که باید بیاید که نمی آید و اگر بیاید برای برنامه سازان عزیز 
می آید که چه رقمی شده هزینه ارسال پیامک ها و چه درآمدی عایدشان.

ضرورت نظارت برخط آالیندگی  صنایع نفت در خوزستان
فیلم آتش سوزی در واحد پتروشیمی آبادان در شبکه های اجتماعی 
منتشر شد. در پی انتشار فیلم این فیلم به دلیل ذهنیت گذشته مردم منطقه 
در خصوص آتش سوزی سال ۹۵ پتروشیمی ماهشهر، نگرانی هایی در 
اذهان عمومی به وجود آمد که با خرده توضیحاتی که از جانب مسئوالن 
داده شد نگرانی ها تا حدودی کاهش یافت و صبح روز بعد هم خبر 
مهار کامل آتش سوزی اعالم گردید. در این راستا باید اذعان داشت 
یکی دغدغه های بزرگ فعاالن زیست محیطی میزان آالیندگی حاصل 
از آتش سوزی در تأسیسات نفت و گاز و پتروشیمی در است که گه ها 
اتفاق می افتد. گرچه این آتش سوزی ها معموالً مهار می شوند اما بررسی 
میزان آلودگی های زیست محیطی آن ها یعنی تأثیر مستقیم میزان آالینده ها بر اجزا اکوسیستم ها اعم از 
گیاهی، جانوری، انسانی و چرخه های زیستی - معدنی و جریان های انرژی به دقت انجام نمی گیرد. 
طبق بررسی های جهانی عناصر آالینده حاصل از سوختن مواد نفتی آن قدر متنوع و گه ها پیچیده هستند 
که می توانند تأثیرهای شگرفی بر روند حیاتی و تخریب پایداری اکوسیستم ها داشته باشند به طور مثال 
در یک تحقیق علمی حدود ۲۲ گونه خطرناک از ترکیبات گازی بعد از آتش سوزی در یک واحد 
پتروشیمی در تایلند شناسایی شده است. همچنین وسعت منطقه تحت خطر خصوصاً هنگامی در حین 
حادثه باد بوزد می تواند تا کیلومترها گسترش داشته باشد یا اگر منابع آبی نزدیک باشد می تواند صدمات 
جبران ناپذیر و ماندگاری را به جای بگذارد که متأسفانه در استان خوزستان تعداد زیادی از واحدهای 
پتروشیمی در مجاورت اکوسیستم های مهم آبی قرارگرفته اند. بعد از آتش سوزی پتروشیمی خوارزمی 
در سال ۹۵ که حدود سه روز به طول انجامید باالترین میزان آالیندگی های تولید و صدمات پیدا و 
پنهان زیادی بر پیکره اکوسیستم آبی و خاکی منطقه داشت. طبق گفته مسئوالن محیط زیست بعد از 
مهار آتش مقرر شد که بررسی های اکوسیستم های آبی مجاور در خلیج فارس مورد ارزیابی قرار گیرد. 
به دلیل خطرات این نوع از آالیندگی ها که می توانند در کوتاه ترین زمان و به جد حیات جانداران را به 
خطر اندازند بر اساس قوانین جدید زیست محیطی کشورها، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی موظف 
شده اند نوع و روش های بررسی میزان آالینده های احتمالی تولیدشده در شرایط کاری و بحران هایی 
مانند آتش سوزی و یا نشت مواد خطرناک و... را تدوین و دستگاه های سنجش آن ها را به صورت بر 
خط یا آنالین تهیه و نصب نمایند، دامنه و حریم سنجش این دستگاه ها باید بر اساس دستورالعمل های 
تدوین شده باشد و اگر این استاندارهای مهم رعایت نشوند محال است در کشورهای پیشرفته به چنین 

واحدهایی اجازه کار و فعالیت داده شود.
در مناطق مهمی از استان خوزستان مانند ماهشهر و بندر امام خمینی، آبادان، امیدیه و ... یا دیگر تأسیسات 
متمرکز نفت و گاز که فعال هستند راه اندازی سامانه های سنجش بر خط بر اساس استانداردهای رایج 
دنیا یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. لذا سازمان محیط زیست باید وزارت نفت را ملزم نماید تا در یک 
بازه زمانی مشخص این اقدامات مهم را انجام دهد. این روزها موضوع مهم تأثیر تخریبی آالینده های 
شیمیایی بر اکوسیستم ها موضوعی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت و منتظر ماند تا آالینده ها 
صدمه خود را وارد نمایند و بعد میزان و تأثیر آن ها سنجش و برای ترمیم آن ها اقدام شود. عدم انجام 
این الزام مهم یک واقعیت تلخ خواهد بود که حیات و زیست مردم خوزستان در اولویت اول نیست و 
کسب درآمد دالری به هر طریق ممکن برای اداره کشور )به دلیل وابستگی به دالرهای نفتی( باالترین 

ضرورت به هر قیمت ممکن است.

شمرهای اقتصادی
حکایت تلخ این روزهای بازار دالل و دالل بازی کشور به مثابه 
گروهی می ماند که در میانه ی آتش سوزان تحریم های اقتصادی 

ابرقدرتهای جهان از این آتش بر افروخته بالل می پزند!
انگار نه انگار که جزو همین مردم هستند و در این آب و خاک 

زیست می کنند.
یاد دهه شصت به خیر؛ بچه که بودیم وقتی روزی از روزهای هفته، 
غذای پختنی داشتیم حاال هر چه که بود سوپ پیازی، آبگوشت، 
دم پختک و… مادرم چند کاسه را بمن می داد و من هم با اشتیاق 
برای همسایه ها می بردم تا آنها هم در سفره نه چندان مجلل ما 
سهیم باشند ولی امروز می بینیم که همه چیز بر عکس شده و عده ای قبل اینکه سفره خود را پهن 
کنند سفره چند همسایه را قبال جمع کرده اند و با ظرافت خاصی بر سفره خود آوردند؛ ککشان نمی 

گزد و ابدا هم احساس سیری نمی کنند.
این گونه مخلوقات چنان در جمع آوری مال و ثروت باد آورده حریص شده اند که صدای شکستن 

استخوان های هم نوعان خود را نمی شنوند. هموطن! به کجا چنین شتابان …؟
قبال در روضه های حضرت ابا عبداهلل می شنیدیم که مردم زمانه اش اول نماز خواندند بعد سر از 
تن امام خود جدا کردند. باور چنین کاری برای ما سخت بود تا اینکه در جایی خواندم امام حسین 
)ع( فرموده بود اینان شکمشان از نان حرام پر شده است به همین دلیل صدای حق در گوش و جان 
شان کارگر نیست و حتی برای قدرت و ثروت بیشتر حاضر شدند بر نعش بی سر امام حسین اسب 
بتازانند. حال و روز این روزهای جامعه ما نیز بی شباهت به این ماجرا نیست. ادعای شیعه و مومن 
بودن داریم، نماز می خوانیم و روزه داری می کنیم و ادعای تمدن چند هزار ساله داریم ولی برای 
منافع شخصی خودمان حاضریم پا بر روی حق هزاران کارگر بگذاریم، عده ای با رانت اطالعاتی 
از قبل باخبر می شوند که دالر و سکه گران می شود اقدام به خرید سکه و دالر می کنند و روز به 

روز عرصه را بر مردم خود تنگ و تنگ تر می شود.
صف های طوالنی این روزهای خرید سکه نشان از رخت بربستن اخالقیات و رشد بی اخالقی 
در جامعه امروزی ما دارد. این موجودات چه کسانی هستند؟! اکبر آقای بقال؟ حسن آقای نجار؟ 

آقای تقی نانوا؟ و…
خیر!

با عرض تاسف اینها همان افرادی هستند که در بحبوحه جنگ تحمیلی فرزندان خود را به فرنگستان 
فرستادند و بعد جنگ، زمانی که اطمینان پیدا کردند تیر و ترکش صدام یزید کافر به آقازاده هایشان 
نمی خورد، با اشارتی آنها را از بالد کفر فراخواندند تا مطالبه گر ارث نداشته پدری شان کنند و بر 

مسندهای مهم کشور تکیه زنند!
این افراد همان کسانی هستند که در سال ۱۳۶۸ با اعالم اولین روزهای خصوصی سازی با رانت 
اطالعاتی اقدام به خرید صنایع دولتی در پوشش بخش خصوصی کردند و یا بعد از اعالم اصل ۴۴ 

قانون اساسی بعضی صنایع را با نصف قیمت خریدند.
این خالیق سیری ناپذیر همان کسانی هستند که با هر فشار دشمن خارجی کیسه خود را برای 

پرکردن از سفره هم وطنان خود آماده می کنند.
به فرموده امام حسین )ع( باید خطاب به این قوم گفت: اگر دین ندارید الاقل آزاد مرد باشید.

به قول دکتر سریع القلم :رضاشاه، هاشمی، احمدی نژاد ، روحانی و… خیلی باهم تفاوتی ندارند 
زیرا اینها زائده ملتی هستند که خودشان به خودشان رحم نمی کنند لذا اگر قرار است مشکل حل 

شود باید از جامعه شروع شود.
خداوند در سوره مبارکه رعد می فرماید: اَِنّ اهللَهّ ال یَُغیُِّر ما بَِقومٍ َحتَّی یَُغیِّروا ما بِاَنُفِسهِم یعنی خداوند 

سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی دهد مگر اینکه سرشت نفسانی خود را تغییر دهند.
حاکمان ما زائیده جامعه ای هستند که بر آن حکومت می کنند. اگر جامعه سالم، حق طلب، قانون 
مند، منظم، با وجدان کاری باال ،قناعت جو و… داشته باشیم حاکمیت هم چنین خواهد بود. 
لذا چطور انتظار داریم مشکالت توسط حاکمانی حل شود که خود زائیده جامعه ای هستند که 

اخالقیات ذکر شده در آن رخت بر بسته است.
اگر آبی آلوده شد هر ماهی که به آن انداخته شود آلوده می شود حتی اگر آن ماهی سالم ترین ماهی 
باشد. لذا وقت آن رسیده که آب را عوض کنیم نه ماهی ها را چرا که با داشتن جامعه ای سالم و 

کارا می توان حاکمیتی توانمند و کارا داشته باشیم.
البته این یاداشت به این معنی نیست که حاکمیت دست روی دست گذاشته و منتظر اقدامات 
جامعه باشد زیرا در این روزها هم زور حکومتی هم اقتدار حاکمیتی و هم تدبیر مدیریتی برای حل 

مشکالت بیش از پیش ضرورت دارد.
 زور حکومتی توسط قوه قضاییه برای برخورد با عامالن تورم و گرانی و افراد مخل بازار و اقتصاد 
کشور. تدبیر دولتی برای برنامه ریزی اقتصادی مناسب برای کنترل بازار ارز و طال و ایجاد رونق 

اقتصادی و اقتدار برای تقویت مشروعیت نظام در مقابله با دسیسه های قدرتهای جهانی.

اینجا کجاست؟

چشمم نمیبینه درست
هوا پر از غبار، شکل خاکستانه

یه نفر میگه 
توي جغرافي۰ دوران قدیم

اسم این دیار خوزستانه

پسر بزرگش، اهواز، این روزا بد بي قراره
شنیدم باقي شهرا جاي خاک بارون مي باره

مادرم، کارون پیرم ، داره از نفس میفته، کسي نمیاد عیادتش
شیره ي جونشو بردن، رگاش خشکیده اما، دم نمیزنه از نجابتش

باز خدایا شکرت اینجا توي ظرفا پر گرده
مردم اینجا سیر سیرن، سهم خاکشون سه وعده

شهر من میزنه فریاد، بشنوین درد دلش رو، نفس هاش به ته کشیده 
نفسش که مهم نیست، مهم غنیمتاشه، نفت و گاز و آب و خرماي 

رسیده

شهر من سهمشو داده، توي جنگ و بارش ترکش و موشک
اما بازم جون مي بازیم توي خونه، تو خیابون، تو کالس و مهد کودک

شهر من مدفون شدي اما
من به رویاي تو بیدارم 

شهر من نفس بکش بازم
شهر من تنهات نمیزارم 

نوید قائدی سیدرحیم آقازاده

مدتی است که اخبار ضد و نقیضی پیرامون عزم جدی 
متولیان منابع آب ایران برای انتقال آب کارون به استان 
بصره عراق منتشر می شود و مسئوالن ایرانی نیز پاسخ 
شفاف و صریحی در قبال این گمانه ها مطرح نمی کنند؛ 
اتفاق قابل تأملی که پس از رسانه ای شدن این موضوع 
اعتراضی  واکنش های  با  عراق  ملی  رسانه های  در 

شهروندان خوزستانی همراه شده است.
حال و روز بحرانی وضعیت آب در استان خوزستان و 
رود کارون جدا از مسئله کمبود منابع در ماه های اخیر با 
مشکالت جدیدی نیز رو به رو شده است که البته هنوز 
از سوی مسئوالن ایرانی به صورت صریح بیان نشده 
است؛ مشکالتی مثل تالش برای انتقال آب از کارون 
برای تأمین آب شرب استان بصره عراق که در آن 

میلیون ها شهروند عراقی زندگی می کنند..
بحث ها در مورد انتقال آب کارون به استان بصره عراق 
در حالی باال گرفته است که استان خوزستان ایران و 
نیز حوضه آبریز کارون در شرایط کنونی از نظر میزان و 
کیفیت منابع آب، در شرایط بسیار بدی قرار دارد و جدا 
از خشکسالی و کمبود آب با مشکالتی مثل شوری آب 

نیز مواجه است..
در  سخنانی  شنیدن  مشکالت  این  همه  رغم  علی 

مورد تالش برای انتقال آب از رود کارون به کشور 
عراق قابل تأمل و نگران کننده است، به ویژه به این 
دلیل که مسئوالن ایرانی هنوز نتوانسته اند مشکالت 
اساسی تأمین آب شرب و کشاورزی پایدار را در استان 

خوزستان مرتفع کنند..
بحث این انتقال آب از ایران به عراق زمانی باال گرفت 
و بر سر زبان ها افتاد که شبکه ملی »بالدی« عراق 
با پخش خبری در این زمینه مدعی شد که مقامات 
عالی رتبه ایران و عراق در رابطه با این رخداد به تفاهم 
رسیده اند و مقدمات اجرایی این طرح انتقال آب آغاز 

شده است..
در این خبر رسمی، رسانه های عراقی تأکید کردند که 
پس از وقوع بحران آب در کشور عراق و پیامد های 
زیان بار سد ایلیسو بر روی رود دجله، حاال مسئوالن 
ایرانی در پی آن هستند که با انتقال آب کارون به استان 
بصره این مشکل را تا حد امکان برای عراقی ها قابل 
تحمل کنند.. اگرچه در این رابطه اطالعات مستندی 
جز این گزارش رسانه های عراقی وجود ندارد، اما منابع 
محلی مناطق عرب نشین خوزستان در همین رابطه 
گفتند: که این طرح در قالب پروژه عظیم آب رسانی 
الغدیر خوزستان که از ایستگاه پمپاژ قیصریه در بخش 

هویزه شهرستان دشت آزادگان در حال تکمیل است، 
به اجرا گذاشته خواهد شد و منابع آب شرب بیش از 2 
میلیون شهروند ساکن در شهر بصره را تأمین خواهد 
کرد.. این گفته ها در حالی است که می دانیم استان 
خوزستان ایران با بحران شدید آب رو به رو است و هر 
چه رود کارون به بخش های انتهایی خود می رسد به 
دلیل آلوده شدن به برخی منابع آالینده مسیر به شدت 

شور و تقریباً غیر قابل مصرف می شود..
بر همین اساس شاید رخ دادن این اتفاق یعنی انتقال آب 
به کشور عراق بر افزایش تنش آبی در استان خوزستان 
و کاهش کیفیت منابع آب موثر باشد و مشکالت استان 

خوزستان را در این زمینه دو چندان کند..
مجموعه اطالعاتی که به آن اشاره شد بیش از هر چیز 
این ضرورت را ایجاد می کند که مسئوالن و متولیان 
منابع آب کشور در این رابطه اقدام به شفاف سازی 
کنند و با ارئه مستندات خود با مردم در این باره صریح 

سخن بگویند.
اگر بنایی برای انتقال آب از کارون به بصره است، باید 
ضرورت های آن مطرح شود و اگر این خبر از اساس 
کذب است نیز باید به صورت صریح در مورد آن با 

مردم سخن بگویند./تابناک

فقر،  مالی،  فساد  آقازاده،   اختالس،  دزدی،  گرانی، 
گرسنگی، بی آبی، دروغ، وعده، و... سوژه های این 
روزهای کشورمان است می گویند؛ "چشم ها را باید 
شست جور دیگر باید دید"، چشم ها را شستیم اما جور 
دیگر ندیدیم نه اینکه نخواستیم ببینیم چیز دیگری 
نبود که ببینم و مسئوالن "دشمن گویان" و "تحریم 
گویان" از مردم می خواهند که "تحمل کنید تا دشمن 
خسته شود" آیا تاب و تحملی برای مردم باقی می 
ماند وقتی که می شنوند در آبادان و خرمشهر جرعه 

آب سالمی برای نوشیدن وجود ندارد 
و بعد آب کارون به بصره منتقل می 
شود، وقتی که شنیده می شود یک 
آقازاده بیش از 53 میلیارد تومان پول 
صرف خرید سکه کرده است می توانند 
بشنوند و تحمل کنند و واکنشی نداشته 
نام  به  در سالی که  وقتی که  باشند، 
نامگذاری  ایرانی"  از کاالی  "حمایت 
شده است تصاویر رئیس جمهور را با 
لباس های مارک و آمریکایی )دشمن( 

در کوهنوردی می بییند و...
مردم می دانند که اگر در سال ۹2 دولت روحانی روی 
کار نیامده بود شرایط بد امروز، زودتر فرا می رسید و 5 
سال پیش باید سختی های امروز را تحمل می کردند 
اما به روحانی رای دادند که این روزها را نبینند و دولت 

در ۹6 با شعار »به عقب بر نمی گردیم« از ملت دوباره 
رای گرفت.

هیچکس حق ندارد چشم خود را بر اشتباهات دولت 
و تیم اقتصادی او ببندند. آنها قطعا در به وجود آمدن 
شرایط فعلی کشور مقصر هستند اما همه چیز را به 
تحریم ها ربط می دهند مسلما کمبود و شوری آب، 
خاک و ریزگردها، اختالس ها، فسادهای مالی، تازاندن 
آقازاده ها، ورشکستی موسسات مالی و اعتباری، یک 
شبه پولدار شدن عده ای و... ربطی به تحریم ها و 

دشمن ندارد؟ این ها مسائل داخلی کشور است.
 تصورها بر این است که روحانی مسائل کشور را به 
حال خود رها کرده است، رئیس جمهور می تواند برای 
اداره بهتر کشور طرحی نو در تیم اقتصادی ایجاد کند 

اما متاسفانه به گفته صاحبنظران روحانی هیچ انعطافی 
در این زمینه نشان نمی دهد؛ عبداهلل رمضانزاده می 
گوید: »چه باید کرد؟ دولت در مشورت را بسته است« 
، حسین مرعشی می گوید: »از بس حرف زدیم و عمل 
نکردیم مردم خسته شدند« یا دیگری که گفت: »دولت 
راه خودش را می رود و 5۰ تا 6۰ درصد مدیرانش هم 

متعلق به دولت گذشته اند«.
در این روزها که مردم زیر فشار اقتصادی کمر خم 
کرده اند با طنز و لطیفه های زیادی هم مواجه می 
شوند از جمله اینکه احمدی نژاد رئیس 
جمهور سابق که در دوره اش، کشور 
با افزایش ۷54 درصدی قیمت سکه 
و طال مواجه شد، مدعی شد که می 
تواند با »سه تا چهار حرکت« اقتصاد 
کند  خارج  فعلی  شرایط  از  را  کشور 
و باید به او گفت: » تو اگر بیل زنی 
باغچه خودت را بیل بزن«، زمانی که 
دوره ات بود هیچ حرکتی که حاکی از 
پیشرفت باشد ندیدیم و تنها شاهد رکود 

و پسرفت بودیم.
دولت فعلی باید هرچه سریع تر یک جراحی بزرگ در 
سیاست ها و تیم اقتصادی خود انجام دهد وگرنه شاهد 
افزایش روز به روز هدر منابع کشور، فساد، گرانی، و... 

خواهیم بود.

چشم ها راشستیم
 اما جور دیگر ندیدیم

بامداد زاگرس- سهیال باوری

فاطمه راوندي

دکتر علی دژمان

مسئوالن به شائبه انتقال  
آب کارون به بصره پاسخ دهند

سال دوم
 شماره هفتاد و هفت
8 صفحه
قيمت: 1000 تومان

هزينه 11 هزار ميليارد تومانى 
سوءمديريت!
بابك دربيكى

اگرچه با عنايت به وضع اقتصادى كشور در يك دهه گذشته، 
به نظر مى رسد سودهاى كالنى كه اين موسسات مى پرداختند، 
مى توانست كمك بزرگى باشد بر نديدن بسيارى از ريسك ها 
سپرده گذارى  به گردن  را  تقصير  همه  نمى توان  واقعا  اما 

انداخت كه به هرحال، به «سيستم» اعتماد كرده است.
موضوع موسسات مالى غير مجاز در كشور از نظر مديريت 
درعين حال  و  جالب  قضيه  اقتصادى،  البته  و  سياسى 
پيچيده اى است. جالب از اين نظر كه سپرده گذاران خرد 
و كالن اين موسسات يا تعاونى هاى غيرمجاز، سهم سود 
و سرمايه اى را از دولت و نظام بانكى مطالبه مى كنند كه 
در حداكثر ريسك قرار داشت و كسى ظاهرا قرار نبوده به 

اين ريسك ها توجه كند. 
 اگرچه با عنايت به وضع اقتصادى كشور در يك دهه 
گذشته، به نظر مى رسد سودهاى كالنى كه اين موسسات 
مى پرداختند، مى توانست كمك بزرگى باشد بر نديدن 
بسيارى از ريسك ها اما واقعا نمى توان همه تقصير را 
به گردن سپرده گذارى انداخت كه به هرحال، به «سيستم» 

اعتماد كرده است. 
 بديهى است وقتى به راحتى در هر جايى كه اين موسسات 
اراده مى كردند، شعبه اى باز مى شد، تبليغات گسترده محيطى 
و غير محيطى، هياهوى بسيارى راه انداخته بود بدون آنكه 
كسى يا مرجع رسمى اى معترض شان باشد، مردم اين كار 
را نوعى مشروعيت براى آنها تلقى كرده و به آن اعتماد كنند؛ 
ولو اينكه در اين هياهوى پرداخت سود باال و توسعه فيزيكى 
گسترده در كشور، برخى صداها نيز درباره ريسك باالى 
سپرده گذارى در اين نوع تعاونى ها يا موسسات و «نداشتن 
مجوز» هر از گاهى شنيده شود.  دولت روحانى بيش از چهار 
سال است كه تالش مى كند به هر شكل ممكن و با قاطعيت، 
بساط اين موسسات كه منشا بسيارى از مفاسد و مشكالت 
پولى در كشور بوده اند را جمع كند و به نظر مى رسد در 
اين راه بسيارى از مشكالت - به ويژه اعتراض هاى اجتماعى 

و فشارهاى مختلف ناشى از ذى نفعان اين موسسات است.
ادامه در صفحه 2

سر مقاله

يكشنبه
1396 29 بهمــن 

1 4 3 1 جمــادى الثانــى 9
2 0 1 8 يــه 1 فور 8
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پُك زدن 
و دود كردن...!

بازگشت رسمى
 نرخ سود 20 درصد

5
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اجتماعى

اقتصادى

4

اهواز مديرانى مى خواهد كه شهردارى چى باشند
    تا صحبت از شهر و شهردارى اهواز مى شود داد و فرياد 
مديران شهرى باال مى رود كه درآمد شهردارى مطلوب نيست 
و ساخت و سازها افت كرده اند و دستگاههاى اجرايى عوارض 
پرداخت نمى كنند و بودجه هاى تخصيص يافته عمرانى كاهش 
داشته است و دخل  و خرج شهردارى با هم همخوانى ندارد. به 

همين دليل است نمى توان در شهر توسعه و آبادانى ايجاد كرد.
بنده به اينكه چه فرد يا افرادى در ادوار گذشته مديريت اين شهر 
مقصربوده اند كه امروز شهردارى اهواز را به اين روز نشانده اند 

كارى ندارم.
چون امروز بدنه شهردارى اهواز متورم و ناكارآمد است و 

براى تحرك و پويايى نياز به اصالح ساختار دارد و بايد 
متدهاى جديد مديريت شهرى و ادارى و سيستمى وارد 
به  كارها  از  بيسارى  شود،بايد  مجموعه مديريت شهرى 
روز و كارآمد شوند و صدها توصيه ديگر كه بارها گفته 

شده ولى گوش شنوايى نبوده است
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 اجتماعى-   سياسى

هفته نامه منطقه اى

اجتماعى-   سياسى

هفته نامه منطقه اى وزارت نيرو سريع تر حق آبه  محيط 
زيستى خوزستان را تخصيص دهد

بايد براى يك سال
 توام با تنگنا آماده شويم

8

چرا راهكارهاى مقابله با ريزگردها كارساز نيست؟

از اين پس نسـخه الكترونيكى
 هفتـه نامـه بامـداد زاگـرس را 

در سـايت اختصاصى نشـريه بخوانيد
www.newsbz.ir

با مــا در ارتباط باشـيد
Bamdadzagros.news@gmail.com

آه از اين قاتل اهلى! 

فرهنگ و هنر
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جتماعی ا
Bamdadzagros.news@gmail.com

مهرآیین معتقد است، فضای اجتماعی کشور طی دهه های اخیر 
تنش زا بوده و همزمان فرصت تخلیه هیجانات برای افراد جامعه 
گروه های  باید  این وضعیت  از  رفت  برون  برای  و  نشده  فراهم 

اجتماعی بتوانند حرف خود را بزنند.
مجموعه از چالش ها و مشکالت مدتهاست نبض » امنیت روان « 
در جامعه ایران را هدف قرار داده  است. در چنین شرایطی پرسش 
از اینکه »تهدید امنیت روان« تا چه حد می تواند سرمایه اجتماعی را 
در معرض خطر قرار دهد، قوت می گیرد. به بیان ساده تر چالش ها 
می توانند سالمت روان هر عضوی از جامعه را به خطر بیاندازد و 
همزمان این سالمت روان آسیب دیده سرمایه اجتماعی یک کشور 
را به مشکل می اندازند. مساله ای که به روشنی نشان می دهد جامعه 
ایران امروز بیش از پیش نیاز به امیدی واقعی و ملموس که ناشی 
اما سواالتی که درباره وضعیت  نیاز دارد.  باشد  از حل چالش ها 
ایرانی ها مطرح است در چند سوال مهم  میان  سالمت روان در 

تقسیم می شوند:
نخست اینکه، آیا فضای سیاسی و اجتماعی ایران طی سال های اخیر 

و به خودی خود در بستر سالمت روان تنش زاست؟ دوم 
اینکه، ریشه های اصلنی نا امنی روانی از کجاست و در 
نگاه کلی چه تاثیری بر متن جامعه و سرمایه اجتماعی یک 

کشور می گذارد؟
سوم اینکه آیا گسترش آسیب های اجتماعی و نارضایتی ها 
در سالهای اخیر به این معناست که جامعه ایران چالش 
برای  اینکه  چهارم  و  می کند؟  تجربه  را  روانی  ناامنی 

برون رفت از این وضعیت نا امنی روانی چه باید کرد؟
بر همین اساس دکتر مصطفی مهرآیین جامعه شناس و 
این  به  مبسوطی  پاسخ های  دانشگاه در گفتگویی  استاد 
شناسی  جامعه  حوزه  در  مهرآیین  است.  داده  سواالت 
احساسات جمعی نیز تخصص دارد و معتقد است، فضای 
سیاسی و اجتماعی کشور طی دهه های اخیر تنش زا بوده 
و همزمان فرصت تخلیه هیجانات برای افراد جامعه فراهم 

نشده و برای برون رفت از این وضعیت باید گروه های اجتماعی 
بتوانند حرف خود را بزنند.

تاثیر تحوالت سیاسی و اقتصادی
 بر سالمت روان مردم

به باور این جامعه شناس تاثیر تحوالت سیاسی و اقتصادی و غیره، 
در چند دهه اخیر مساله روان را به موضوع همیشگی جامعه ایران 
تبدیل کرده است. موضوعی که سالهاست به اشکال مختلف با آن 
زندگی می کنیم اما نمود آن را ، در جامعه امروز ایران بیشتر می بینیم.
او در این رابطه می گوید: نکته اول اینکه جامعه ایران در ۴ دهه 
گذشته و در طول حیات اجتماعی خود رویدادهای مختلفی را تجربه 
کرده است. انقالب به عنوان رویدادی که ساختارهای سیاسی را 
تغییر می دهد و نظم اجتماعی را متحول می کند به خودی خود، 
جامعه را تحت تاثیر خود قرار داد. اتفاقاتی که در آن سالها رخ داد و 
بحرانها و خشونت هایی که جامعه با آن مواجه شد در »مساله شدن 

روان« بی تاثیر نبود.
این جامعه شناس اضافه کرد: بعد از آن با بحران جنگ مواجه شدیم 
که بازهم »مساله روان« را به موضوع اصلی گفتمان اجتماعی در 
آن دوران تبدیل می کند. بسیاری از مردم، فرزند، پدر، مادر ، برادر، 
همسر و خواهر و دوستانشان را در این دوره از دست دادند و تحت 
فشار روانی قرار گرفتند. پس از آن دوران سازندگی و فرایند توسعه 
و تنش هایی که در آن دوران آغاز شد، بسیاری از افراد را با تنشهای 

روانی مواجه کرد که با ساختارهای نوین این دوران مساله داشتند و 
می خواستند کماکان فضای انقالبی بر جامعه حاکم باشد. نمونه این 
آدمها را در »حاج کاظم آژانس شیشه ای« دیدیم که نمی توانست با 
وضعیت جدید بعد از جنگ مواجه شود و به همین دلیل دچار تنش 

عصبی است.
مهرآیین ادامه داد: ماجراهای سیاسی و تبدیل جامعه به راست و چپ 
در سالهای بعد و وضعیت توسعه و شهرسازی در کالن شهرها را. 
اینکه چطور باید در این شهرهای بزرگ زندگی و درآمدزایی کرد. 
این فکرها و حس رقابتی که در نتیجه این نوع زندگی به وجود آمد 
تنشهای عصبی و روانی را در جامعه بیشتر کرد. تفاوت دیدگاه با 
کشورهای خارجی و احساس تهدید خارجی و اینکه ما باید یک 
ایدئولوژی را منتشر کنیم، به خودی خود تنش زاست. خشونت 
زبانی و کالمی که به وفور در روی دیوارها و شعارها منتشر می شد، 

همه اینها بار روانی جامعه را تشدید می کند. 
اینها اضافه کنید تنشهای روانی بخش  مهرآیین ادامه می دهد: به 
اعظمی از جامعه را که کارمند است و تحت کنترل. یعنی اینکه باید 

دائما خودش و رفتارش را کنترل و مدیریت کند. در همین رابطه 
تحقیقی روی یک شرکت هواپیمایی انجام شد که رفتار مهمانداران 
روند  مشابه  را  دست(  یک  )خوش آمدگویی  مسافران  با  هواپیما 
حاکم بر یک جامعه ایدئولوژیک می داند. این تحقیق تاکید می کند 
که جامعه ایدئولوژیک دقیقا به چنین حالتی دچار می شود. چرا که 
میخواهد احساسات را مدیریت و یک شکل کند. در این جامعه که 
احساسات از باال کنترل می شود، طبعا چالش روانی باالیی اتفاق 

میافتد.

چرا مردم بیشتر از آرامبخش ها استفاده می کنند؟
عالوه بر این، گرایش به مقوالت روانشناسی و استفاده بیشتر مردم 
از داروهای آرامبخش از عوارض همین بحرانهای حل نشده است 
که به باور این جامعه شناس کم کم در جامعه ایران گسترش یافته 
است. او در این رابطه می گوید:همه این موارد باعث شد کم کم 
رشته روانشناسی در دانشگاههای ما گسترش یابد. همین االن به 
خیابان انقالب که سربزنید مملو از کتب روانشناسی در دودقیقه 
و سه دقیقه ، آرامش روان و عرفان حلقه و غیره است. این موارد 
نشان می دهد که روان انسان در جامعه ما به آن شکلی که فوکو 
می گفت اجتماعی شده و به مساله اجتماعی تبدیل شده است. باز 
هم همانطور که فوکو می گوید نحوه روبرو شدن با این موضوع هم 

مناسک خودش را دارد.
به گفته مهرآیین، از استفاده بیشتر مردم از داروهای آرامبخش تا 

افزایش حضور آنها در کالسهای مشاوره و غیره نشانه هایی از نیاز 
مردم به جستجوی تکنیک های آرامش  است. استفاده از آرامبخش 
هایی مثل دیازپوکساید، کلونازپام و غیره بین مردم متداول شده . اگر 
یک تحقیقی انجام دهید بین داروهای روانی که با دوزهای متفاوت 
در یخچالهای خانه ها وجود دارد می بینید که خیلی از این داروها 
شبیه به یکدیگر است و این نشان دهنده تشدید تنش های روانی به 

مرور زمان است.

فضای عمومی باز نیست،
 تخلیه هیجانات صورت نمی گیرد

مهرآیین باز نبودن فضا در حوزه عمومی برای بیان احساسات و 
تخلیه هیجانات روانی و تبدیل حوزه خصوصی به محلی برای تخلیه 
بار روانی این هیجانات را یکی از دالیل بیشتر شدن تهدید امنیت 
روانی در خانواده ها می داند و می گوید: جامعه مدرن ، خیابان را مثابه 
نمودی از مدرنیته و عرصه عمومی که در آن هیجانات امکان تخیه 
روانی می یابد، دوست دارد. تمام این تخلیه های روانی و هیجانی 
با دیدن کاال و سایر عناصر زندگی مدرن باید در خیابان 
انجام شود اما چون خیابان های ما بسته است، ناگزیر این 
بار روانی وارد خانه ها شده است. دقت کنید که تجربه ما 
از مدرنیته در واقع در خانواده ها بیشتر است. این است 
که میزان مصرف باالی هرچیزی )اعم از برق، انرژی و 
آب و حتی مشروبات الکلی دست ساز ( را در خانه ها 
می بینیم. میزان تولید مشروبات الکلی در یک سال گذشته 
۸۰۰ برابر شده است، این یعنی اینکه برخی خانه ها تبدیل 
به بارخصوصی شده اند و این ناشی از تنش هایی است که 
در فضای خانه ها و بین زنان و مردان و اعضای خانواده 

وجود دارد و به این شکل بروز پیدا می کند.

روان از هم گسیخته 
چه تاثیری بر جامعه دارد؟

اما تاثیر یک روان از هم گسیخته بر جامعه چیست؟ چگونه یک 
روان از هم گسیخته جامعه را بیشتر تحریک می کند که بیشتر روانش 
به هم ریخته شود. مهر آیین در این رابطه به وقایعی اشاره می کند 
که در سالهای اخیر رخ داده. از ماجرای تلخ ستایش و بنیتا و غیره 
تا آزار جنسی دانش آموزان در مدرسه غرب تهران. این جامعه 
شناس می گوید: امنیت روانی یک مفهوم خنثی نیست. طبعا وقتی 
در جامعه ای امنیت روانی به هم می خورد بر سایر زوایای اجتماعی 
تاثیر می گذارد و در حوزه های مختلف نمود پیدا می کند.او معتقد 
است بخشی از آنچه ما امروز از آن به عنوان افزایش نارضایتی ها و 
اعتراضات گروههای مختلف اجتماعی )کارگری، زنان، کشاورزان 
، مال باختگان و....( نام می بریم ، ناشی از تضاد مشی سیاسی با 
زندگی اجتماعی افراد است که در سالیان گذشته به تدریج تشدید 

شده است.
مهرآیین می گوید: در نسبت بین زندگی و سیاست، چهار الگوی 
رابطه وجود دارد. یک الگوی رابطه این است که سیاست هرکاری 
دلش میخواهد انجام میدهد. اعم از جنگ، صادر کردن ایدئولوژی 
و غیره که در جامعه ما این رویه حاکم است . یک نوع دیگر آن که 
در سالهای اخیر تحت عنوان »توسعه پایدار« در جامعه ما هم از آن 
حرف زده شد، این است که سیاست هرکاری می خواهد انجام دهد 
اما به محیط زیست و فرهنگ جامعه اعتنا کند تا خسارتی به نسل 
های بعد وارد نکند که از آن با عنوان الگوی توسعه پایدار نام میبرند.

ایرانی ها بحران ناامنی ذهنی و روانی را تجربه می کنند

آمارهای رسمی در بهار سال ۹۷ نشان می دهد درجه هوا در تمامی استان های 
کشور گرم تر از میانگین بلند مدت بود و میانگین دما در تمامی استان ها در 

مقایسه با میانگین بلند مدت ۰.۸ درجه سلسیوس گرم تر بود.
تغییرات اقلیم در ایران شروع شده است. واقعیت مهمی که حاال آمار و ارقام نیز 
آن را اثبات می کند و مسئوالن ایرانی نیز با پذیرش این واقعیت جهانی، کم 
کم اظهار نظرهایی در این حوزه دارند. آمارهای رسمی در بهار سال ۹۷ نشان 
می دهد درجه هوا در تمامی استان های کشور گرم تر از میانگین بلند مدت بود 
و میانگین دما در تمامی استان ها در مقایسه با میانگین بلند مدت ۰.۸ درجه 
سلسیوس گرم تر بود.  این اولین باری نیست که تمامی استان های ایران بهار 

گرم تری را در مقایسه با میانگین بلند مدت تجربه می کنند.
چرا که بهار ۹6 اوضاع بدتری را در مقایسه با بهار ۹۷ داشت. به طوریکه 

طبق آمارهای رسمی در بهار ۹6 کشور شاهد افزایش دمای یک 
و نیم درجه ای بود. همه این شواهد نشان می دهد تغییرات اقلیم در 
ایران شروع شده و حتی برخی بررسی ها هم نشان می دهد سرعت 

گرمایش و تغییرات در ایران بیشتر از میانگین جهانی است.
در همین رابطه، رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران 
سازمان هواشناسی از افزایش ۰.۸ درجه ای دما در بهار سال جاری 
نسبت به میانگین بلندمدت خبر داد و گفت: در فصل بهار در هیچ 

استانی کاهش دما ثبت نشد.
صادق ضیائیان شرایط دمایی کشور را طی بهار سال جاری تشریح 
کرد و اظهارکرد: متوسط دمای بلندمدت کشور در فصل بهار 2۰.3 
درجه سلسیوس بود بنابراین امسال در فصل بهار میانگین دمای 
کشور نسبت به مدت مشابه در بلندمدت ۰.۸ درجه سلسیوس 

افزایش داشت.
وی با اشاره به افزایش دما در همه استان های کشور طی فصل بهار 

اظهار کرد: در بهار امسال هیچ استانی نداشتیم که نسبت به میانگین بلندمدت 
خود کاهش دما داشته باشد. با این وجود استان های مرکزی، همدان و تهران 
طی سه ماه گذشته کمترین افزایش دما را در بین سایر استان ها تجربه کردند. 

رئیس مرکز ملی خشکسالی در ادامه گرم ترین استان های کشور را در بهار ۹۷ 
برشمرد و گفت:  در بهار امسال دمای سیستان و بلوچستان 1.3 درجه  سلسیوس 
نسبت به میانگین بلندمدت این استان افزایش داشته همچنین در فصل بهار هر 
سه استان  بوشهر، کرمان و خوزستان 1.2 درجه سلسیوس نسبت به بلندمدت 

خود افزایش دما را ثبت کردند.
 ضیائیان به شرایط دمایی کشور در خردادماه اشاره و اظهار کرد: در ماه گذشته 
متوسط دمای کشور نسبت به بلندمدت یک درجه سلسیوس افزایش داشت. 

الزم به ذکر است متوسط دمای بلندمدت خرداد ماه 25.2 درجه سلسیوس است.

ارائه گزارش تغییر اقلیم به رهبری و سران سه قوه
در همین رابطه رئیس سازمان هواشناسی کشور پیش از این در بهمن ماه سال 
۹6 با اشاره به ارائه گزارش تغییر اقلیم به مقام معظم رهبری، سران سه قوه، 
وزیران و... اظهار کرد: در این گزارش زنگ خطر را درباره افزایش دمای کشور 

و آسیب های ناشی از تغییر اقلیم به صدا درآورده ایم.
پرهیزکار با اشاره به اینکه بر اساس بررسی های انجام شده چهار سناریو برای 
تغییر اقلیم مطرح شده است، گفت: خوشبینانه ترین سناریو این است که همه 
کشورها به تعهد COP21 پایبند باشند. بر اساس تعهدات کشور ما تا پایان 
سال 2۰3۰ باید بین چهار تا 12 درصد از میزان انتشار گازهای گلخانه ای به ویژه 

دی اکسید کربن کاسته شود. ایران جزو 1۰ کشور اول در تولید گاز دی اکسید 
کربن است. 

بر اساس بررسی ها تا سال 2۰11 مقام نهم و تا سال 2۰15 مقام هشتم را در 
زمینه تولید دی اکسید کربن داشت.

رئیس سازمان هواشناسی افزود: بدترین سناریو در زمینه افزایش دمای کره 
زمین و تغییر اقلیم این است که کشورها به تعهدات خود پایبند نباشند و انتشار 
گازهای گلخانه ای با همین روند ادامه پیدا کند. در شرایط حاضر شاهد خروج 
آمریکا از توافقنامه پاریس و عدم پایبندی به تعهداتش در کاهش دی اکسید 
کربن هستیم بنابراین خروجی مدل ها نشان می دهد اگر افزایش دی اکسید 
کربن با همین روند ادامه پیدا کند،زمین پنج تا شش درجه گرمتر خواهد شد. 

قطعا این افزایش دما در خاورمیانه بیشتر خواهد بود و بیشترین آسیب ناشی از 
تغییر اقلیم به خاورمیانه می رسد البته تاکنون هم همین طور بوده است و در حال 

حاضر شاهد افزایش دو درجه ای دمای کشورمان هستیم.
کشور 5۰  بارش  میانگین  گذشته  سال  اینکه طی 5۰  به  اشاره  با  وی 
میلیمتر کاهش یافته است، گفت: قطعا تغییر اقلیم و گرمایش روی کاهش 
بارش کشور و افزایش کم بارشی های انباشته تاثیرگذار بوده است بنابراین 
اگر شیوه موجود در زمینه انتشار گازهای گلخانه ای ادامه یابد همچنان 
بارش های ایران کاهش می یابد و در نتیجه شاهد شدت بیشتری از کم 

بارشی در کشور خواهیم بود.
 رئیس سازمان هواشناسی با اشاره به تهیه گزارش ارزیابی از سوی مرجع ملی 
IPCC اظهار کرد: این گزارش به دفتر مقام معظم رهبری، سران سه قوه، وزرا 
و روسای کمیسیون های مجلس ارسال شده است. بنابراین هیچ 
مدیر و مسئولی در کشور وجود ندارد که بگوید در جریان موضوع 
تغییر اقلیم نیست. در این گزارش زنگ خطرها را برای مسئوالن 

به صدا درآوردیم.
وی در پایان با اشاره به اینکه در شرایط کنونی خوشبختانه همه 
مسئوالن ارشد کشور و مقامات در جریان بحث تغییر اقلیم قرار 
گرفته اند، گفت: در حال حاضر موضوع تغییر اقلیم روی میز کار همه 
مدیران کشور است و در همین شرایط الزم است که دفتر مجمع 
ملی IPCC با قوت بیشتر کار کند و الزم است آسیب های ناشی 
از تغییر اقلیم در حوزه های مختلف از طریق دستگاه ها بررسی شود و 
به این مجمع اعالم شود تا گزارش این آسیب ها در اختیار مسئوالن 

و مدیران کشور قرار گیرد.

دمای ایران پس از تغییرات اقلیم به کجا می رسد؟
اینکه آیا تغییرات اقلیم در ایران آغاز شده، موضوع گفت و گوی خبرآنالین با 
یکی از متخصصان این حوزه بود که پیش از این پاسخی بر این داشت. اعضای 
این تیم تحقیقاتی کریم عباسپور، دکترای علوم طبیعی، محقق و رئیس گروه 
خاک، آب های زیرزمینی و زباله در موسسه فدرال علوم و تکنولوژی مرتبط با 
آب سوئیس، ملیحه کیخایی دکترای کشاورزی، طراح، هماهنگ کننده و مدیر 
پروژه مهندسان مشاور آب پویش بنا و سعید اشرف واقفی محقق پسادکترای 
دانشگاه آلبرتا کانادا در دانشکده علوم زمینی و اقلیمی هستند، که تحقیقاتی در 
حوزه تغییرات اقلیم داشته اند. عباسپور به نمایندگی از این گروه در مصاحبه ای با 
خبرآنالین عنوان کرده بود؛ در اکثر بخش های زیر دامنه های البرز تا سال 2۰5۰ 

به طور متوسط دما 2 تا 3 درجه سانتیگراد افزایش پیدا می کند.

سالمی گرم به تغییرات اقلیم!

ن�ان ز

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: 
برخی مناطق به ویژه مناطق مرزی کشور همچنان با 
مشکل آموزش و دختران بازمانده از تحصیل و نبود 
دسترسی به امکانات ورزشی و خدمات بهداشتی و 

درمانی مواجه هستند.
برنامه ریزی  تخصصی  نشست  در  ابتکار  معصومه 
در حوزه زنان و خانواده بین ایران و سوئد، گفت: 
معاونت امور زنان و خانواده در این راستا همکاری 
 های مشترکی با وزارتخانه  های مربوطه برای رفع این 

مشکالت دارد.
ابتکار با تاکید بر اینکه برنامه ریزی برای تحقق عدالت 
جنسیتی از اهمیت زیادی برخوردار است، گفت: تبادل 
تجربیات بین کشورهای مختلف جهان در این راستا 
بسیار مهم است و همکاری با سوئد که موفقیت  های 

زیادی در این عرصه داشته می  تواند، مفید باشد. 
وی تصریح کرد: کشور ایران سال ها است که برنامه 
 ریزی برای حوزه زنان و عدالت جنسیتی را به طور 
جدی پیگیری می  کند و در برنامه  ریزی  های توسعه 

 ای گنجانده شده است.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده افزود: 
نگاه متعادل جنسیتی ریشه در آموزه  های دینی و 
اسالمی دارد و تاکید قرآن کریم بر عدالت و توجه به 
کرامت ذاتی انسان نشان  دهنده آن است که در خلقت 
خداوند همه انسان  ها برابر هستند و تنها مالک برتری 

آنها تقوا است. 
وی تاکید کرد: مبانی دینی و ارزشی در موضوع عدالت 
جنسیتی موجب می  شود تا پایه  گذاری خوبی در 
برنامه  ریزی  های این حوزه داشته باشیم و این موضوع 

در قانون اساسی نیز مورد توجه بوده است.
ابتکار گفت: در ۴۰ سال گذشته و پس از پیروزی 
انقالب فرصت  های برابر زیادی برای زنان در کنار 
مردان فراهم آمده است و شاهد رشد شاخص  های 
کالن در این راستا هستیم؛ به نحوی که بعد از پیروزی 
انقالب اسالمی حدود ۲۵ سال شاخص امید به زندگی 

افزوده شده است.
او ادامه داد: در شاخص سوادآموزی نیز در سال ۱۳۵۶ 

، ۳۵ درصد زنان باسواد بودند که امروز این میزان به 
۸۸ درصد افزایش یافته است؛ ۲۷ درصد این تعداد از 
تحصیالت دانشگاهی برخوردار هستند و این نشانه ای 
از فرصت  های برابر برای زنان در کشور است و بیش 
از همه نشان  دهنده همت واالی زنان در رشد و ارتقای 

خود است.
خانواده  و  زنان  امور  در  جمهوری  رئیس  معاون 
با اشاره به اینکه هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب 
اضافه  داریم،  فاصله  جنسیتی  عدالت  تحقق  در 
کرد: امروز جامعه مدنی ایران رو به رشد است و 
بخش عمده آن را زنان به عنوان نیروهای پیشران 
تشکیل می  دهند که در حوزه خشونت علیه زنان نیز 
شاخص  های کشور نسبت به بسیاری از کشورهای 

جهان بسیار بهتر است.
وی حضور زنان در عرصه های سیاسی را مورد تاکید 
قرار داد و گفت: رئیس جمهوری تاکید دارند که ۳۰ 
درصد از پست  های مدیریتی دولت دوازدهم در اختیار 
بانوان قرار گیرد؛ در این راستا اقدامات خوبی انجام 
شده است و برای تحقق کامل این ۳۰ درصد در تالش 

هستیم.
ابتکار درخصوص لزوم تبادل تجربیات بین کشورهای 
مختلف در حوزه زنان و خانواده نیز گفت: با تبادل 
این تجربیات و تعامل و گفت و گو بین کشورهای 
مختلف می  توان از موفقیت  ها و شاید شکست  ها 
برای دوستی، صلح، امنیت و نیز پیشرفت و بهبود 
شرایط زنان استفاده کرد و بهره  مندی از این تجربیات 

موجب ارتقا و اعتالی جامعه می  شود.
سفیر سوئد در تهران نیز در این مراسم با بیان اینکه 
امروز روابط دو کشور در عرصه  های مختلف در حال 
گسترش است، گفت: به دنبال گسترش مناسبات در 
عرصه  های جدید با جمهوری اسالمی ایران هستیم 
و از اهداف چنین نشست  هایی فعال کردن توانمندی  

های زنان است.
هلنا سونگلند سفیر سوئد در تهران نیز گفت: مصمم 
کشور،  دو  زنان  توانمندسازی  حوزه  در  هستیم 

همکاری های نزدیکی با یکدیگر داشته باشیم.

شهرهای مختلف ایران، در سه شب مختلف شاهد 
که  مردمی  بودند.  میان خود  در  شاد  مردم  حضور 
سرخود را به خاطر نتایج تیم ملی باال گرفته بودند و 

خوشحال می کردند.
جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ در ذهن و قلب ما ایرانی ها 
حک شده است. نه تنها به خاطر غرش یوزپلنگ ها 
در برابر ماتادورها یا فضایی ترین فوتبالیست تاریخ، 
بلکه به خاطر شکسته شدن بسیاری از تابوهای ایرانی.
زنان همراه با مردان به ورزشگاه آزادی رفتند. تمام 
به دل روسیه  از غرب تهران  انرژی مثبت خود را 
فرستادند. زنانی که به ورزشگاه آزادی رفتند در آن 
لحظه خوشحال ترین آدم های روی زمین بودند. برای 
اولین بار بود که آنها حضور در ورزشگاه را زمانی 

تجربه کردند که انتخابات نبود.
زن های ایرانی به ورزشگاه رفتند، شب هم رفتند اما 
نیفتاد. در کنار مردان فوتبال دیدند، تشویق  اتفاقی 
به  و  خوردند  حسرت  شدند،  خوشحال  کردند، 

خانه های خود برگشتند.
و  رسمی  بازی های  در  می تواند  جمعیت  همین   
باشگاهی هم به ورزشگاه بروند. فوتبال ببیند و لذت 
ببرند. آدم باید از تجربه های به دست آمده در زندگی 
استفاده کند. حضور زنان در استادیوم آزادی از این 

تجربه ها بود؛ یک تجربه موفق.
مردم در این جام جهانی نشان دادند می توانند کنار 
یکدیگر در نفاط مختلف شهر فوتبال ببیند و اتفاقی 
استخر  کنار  در  آنها  دیدید.  را  الهیجانی ها  نیفتد. 
مشهور با هم نشستند و فوتبال را دیدند؛ بدون اینکه 

اتفاق خاصی بیفتد.
 وقتی تصویر مردم الهیجان پخش شد همه فکر کردند 
این عکس متعلق به اروپاست. بسیاری از ما این شکل 

فوتبال دیدن را ندیده بودیم. همه ما تعجب کردیم.

پاساژ  در  دیدند.  فوتبال  مردم  تهران  سینماهای  در 
چارسو دور هم جمع شدند و از دیدن فوتبال لذت 

بردند.  
شهرهای مختلف ایران، در سه شب مختلف شاهد 
که  مردمی  بودند.  میان خود  در  شاد  مردم  حضور 
سرخود را به خاطر نتایج تیم ملی باال گرفته بودند و 

خوشحال می کردند.
همه این کارها برای بسیاری خط قرمز بود اما اتفاق 

افتاد و هیچ مشکلی هم به وجود نیامد.
نشدها،  از  بسیاری  داد  نشان   ۲۰۱۸ جهانی  جام 
می تواند شد بشود بدون اینکه مشکلی ایجاد کند. 
آن  مورد  در  نمی توان  نشود  تجربه  پدیده ای  وقتی 
قضاوت کرد اما حاال بعد از تجربه حضور زنان در 
ورزشگاه و دیدن فوتبال به صورت دست جمع در 
پارک و یا سینما می شود بسیاری از مسیرهای بسته را 

باز کرد و اجازه داد بانوان ایرانی به ورزشگاه بروند.
مردم  باید  داد.  آموزش  مردم  به  باید  را  بودن  باهم 
ایران یاد بگیرند باهم شاد باشند و با هم بخندند. جام 
جهانی این سبک زندگی را به آموزش داد. ۸۰ میلیون 
در داخل و میلیون های ایرانی در خارج با هم شاد 

شدند و با هم خندیدند و گریه کردند.
االن بازیهای آسیایی جاکارتا و جام ملت های آسیای 
فوتبال در پیش است و می شود شهرهای مختلف 
به ورزشگاه  کرد و مردم دست در  تبدیل  را  ایران 

دست هم شادی را فریاد بزنند.
می شود از جام در جام استقالل و پرسپولیس درهای 
ورزشگاه را به روی بانوان باز کرد تا آنها هیجان دیدن 

فوتبال را تجربه کنند.
اجازه بدهیم تجربه های شیرین ۲۰۱۸ را بارها و بارها 
تجربه کنیم آنهم درست در روزهایی که مشکالت از 

در و دیوار شهرهای ایران باال می رود.

دیدید اتفاقی نیفتاد
ش�ت ا د د مصطفی دانندهیا

متخصصان معتقدند گرمایش جهانی خیلی زودتر در ایران شروع شده است

دختران در برخی مناطق مرزی
مصطفی مهرآیین جامعه شناس: »تخلیه هیجانات روانی در ایران و در حوزه های عمومی رخ نمی دهد« از تحصیل باز می مانند
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

گفت وگو

گفت وگوي »جوان« با مادر شهيد امير معيني

امير و عمويش شهادت و مفقودي را
 با هم قسمت کردند

   فريده موسوي
چندي پي�ش گفت وگويي ب�ا خانواده 
ش�هيد حاج عبداهلل معيني داش�تيم 
که در همين صفحه )ايث�ار و مقاومت( 
منتشر شد. در همان گفت وگو متوجه 
ش�ديم که برادرزاده حاج عبداهلل نيز 
از شهداي دفاع مقدس اس�ت و اتفاقًا 
همراه عمويش در والفجريک به شهادت 
رسيده  است. با شهيد جاويداالثر امير 
معيني از طريق خانواده حاج عبداهلل و 
ارتباط با خانواده ايشان آشنا شديم که 
گفت وگوي زير با اش�رف معيني مادر 

شهيد شكل گرفت. 
        

 مدرسه خاطره انگيز
هماهنگي هاي اوليه با مادر ش��هيد معيني 
را از طريق تلفن انجام داده بودم. مادري كه 
مي گفت پسرش در مدرسه هجرت تحصيل 
مي كرد و از هم��ان دوران دانش آموزي نيز 
رهس��پار جبهه ش��ده بود. يكي از برادرانم 
قباًل در همي��ن مدرس��ه درس مي خواند و 

از كودكي با نامش آش��نايي 
داشتم. اتفاقاً مسيرم به خانه 
شهيد معيني از كنار همين 
مدرسه هجرت مي گذشت 
كه هنگام عبورم تعطيل شده 
بود و نوجوان هاي پر انرژي 
دوان دوان از مدرسه خارج 
مي شدند. با خودم فكركردم 
چند سال پيش كه كشورمان 
هنوز يك كش��ور جنگ زده 
بود، چه كس��ي مي دانست 
چن��د نف��ر از دانش آموزان 
آن دوران از ش��هداي دفاع 

مقدس خواهند شد. 
بع��د از كمي پي��اده روي به 
خانه ش��هيد رسيدم. اشرف 
معيني مادر ش��هيد با روي 
باز از من استقبال كرد و بعد 
از تعارف��ات اوليه مش��غول 
گفت وگو ش��ديم. مادر بيان 

زندگي ش��هيدش را اينطور آغاز كرد: امير 
سال 45 دنيا آمد. پس��ر بزرگم بود و خيلي 
دوستش داش��تم. از همان بچگي كم حرف 
و بسيار س��ربه زير بود. وقتي جنگ شروع 
شد، فقط 14 سال داشت اما از همان زمان از 
نگاهش مي خواندم كه دوست دارد به جبهه 
برود. چن��د باري هم از من خواس��ت اجازه 
بدهم برود، اما مخالفت مي كردم. يعني هيچ 
مادري نيس��ت كه بداند راهي خطرناك در 
پيش است و دردانه اش را راهي آن كند. من 

هم چنين احساسي داشتم. 
   عمو و برادرزاده

مادر ش��هيد معيني برايم تعري��ف كرد كه 
وقتي امير از رضايت مادر نااميد مي شود، به 
پدرش حسن آقا متوسل مي شود و از طريق 
بسيج مدرسه هجرت اقدام به اعزام مي كند. 
مي رود و چند وقت بعد مردانه باز مي گردد. 
مادر مي گويد: »اخالق پس��رم بعد از جبهه 
رفتن تغيير كرده بود. انگار كه چند س��ال 
بزرگ تر شده بود. او ديگر همان امير سابق 
نبود. براي خودش مردي ش��ده بود. اميرم 
بار آخر همراه عموي شهيدش حاج عبداهلل 

رهسپار جبهه شد.« 
عم��و و ب��رادرزاده ه��ر دو با هم ب��ه جبهه 
مي رون��د. فروردي��ن م��اه 1362، عمليات 

والفجر ي��ك، اين دو با ه��م و در جبهه فكه 
وارد عمل مي شوند. حاج عبداهلل و امير هر دو 
در فكه مفقود مي شوند. مادر شهيد با گريه 
ادامه مي دهد: »روزهاي واقعا سختي به ما 
گذش��ت. هم حاج عبداهلل مفقود شده بود 
و هم پس��ر من. آن روزها براي ما و خانواده 
حاجي اخبار متناقض��ي مي آوردند. يك بار 
مي گفتند پسرت مجروح شده و همرزمانش 
او را در چنين حالتي ديده اند. يك بار حرف 
ديگري مي زدند. س��ؤال ما اين بود كه اگر 
مجروح شده، پس چرا هيچ اثري از او نيست. 
عاقبت به گمان اينكه اس��ير ش��ده، منتظر 

بازگشت اسرا مانديم.« 
 هرگز بازنگشت

س��ال ها مي گذرند و دو س��ال پس از اتمام 
جنگ، اسرا مبادله مي ش��وند اما نه خبري 
از امير بود و نه حاج عبداهلل. تا اينكه س��ال 
76 پيكر عموي شهيد تفحص مي شود. مادر 
مي گويد: »وقتي پيكر حاج عبداهلل تفحص 
ش��د، من براي بازگشت پس��رم مشتاق تر 
شدم. هر دوي آنها در يك عمليات و منطقه 

مفقود شده بودند و انتظار داشتم پيكر پسرم 
نيز پيدا شود. دوباره چش��م انتظاري ها رخ 
نشان مي دادند اما هرچه منتظر ماندم عزيزم 

بازنگشت.« 
مادر ش��هيد باقي حرف هاي��ش را در ميان 
اش��ك هايش بيان مي كند. اينك��ه چرا به 
اميرش براي رفتن به جبه��ه رضايت نداده 
است. همين عذاب وجدان نيز باعث مي شود 
س��ال بعد از شهادت پس��رش وقتي به حج 
مي رود، آنجا خواب او را ببيند. »خواب ديدم 
پس��رم يك صندوقچه آورد كه درونش يك 
دفترچه ب��ود. به من گفت م��ادر جان امضا 
كن. گفتم امضا بلد نيستم و مهرم را همراه 
نياورده ام. امير خودش يك مهر به من داد و 
من دفتر را مهر كردم. بعد از ديدن اين خواب 
ديگر حسرت نمي خورم كه چرا برگه رضايت 

جبهه اش را امضا نكردم.« 
شهيد امير معيني س��ال 62 و طي عمليات 
والفجري��ك به ش��هادت رس��يد و پيكرش 
هرگز تفحص نشد. اين نوجوان 17 ساله در 
وصيتنامه اش نوشته اس��ت: »مادرم بعد از 
من بي قراري نكن. خواهرهايم حجابتان را 
حفظ كنيد و برادرانم غيرت ديني و انقالبي 
به خرج دهيد. امام را تنها نگذاريد و پيرو يار 

امام زمان)عج( باشيد.« 
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    صغري خيل فرهنگ 
براي ديدار و مصاحب�ه با خانواده ش�هيد مدافع حرم 
محسن کمالي دهقان به استان البرز رفتيم. منزل شهيد 
در باغستان کرج واقع است. پيشتر با هماهنگي يكي از 
همرزمانش آشنايي مقدماتي با خانواده شهيد صورت 
گرفته بود. به خانه شان که رسيديم، پدرش با گرمي به 
استقبالمان آمد و مهرباني و خونگرمي مادر شرمنده مان 
کرد. شهيد محسن کمالي دهقان جواني از نسل بعد از 
دفاع مقدس بود که جهاد و غيرت ديني اش او را رهسپار 
جبهه مقاومت اسالمي کرد. گزارش »جوان« از حضور 
در خانه شهيد کمالي دهقان و گفت وگو با پدرش يداهلل 

کمالي دهقان را پيش رو داريد. 
        
    مراسمي که شگفت انگيز بود 

اولين نكته اي كه در خانه ش��هيد كمالي دهقان جلب توجه 
مي كند، ويترين وسايل اوست كه توسط خانواده با نظمي خاص 
چيده شده اند. از لوح هاي تقديرش گرفته تا عكس ها، چفيه، 
تصاوير شهدا و پول هاي نوعيدي سال 1394 )سال شهادتش( 
كه در البه الي اوراق قرآن به يادگار مانده، همگي در اين ويترين 
ديده مي شوند. در كنار اين نمايشگاه كوچك نيز قاب عكس 

ديدار پدر شهيد با مقام معظم رهبري قرار دارد. 
ديدن اين تصوير، اولين سؤال را در ذهنم تداعي كرد و از پدر 
در خصوص ديدارش با حضرت آقا پرس��يدم كه ايشان پاسخ 
مي دهد: »بعد از شهادت محسن سعادت ديدار با امام خامنه اي 
عزيز برايمان فراهم شد. در اثناي گفت و گو با آقا از ايشان خواستم 
تا سي دي مراسم تشييع شهيد را كه با خودم برده بودم را در 
فرصتي مناسب مالحظه كنند. براي من مراسم تشييع شهيدم 
بسيار شگفت انگيز بود. به ايشان هم گفتم مردم رجايي شهر 
و كرج براي محسن سنگ تمام گذاشته بودند. گويي شهادت 
محسن اثر عجيبي در منطقه گذاش��ته بود. خدمت شان هم 
عرض كردم كه در طول جنگ تحميلي من اين عظمت را در 
تشييع هيچ شهيدي نديدم. با توجه به اطالع رساني محدودي 
كه انجام شده بود مراسم پرشكوهي برگزار شد. از ابتداي رجايي 
شهر تا فلكه سيزدهم همه مغازه دارها كركره مغازه شان را به 
حرمت تشييع شهيد پايين كشيده بودند و در مراسمش شركت 
كردند. كسي فكر نمي كرد با توجه به محدوديت اطالع رساني 
اين مراسم خودجوش اينگونه برگزارشود. مردم از همه اقشار و با 
همه عقايد و تيپ هاي مختلف در اين مراسم حضور داشتند. آنها 

آمدند تا بگويند شهيد متعلق به جبهه و قشر خاصي نيست.« 
خانه شهيد كمالي دهقان با زيبايي معنوي اش چنان آرامش 
بخش است كه تا مهمان خانه شان نشويد اين حس و حال را 
از ميان سطور كلمات و لغات درك نخواهيد كرد. در ادامه پدر 
شهيد مي گويد: »محسن متولد بهمن ماه 1363 و فرزند سوم 
من بود. من چهار فرزند داشتم كه محسنم در سال 1394 در 

نبرد با تكفيري ها به شهادت رسيد.« 
    مسئول پادگان بعلبک لبنان 

پدر شهيد خود از رزمندگان دفاع مقدس است. اين نكته را از 
البه الي صحبت هايش متوجه مي ش��وم. از ايشان مي خواهم 
كمي از دوران رزمندگي اش بگويد: »من متولد 1328 هستم 
و از س��ال 1360 به امر ام��ام خميني كه باي��د جبهه ها را پر 
كنيد، داوطلبانه راهي مناطق جنوب و ميدان جهاد ش��دم و 
تا سال 1361 يعني قبل از عمليات والفجر مقدماتي مسئول 
اردوگاه پشتيباني قدس جنوب و در خدمت رزمندگان بودم. 
اما كمي بعد بنا به حساسيت شغلي و مسئوليتم در محل كار 
به درخواست مسئوالن به پشت جبهه برگشتم. سال 1362 
دوباره به دعوت سپاه به غرب كشور رفتم و در قرارگاه حمزه و 
سردشت فعاليت  كردم. براي بار سوم سال 1365 باز به دعوت 
سپاه مأموريت پيدا كردم به لبنان اعزام شوم. من تا سال 1367 
در لبنان در خدمت رزمندگان حزب اهلل انجام وظيفه مي كردم. 
مسئول پادگان بعلبك به عنوان يكي از بزرگ ترين پادگان هاي 

نظامي اين كشور بودم.«
  مكارم اخالق

از گفته هاي پدر شهيد فهميدم كه خط جهاد در خانواده كمالي 
دهقان موروثي است. سال ها پيش پدر اين خانواده رزمنده جبهه 
مقاومت اسالمي مي شود و براي دفاع از اسالم ناب محمدي در 
آن سوي مرزها خدمت مي كند و سال ها بعد پسرش محسن 
اسلحه پدر را برمي دارد و راهش را ادامه مي دهد. از پدر شهيد 

مي پرسم به نظر شما آقا زاده چه ش��اخصه اخالقي داشت كه 
شهادت نصيبش شد؟ پاسخ مي دهد: »به جرئت مي توانم بگويم 
محس��ن يك نمونه كامل از اخالق اس��المي را دارا بود. بسيار 
خوش اخالق و با سخاوت بود. خوش سخن و خوش گفتار هم 
بود. نه اينكه چون پدرش هستم بخواهم از او امروز كه شهادت 
نصيبش شده تعريف كنم، نه! همه آنها كه با محسن معاشرت 

داشتند صحبت هاي من را تأييد مي كنند.« 
پدر شهيد ادامه مي دهد: »محسن هرگز باعث رنجش كسي 
نمي شد. اهل بخشيدن مال بود. بي درنگ مي بخشيد. بي هيچ 
توقعي. محسن بسيار مؤدب و مهربان بود. كسي از اهل خانه 
صداي بلندش را نشنيد. نجابت عجيبي داشت. اين پسر جاذبه 
زيادي داشت و هيچ گاه كسي را از خودش دفع نمي كرد. جوانان 
زيادي را به مسجد و بس��يج جذب مي كرد. به فاصله چند روز 
بعد از شهادتش جواني پيش من آمد و خاطره جالبي از پسرم 
تعريف كرد. آن جوان مي گفت: دزد مغازه ام را سرقت كرده بود 
با اينكه تنها چند روز از آشنايي ام با شهيد مي گذشت، اما آقا 
محسن كارت عابر بانكش را به من داد و گفت برو هر چه دوست 
داري براي مغازه تهيه كن. آن جوان مي گفت من تا آن روز بسيج 
نمي رفتم اما بعد از اين اقدام محسن به بسيج رفتم و امروز چهار 
سال است كه بسيجي هستم و در فعاليت هاي بسيج شركت 
مي كنم بدون اينكه حتي كارت عضويت بگيرم. الحمدهلل وضع 
مالي خوبي هم دارم. يكي ديگر از اقداماتي كه ما بعد از شهادت 
محسن متوجه آن شديم سركش��ي به خانواده شهداي دفاع 
مقدس بود كه گمنام هستند. ايشان ضمن سركشي هر كاري 

كه مادر شهدا نياز داشتند برايشان انجام مي داد«. 
    شاد کردن دل مستمندان

مادر شهيد تا اين لحظه ساكت است و تا مي خواهد از پسرش 
بگويد، گريه امانش نمي هد. اما اشاره اي به لباس هاي خاكي 
آقا محسن مي كند. از پدر ش��هيد  در اين خصوص مي پرسم و 
مي گويد: »پسرم چند باري با لباس هاي گچي و خاكي به خانه 
مي آيد. مادرش مي پرسد تو كه بنا نيس��تي چرا لباس هايت 
اينطور شده اند. محسن فقط لبخند مي زند و چيزي نمي گويد. 
گويي بي خبر از ما، خانواده هاي محروم كرج را شناسايي و بعد 
از پي بردن به مشكالتشان به آنها رسيدگي مي كرده و براي آنها 

حمام مي ساخته است. 
محسن دوست داش��ت مردم محروم را خوشحال كند، لذا در 
محله بررسي مي كرد و بچه هايي كه تنها بودند را جذب مي كرد. 
از مردم محروم گرفته تا بچه هاي افغانستاني. يكي از افتخارات 
پس��رم اين بود كه با بچه هاي فاطميون همراه شد. اين اواخر 

مي گفت آقا فرمودند به اينها بايد رسيدگي شود. 

    پاي ثابت خاطرات جبهه
در اثناي گفت وگو به اتفاق پدر و مادر شهيد به اتاق آقا محسن 
مي رويم. اتاقي كه همه ديوارهايش با عكس خود او تزئين شده 
است. ارادت شهيد كمالي دهقان به شهدا از ميان تصاويري كه 
در اتاقش نصب شده بود، مشخص است. پدر شهيد در اين باره 
مي گويد: »پسرم هميشه پاي خاطرات، حرف ها و واگويه هاي 
من از جنگ و جبهه مي نشست و بسيارمش��تاق بود كه از آن 
دوران بداند. با بس��ياري از دوستان و همرزمان جنگ من باب 
رفاقت باز كرده بود. آنها هم محسن را دوست داشتند. با يكي از 
بچه هاي حزب اهلل لبنان كه رفت و آمد داشتيم بسيار رفيق شده 
بود. محسن خيلي ايشان را دوست داشت. وقتي خبر شهادت 
محسن به گوش آن دوست لبناني رسيد با همه مشغله هايي كه 
داشت خود را به مراسم تشييع پيكر محسن رساند تا رسم رفاقت 
را به جا آورد. پسرم طبق وصيت خودش در بهشت معصومه)س( 
در كنار مزار مادربزرگش به خاك سپرده شد. محسن همه اميد 

مادربزرگش بود. خيلي به هم عالقه داشتند.« 
    روزهاي دلتنگي

كمي به عقب تر برمي گردم و از خانواده ش��هيد مدافع حرم 
مي خواهم از چرايي راهي شدن محسن برايم بگويند. از اينكه 
تصميم محس��ن براي مدافع حرم شدن از روي شوق جواني 
بوده يا دليل ديگري داش��ته است پدر پاسخ مي دهد: »من و 
خانواده شناخت كافي نسبت به امنيت كشورهاي اسالمي و 
جهان اسالم داشتيم. مي دانستيم كه استكبار جهاني براي از 
بين بردن مقاومت اسالمي با تمام توان وارد ميدان شده است. 
محس��ن در اوج جواني با تعصب ملي و غيرت ديني راهي را 
انتخاب كرد كه در انتهايش به آرزويش رسيد. من اين مسير 
را سال ها پيش رفته بودم و مي دانستم كه انتهاي اين مسير يا 
اسارت است يا شهادت و يا جانبازي. احتمال شهادت محسن 
را هم مي دادم اما هرگز جلوي تصميمش نايستادم و افتخار 
ش��هادت نصيب فرزند ما ش��د. افتخار مااين بود كه خانواده 
كمالي دهقان ها هم سهمي از امنيت ايجاد شده در منطقه و 
جبهه مقاومت اسالمي داشته باشند. شرايط امروز كشور ما 
شرايط خاصي است. ما در منطقه اي هستيم كه دور تا دورمان 
را ناامني و اغتشاش و كشتار گرفته است. اما درامنيت كامل 
زندگي مي كنيم. ما بايد يادمان بماند كه اين امنيت را مرهون 
و مديون خون ش��هدا و جانب��ازان جبهه مقاومت اس��المي 
هستيم. محسن راهي ش��د. اولين اعزامش سال 1392 بود. 
آمد و بعد مجدد در سال 1393 راهي شد. ما بي صبرانه روزها 
را مي شمرديم تا اينكه اين بار هم با خاطراتي از شهدا و جبهه 
مقاومت اسالمي بازگش��ت. آخرين اعزامش در 6 فروردين 

ماه سال 1394 بود كه به س��وريه اعزام شد. محسن در 27 
فروردين سال 1394 درجاده دمشق،حماء به حلب منطقه 
خناصر)روستاي خناصر( به شهادت رسيد. خبر شهادتش را 
هم برادرش به ما داد. مي دانستيم راهي را كه محسن رفته، 

برگشتش با خدا ست.« 
پدر شهيد ادامه مي دهد: »جواناني كه در دفاع مقدس به ميدان 
جهاد مي رفتند، روحيه انقالبي داشتند. يكسري براي خودشان 
وظيفه انقالبي مي دانستند كه بايد از وطنشان دفاع كنند كه 
بسيار هم ارزشمند بود اما امروز كه ما در مرزهاي مان جنگي 
نداريم جوانان ما هزاران كيلومتر آن طرف تر در غربت و شرايط 
سخت منطقه اي به مصاف دشمنان مي روند. آن زمان در جنگ 
با عراق جبهه ما مشخص بود. ما اين طرف و حزب بعث آن طرف 
بود. حمايت داخل كشور هم نسبت به رزمندگان اسالم وجود 
داشت و خطري از پشت سر نبود ولي االن در سوريه و عراق با 
همه مشكالت موجود گروهك هاي مخالف در داخل و حمايت 
استكبار جهاني از داعش و تروريست ها از خارج و غربت و دوري 
از وطن، جنگيدن را سخت كرده است. همه اين عوامل ارزش 

كار اين عزيزان را باال مي برد. 
اينگونه است كه رهبري مي فرمايند اين شهداي مدافع حرم اجر 
دو شهيد را مي برند. اين را بايد درك كرد، مدافعان حرم دشمن 
مقاومت اسالمي را در هزاران كيلومتر آن طرف تر از مرزهاي 
كشور زمينگير كرده اند. ما امن ترين كشور را در منطقه داريم كه 

حاصل خدمات و فداكاري مدافعان حرم و شهداست«. 
    گله شهيد از جوانان 

در پايان پدر شهيد از سفارش هاي محسن برايمان مي گويد: 
»يكي از توصيه هاي مهم شهيدم اين بود كه هرگزمساجد را 
خالي نگذاريد و نماز اول وقت بخوانيد. اما پسرم يك گله هم از 
جوانان داشت مي گفت يك بسيجي نبايد نماز اول وقتش را به 

تأخير بيندازد و مسجد را خالي بگذارد. 
هميشه مي گفت نبايد برخورد بدي با مردم داشته باشيد، اگر امر 
به معروف و نهي از منكر مي كنيد بايد با حسن خلق همراه باشد. 
نكته مهم اين بود كه محسن اهل عمل بود و با عمل كردن مردم 
را جذب مي كرد. از اين رو حرف هايش به دل مردم مي نشست. 
محسن در انجام كار خير بي ريا بود و كسي متوجه آن نمي شد. 
مسجدبان مي گفت وقتي همه مراس��م ها در مسجد به پايان 
مي رسيد و همه مي رفتند محس��ن همراه من مي ماند و همه 
مسجد را تميز مي كرد بدون اينكه كسي او را ببيند. به نظر من 
همه اين كارها باعث شد تا به درجه شهادت برسد و براي خود 
وخانواده اش افتخاري باشد. خدا را شاكرم كه چنين فرزندي به 

ما عنايت كرده بود.« 

گزارش »جوان« از حضور در خانه شهيد محسن کمالي دهقان و گفت و گو با پدر شهيد

پسرم اجازه نداد اسلحه ام روي زمين بماند
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6
اقتصادی

پرداخت ۲۲۰  میلیون یورو ارز یارانه ای و فقط ۷۵ میلیون دالر واردات 
تلفن  همراه که بخش اعظم آن با قیمت هایی فراتر از انتظار فروخته 
می شوند. این خالصه آن چیزی است که در بازار تلفن  همراه رخ داده 
و مثالی است از پول پاشی هایی که به نام مردم و به کام گروه کوچکی از 

صاحبان سرمایه و رانت انجام می شود.
هنگامی که بانک مرکزی متعهد شد دالر و یوروی الزم برای واردات 
کاالها را با قیمت رسمی )و بسیار ارزان تر از نرخ ارز در بازار آزاد( 
ندهد،  رخ  قیمت ها  در  تغییری  تا  دهد  قرار  واردکنندگان  اختیار  در 
سخن دولت این بود که افزایش نرخ ارز فقط به دلیل افزایش تقاضای 
کاذب و سوداگری دالالن روی داده و اجازه نخواهد داد این نرخ های 
غیرقابل قبول بر قیمت تمام شده کاالهای وارداتی اثر بگذارند و زندگی را 
برای مردم سخت کنند؛ اما در عمل مثال بازار تلفن  همراه نشان می دهد 
که چگونه عده ای یک شبه به سودهای کالن رسیده اند و خروجی این 
فرایند نیز به نفع مردم تمام نشده است، آن چنان که دالالن و واردکنندگان، 

دست وپای خود را در فاصله بین سوبسید دولت و جیب مردم دراز کرده اند و 
به نظر می رسد چندان هم نگران برخوردهای قهریه نبوده اند.

حقوق 2 هزار سال یک کارگر سود 
یک  شب واردکننده خاص

تلفن   قیمت  تا  کرده اند  دریافت  مبادله ای  ارز  که  در صدر شرکت هایی 
همراه برای مصرف کننده پایین بماند، شرکت نودیس پرداز قرار دارد که 
۲۶میلیون و ۶۵۷ هزار یورو ارز دریافت کرده و از این مقدار فقط۱۰ میلیون 

یورو را در سه ماهه گذشته صرف واردات تلفن  همراه کرده که معادل 
در  که  اولی  است. سؤال  این شرکت  از سوی  دریافتی  ارز  درصد   ۳۹
این رابطه مطرح می شود این است که در شرایطی که فشار اقتصادی بر 
الیه های مختلف جامعه بیشتر از گذشته شده، چه دلیلی وجود دارد که 
بیشترین ارز مبادله ای به شرکتی اختصاص پیدا کند که واردکننده برند اپل 
است، برندی که مشتری محصوالتش طبقه مرفه یا نهایتا متوسط روبه باال 
هستند و فقط چند دهک برخوردار جامعه از خدماتش استفاده می کنند 
و آیا دولت نمی توانست این یارانه را در محل مناسب تری هزینه کند؟ 
به ویژه آنکه پس از مدتی مشخص شود حتی همین یارانه ارزی هم به 
مصرف کننده نرسیده و جایی در این بین به جیب زده شده است. آخرین 

گزارش در این رابطه را محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات، ارائه داده است. جهرمی می گوید: »اولین بازرسی 
تعزیراتی از شرکت نودیس پرداز نشان می دهد این شرکت حدود ۲۰  
هزار گوشی آیفون وارد کرده که ۱۵هزار تای آن را یکجا و با قیمت 
دو  میلیون تومان گران تر از معمول به یک شرکت واگذار کرده و پنج 

هزار گوشی را در انبار موجود داشته است«.
در  همراه  تلفن   هزار  پنج  حالی  در  شرکت  این  اینکه  اول  نکته   
اینترنتی  فروشگاه  در  محصوالت  این  که  است  کرده  ذخیره  انبار 
این شرکت »ناموجود« هستند. نکته دوم سود باالتر از معمول دو 
 میلیون تومانی برای هر تلفن  همراه است که این شرکت از شرکت 
دوم دریافت کرده و با یک حساب سرانگشتی مشخص می کند این 
تومان سود مضاعف  میلیارد  نودیس پرداز ۳۰   برای شرکت  معامله 
یارانه ای  ارز  یورو  دولت  میلیون ها  ساده تر  عبارت  است.به  داشته 
در اختیار شرکتی قرار داده و نه تنها نیمی از این ارز هنوز به کاال 
در  یا  شده  واردات  به  منجر  که  نیز  آن  از  قسمتی  بلکه  نشده،  تبدیل 
انبار شرکت ذخیره شده یا با سودی نجومی به شرکت دیگری فروخته 
این  نگون بخت  تا مصرف کنندگان  بازار شده  از آن طریق وارد  شده و 
محصوالت را با قیمتی غیرقابل مقایسه با قیمت تمام شده آن خریداری 
کنند. سود مضاعف این معامله با یک حساب سرانگشتی به اندازه حقوق 
دو هزار سال یک کارگر ایرانی است. به گفته سخنگوی سازمان تعزیرات 
تلفن   واردات  برای  دولتی  ارز  یورو  میلیون  حکومتی، یک شرکت ۲۲  
همراه دریافت کرده و از این رقم فقط ۱۳  میلیون یورو تلفن  همراه وارد 

کرده و ۹  میلیون یوروی آن بالتکلیف است.

این اقتصاددان با بیان اینکه ما نتوانسته ایم یک نظام مالیاتی ایجاد کنیم ادامه 
می دهد: علت این ناتوانی این بوده است که رانت جویان اجازه نداده اند. اگر از 
من بپرسید چرا، می گویم رانت خواران و خرده بورژواها اجازه نداده اند. همه را 
خریدند و اجازه تصویب این نظام مالیاتی را ندادند. ثروت عظیم همه را وامدار 
می کند و اجازه تصویب این گونه مالیات ها را نمی دهد. چرا اجازه ندادند مالیات 
بر خانه های خالی اجرا شود؟ چه کسانی اجازه ندادند مالیات بر سود سپرده 

تصویب شود؟
“فرد در روز روشن سفته بازی می کند و یک ریال مالیات نمی دهد. حاال این 
موج نقدینگی را چه کسی می خواهد کنترل کند؟ 15۰۰ هزار میلیارد تومان 
حجم نقدینگی بدون یک نظام مالیاتی کارآمدی که مانع انتقال نقدینگی به 
سفته بازی شود به این وضع اقتصادی منجر می شود. من می ترسم در آینده 

مواد عذایی مردم هم درگیر این نظام سفته بازی شود.”

یک پمپاژ نقدینگی عظیم در دست 10 درصد 
جامعه و نهاد های خاص قرار دارد که باعث از هم پاشیده 

شدن هر بازاری می شود
وحید شقاقی، اقتصاددان می گوید: واقعیت این است که انفعال دولت بیشتر رنج آورتر است 
تا وضعیت بازار. اگر دولت و مجلس همت می کردند و نظام مالیاتی بر بازار های سفته بازی 
را تصویب و اجرا می کردند ما با این مشکالت کنونی رو به رو نبودیم. بخش عمده ای 
از این مشکالت این است که نظام مالیاتی کارآمدی وجود ندارد. همه این اتفاقاتی که 
می افتد از بی تدبیری، کندی و ضعف عملکرد است. ما هیچ نظام مالیاتی نداریم که مانع 

سوداگری شود. 
این استاد دانشگاه ادامه می دهد: زمانی بحث اخذ مالیات از خانه های خالی تصویب شد، 
اما به مرحله اجرا در نیامد. ما مالیات بر ثروت و درآمد نداریم. 16 سال است که مالیات 
بر ثروت و درآمد بین دولت ها و مجلس ها به صورت پینگ پنگی رد و بدل می شود، اما 
تصویب نمی شود. ما مالیات بر عایدی سرمایه نداریم. مالیات بر مجموعه ثروت و درآمد 
اجرا نمی شود. این مالیات ها در کنار مالیات بر کاال های لوکس و مالیات بر اضافه واردات 
پایه های مالیاتی است که در همه جای دنیا جلوی سفته بازی را می گیرد. متاسفانه نظام 
مالیاتی ما نظام مالیاتی کارآمدی نیست و این پایه های مالیاتی هم تنظیم نشده است، به 

این ترتیب ما برای سفته بازان بهشت ساخته ایم.
 

به کجا چنین شتابان؟
این اقتصاددان می گوید: دولت هفته گذشته سکه را به قیمت یک و نیم میلیون تومان 
عرضه کرد. قیمت سکه در بازار دو و نیم میلیون تومان بود. با این حساب، هر دالل بابت 
هر سکه یک میلیون تومان سود می برد. اما اگر ما مالیات بر عایدی درآمد داشتیم دولت 
می توانست از این سود ۷۰ یا ۸۰ درصد مالیات دریافت کند. در آن صورت آیا کسی سراغ 
داللی سکه می رفت؟ یا مثال در بسیاری از کشور های دنیا باید در انتهای سال 3۰ درصد 

مجموعه ثروت درآمد خود را به عنوان مالیات ثروت و درآمد بپردازید. مالیات بر ثروت 
متوفی نیز در عمده کشور های توسعه یافته به میزان 4۰ تا 5۰ درصد است. یعنی وقتی 
فردی فوت می کند به عنوان 4۰ تا 5۰ درصد ثروتش را باید به عنوان مالیات بپردازد. مثال 
فردی به عنوان یک کاالی سرمایه ای خودرو خریده است. آن را در خودروسازی با قیمتی 
می خرد، اما آن را بیرون با ۷۰ درصد سود می فروشد. اگر ما مالیات بر عایدی سرمایه یا 
مالیات بر مجموعه ثروت و درآمد تنظیم می کردیم برای او هرگز به صرفه نبود که در 
این بازار حضور پیدا کند. می خواهم بگویم ما دیر جنبیدیم و این کشور اکنون به بهشت 

سفته بازی تبدیل شده است. 
اینجا از تولید مالیات می گیریم، اما از سفته بازی نه 

شقاقی ادامه می دهد: اگر شما بدانید که سالی 3۰ درصد از سرمایه خود را باید به عنوان 
مالیات بپردازید خانه دوم یا سوم نمی خرید. علت اینکه ما سراغ سفته بازی یا خرید چند 
خودرو می رویم به این خاطر است که مالیات نمی پردازیم. چرا عده ای دو یا سه خودرو 
می خرند؟ اگر آن ها می دانستند قرار است 3۰ تا 4۰ درصدثروت و دارایی ریالی خودرویشان 
را مالیات بپردازند این کار را نمی کردند. مثال اگر سه خودروی فرد روی هم رفته یک 
میلیارد تومان قیمت داشته باشد فرد باید 3۰۰ تا 4۰۰ میلیون تومان به خاطر آن مالیات 
دهد. در همه جای دنیا برای جلوگیری از رونق بخش های غیرمولد و سفته بازی پایه های 
مالیاتی تعریف می کنند. اما اینجا بر عکس است. اگر شما در بخش تولید کار کنید باید 

مالیات بپردازید. اما سفته بازی هیچ مالیاتی ندارد. 
او معتقد است برای واردات اضافه نیز باید مثل سایر کشور های دنیا مالیات در نظر 
گرفت. در دنیا میزان معینی برای واردات در نظر گرفته می شود. اگر فردی بیش از میزان 
مشخصی واردات داشته باشد باید مالیات آن را بپردازد. اما در ایران نظام مالیاتی تعریف 
نشده است. 16 سال است که مالیات بر مجموعه ثروت و درآمد تصویب نشده است. 
گاهی دولت درخواست کرده، اما مجلس تصویب نکرده است و گاهی هم مجلس فشار 

آورده، اما دولت آن را به مجلس ارائه نکرده است. 

چه کسانی مانع نظام مالیاتی شدند؟ 
این اقتصاددان با بیان اینکه ما نتوانسته ایم یک نظام مالیاتی ایجاد کنیم ادامه 
می دهد: علت این ناتوانی این بوده است که رانت جویان اجازه نداده اند. اگر از 
من بپرسید چرا، می گویم رانت خواران و خرده بورژوا ها اجازه نداده اند. همه را 
خریدند و اجازه تصویب این نظام مالیاتی را ندادند. ثروت عظیم همه را وامدار 
می کند و اجازه تصویب این گونه مالیات ها را نمی دهد. چرا اجازه ندادند مالیات 
بر خانه های خالی اجرا شود؟ چه کسانی اجازه ندادند مالیات بر سود سپرده 

تصویب شود؟ 
از پیتزا مالیات گرفته می شود،

 اما از سود 23 میلیاردی بانکی نه! 
این استاد دانشگاه با انتقاد از آنکه از سود بانکی مالیات دریافت نمی شود 
می گوید: شما برای یک پیتزای 2۰ هزار تومانی باید مالیات بر ارزش افزوده 
بپردازید. اما شخصی که 23 میلیارد تومان سود بانکی دریافت کرده است یک 
ریال مالیات نمی پردازد. اجازه ندادند نظام مالیاتی تصویب و اجرا شود. حاال کشور باید 

هزینه نبود یک نظام مالیاتی را بپردازد. 

ابرتورم چیست؟ 
این کارشناس مسائل اقتصادی همچنین به باال بودن حجم نقدینگی اشاره می کند و 
می گوید: اکنون نسبت نقدینگی به تولید بیشتر از 11۰ درصد است. یک پمپاژ نقدینگی 
عظیم در دست 1۰ درصد جامعه و نهاد های خاص قرار دارد که باعث از هم پاشیده شدن 
هر بازاری می شود. اگر 5 یا درصد از این حجم از سیستم بانکی سرازیر شود، همه بازار های 
ما را از بین می برد و ما را گرفتار ابرتورم های باال می کند. منظور از ابرتورم نه تورم های 

3۰ یا 5۰ درصدی است. 
استالین می گفت: مرگ یک نفر تراژدی است و مرگ میلیون ها نفر آمار 

شقاقی می گوید: استالین می گفت: مرگ یک نفر تراژدی و مرگ میلیون ها نفر آمار است. 
من هم می گویم شما معنی تورم 5۰ درصدی را متوجه می شوید، اما تورم هزار یا دوهزار 
درصدی را نه. هزار یا دو هزار درصد تورم برای شما فقط یک عدد است، چون آن را 
حس نکرده اید. ما خوشبختانه تاکنون ابرتورم نداشته ایم. ما تنها یک تورم 4۹ درصد در 
سال ۷4 داشتیم. یک تورم 35 درصد هم در سال ۹2 داشتیم. ترس من این است که این 

پارامتر هایی که به شما گفتم موجبات یک ابرتورم را ایجاد کند. 

می ترسم مواد غذایی هم درگیر سفته بازی شود 
این استاد دانشگاه در پایان می گوید: فرد در روز روشن سفته بازی می کند و یک ریال 
مالیات نمی دهد. حاال این موج نقدینگی را چه کسی می خواهد کنترل کند؟ 15۰۰ هزار 
میلیارد تومان حجم نقدینگی بدون یک نظام مالیاتی کارآمدی که مانع انتقال نقدینگی به 
سفته بازی شود به این وضع اقتصادی منجر می شود. من می ترسم در آینده مواد عذایی 

مردم هم درگیر این نظام سفته بازی شود.

مزد ۲ هزار سال کارگر، سود یک روز رانت خواران!

 تحلیل چرایی بن بست اقتصادی ایران؛

»خرده بورژواها« اجازه نمی دهند

روسای جمهور و سیاست ارزی
تجربه سه دهه اخیر نشان می دهد که سیاست گذاران اقتصادی معموال اختیارات کافی درخصوص 
سیاست ارزی نداشته اند و تصمیم نهایی در این خصوص با نظر شخص روسای جمهور اتخاذ شده 
است. با این فرض، سیاست صحیح و کارآمد ارزی در گرو بینش رئیس  جمهور، مشورت های 

کارشناسی و نهایتا مهارت انتخاب از بین دیدگاه های بعضا متناقض است.
دو مساله مهم حول سیاست ارزی همواره مطرح بوده است که مساله اول را می توان »پیشگیری از 
شوک ارزی« و مساله دوم را »نحوه مواجهه با نرخ های متفاوت ارز« دانست. در چند سال گذشته 
درباره مساله اول به اندازه کافی تحلیل ارائه  شد؛ ولی متاسفانه اتفاقی که می توانست نیفتد، افتاد. 
کارنامه قبولی در مساله اول خودبه خود می توانست مساله دوم را منتفی کند؛ اما عدم پیشگیری 
باعث طرح مساله دوم می شود که شد. آنچه در هفته های اخیر به عنوان مساله اصلی سیاست ارزی 
مطرح شده همان مساله دوم یا »فاصله گرفتن نرخ بازار غیررسمی از نرخ رسمی« است. صرف نظر 
از راهکارهای علم اقتصاد برای جلوگیری از عمیق تر شدن شکاف بازار رسمی و غیررسمی شاید 
مرور تجربه دو رئیس جمهور در نحوه مواجهه با این مساله راهگشا باشد. تجربه اول: رئیس دولت 
سازندگی در ابتدای تشکیل دولت خود در اولین سال بعد از جنگ تحمیلی با دو نرخ مواجه بود: 
نرخ هفت تومان و نرخ 14۰ تومان. از  یکسو، نرخ هفت تومان پاسخگوی تقاضا نبود و از سوی 
دیگر، دولت به این نتیجه رسیده بود که ارز مورد نیاز تولید و تجارت را می تواند با نرخی کمتر از نرخ 

غیررسمی )14۰ تومان( پاسخگو باشد.
اینکه در چنین موقعیت هایی نرخ دوم را در چه محدوده ای می توان تعیین کرد از سخت ترین 
تصمیمات روسای جمهور است؛ چراکه معموال سیاست گذاران همراه رئیس جمهور دنبال نرخ بهینه 
و متولیان امور صنعت و تجارت به دنبال حداقل نرخ هستند )علت اینکه در ایران متولیان امور صنعت 
و تجارت همواره به دنبال دالر ارزان هستند، به قدرت بیشتر البی »تولید واردات محور« و تجار 
واردکننده در مقایسه با البی »تولید صادرات محور« و تجار صادرکننده مربوط می شود.( به عبارت 
دقیق تر، رئیس جمهور در جایگاه متعادل کننده چانه زنی این دو گروه، تصمیم نهایی را اتخاذ می کند 
که البته باید فاکتور مهم دیگری را نیز در تصمیم نهایی در نظر بگیرد که همان کارآیی نرخ 
تعیین شده در حذف نرخ غیررسمی است. رئیس دولت سازندگی از بین نرخ پیشنهادی گروه اول 

)1۰۰ تومان( و نرخ پیشنهادی گروه دوم )۸۰ تومان( پیشنهاد گروه اول را می پذیرد.
نتیجه کامال رضایت بخش بود و نه تنها تامین تقاضای همه متقاضیان با نرخ 1۰۰ تومان امکان پذیر 
می شود، بلکه به دلیل حذف تقاضا از بازار غیررسمی، نرخ 14۰ تومان این بازار نیز به محدوده 1۰۰ 
تا 1۰5 تومان سقوط می کند. گروه دوم دچار این توهم می شوند که بازار، دنباله رو تصمیم دولت 
است و رئیس جمهور را متقاعد می کنند که چنانچه نرخ به جای 1۰۰ تومان در سطح ۸۰ تومان 
تعیین می شد، نرخ بازار غیررسمی نیز به محدوده ۸۰ تا ۸5 تومان سقوط می کرد! استدالالت گروه 
اول با تکیه بر علم و تجربه به رئیس جمهور ارائه می شود که داستان برعکس است؛ چراکه کاهش 
نرخ از نقطه تعادل باعث افزایش تقاضا سپس ناتوانی در پاسخگویی به متقاضیان و نهایتا فشار 
به بازار غیررسمی و صعود دوباره نرخ غیررسمی خواهد شد. اما این استدالالت شنیده نمی شود 
و نرخ ۸۰ تومانی جایگزین نرخ 1۰۰ تومانی می شود. قانون آهنین بازار بالفاصله عمل می کند و 
همان اتفاق که در استدالل گروه اول پیش بینی شده بود، می افتد و نرخ غیررسمی را به باالی 12۰ 
تومان می رساند. ظاهرا ماجرا از سطح یک مباحثه و تصمیم اقتصادی به مباحث اخالل و کارشکنی 
یا عدم همکاری تنزل می یابد و با اصرار به تصمیم ناصحیح، مجددا نرخ به 6۰ تومان کاهش داده 
می شود. نرخ بازار غیررسمی به نقطه اولیه )14۰ تومان( جهش می یابد تا در دو سال بعد در 1۷5 
تومان تک نرخی شود. اما تداوم همین نوع نگرش باعث جهش نرخ تا حدود سه برابر این نرخ در 

سه سال بعد می شود و کارنامه مردودی سیاست ارزی در این دوره را رقم می زند.
تجربه دوم: رئیس جمهور بعدی یعنی رئیس  دولت اصالحات زمانی دولت را تحویل می گیرد که 
دولت سازندگی برای مهار روند صعودی ارز مجبور شده است نرخ رسمی را در محدوده 3۰۰ تومان 
تثبیت کند؛ اما این سیاست مانع روند فزاینده نرخ در بازار غیررسمی نمی شود و نرخ غیررسمی را 
به مرز 5۰۰ تومان می رساند. این روند فزاینده در چند سال اول دولت اصالحات ادامه می یابد و 
دالر از مرز ۸۰۰ تومان نیز فراتر می رود. زمان تصمیم رئیس دولت اصالحات فرامی رسد؛ گروهی 
برای پایان دادن به روند فزاینده نرخ غیررسمی و تک نرخی کردن ارز، نرخ ۸۰۰ تومان را پیشنهاد 
می کنند و گروهی نرخ 6۰۰ تومان را. گروه اول شامل سیاست گذار پولی وقت استدالل می کند 
که با نرخ ۸۰۰ تومان نه تنها امکان پاسخگویی به همه تقاضای متقاضیان واقعی وجود دارد، بلکه 
مهمات مهار حمله سفته بازان نیز قابل تامین است؛ اما در نرخ 6۰۰ تومان این امکان فراهم نیست. 
رئیس جمهور به شرط عدم افزایش بیش از 5 واحد درصدی تورم پیشنهاد اول را می پذیرد. نتیجه 
رضایت بخش بود و بازار غیررسمی به نرخ رسمی تن می دهد. اصرار مجددی برای تکرار تجربه 
ناموفق دوره پیش وجود ندارد و حتی نرخ در سال های بعدی تا حدودی متناسب با تورم افزایش 
می یابد تا جهشی اتفاق نیفتد و نمی افتد. سیاست ارزی صحیح، نرخ های سود بانکی را هم رام 

می  کند تا این دوره به یکی از بهترین دوره های اقتصادی ایران تبدیل شود.
اکنون مساله دوم سیاست  ارزی با این تجربه ها برای رئیس  دولت دوازدهم مطرح است. دولت تا 
دو روز پیش به دالیل نامعلوم از مواجهه با این مساله طفره رفته بود؛ اما اکنون طرح تشکیل بازار 
دوم ارزی پذیرفته شده است که اگرچه دیر اما یکی از بهترین تصمیمات دولت است. در عین 
حال، زمزمه هایی وجود دارد که می تواند این تصمیم را به ضد خود تبدیل کند. بر مبنای تجربیات 
نقل شده و تئوری های علمی راه پیش رو مشخص است. خبر خوب هم اینکه، در دو روز گذشته 
با اعالم خبر تشکیل بازار دوم ارزی همان گونه که پیش بینی می شد روند فزاینده متوقف شده و 
حتی کاهش قابل مالحظه ای نیز ثبت شده است. اما اینجا بزنگاهی است که سرنوشت تصمیم 
را به تکرار اشتباهات یا گریز از اشتباهات گره می زند. این اشتباه می تواند از تعیین نرخ نادرست 
برای بازار دوم آغاز شود و تا مسیری غیرقابل برگشت ادامه یابد. آقای رئیس جمهور اگر می خواهد 
از تبعات این اشتباه مصون بماند، کشف نرخ را به خود بازار دوم واگذار کند تا تجربه ای موفق در 

کارنامه دولت دوازدهم ثبت شود.

ش�ت  ا د د یا علی میرزاخانی



تیم ملی فوتبال ایران که با کمترین برنامه ها و 
بازیهای آماده سازی راهی بیست و یکمین دوره 
رقابت های جام جهانی شده بود، در سه بازی 
برابر مراکش، اسپانیا و پرتغال نمایش قابل قبولی 
داشت و با وجود کسب چهار امتیاز از صعود به 

مرحله بعد باز ماند. 
نمایش خوب و آبرومند تیم ملی باعث شور و 
نشاط مردم و عالقمندان به فوتبال شد تا شاید 
آنها بخشی از مشکالت پرتعداد خود را برای چند 
روز فراموش کنند و با نتایج تیمی ملی خوش 

باشند. 
اما یک روز پس از بازی ایران و پرتغال و در حالی 
که هنوز تیم ملی به ایران نرسیده بود، کارلوس 

کی روش با مصاحبه ای تند علیه برانکو ایوانکوویچ اولین 
ضربه را به خوشی مردم وارد کرد تا حداقل کام هواداران 

میلیونی پرسپولیس را تلخ کند. 
مصاحبه او از سوی برانکو بی پاسخ نماند و در چند مرحله 
این درگیری رسانه ای ادامه پیدا کرد و کار را به جایی 
رساند که مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال به ماجرا ورود 

و تاکید کرد با کسانی که بخواهند آرامش فوتبال را برهم 
بزنند برخورد خواهد کرد. 

هر چند به نظر می رسد فدراسیون فوتبال توان برخورد 
با کی روش را ندارد اما همین درگیری لفظی باعث ایجاد 
کدورت هایی شد که می تواند در آینده روی فوتبال ملی 
ایران تاثیر منفی داشته باشد و باعث چند دستگی هواداران 
شود.  بعد از این اتفاق، رضا قوچان نژاد هم با انتشار متنی 

از حضور در تیم ملی فوتبال ایران کناره گیری 
کرد. قوچان نژاد با وجود نمایش خوبی که در 
تیم باشگاهی خود داشت اما در سه بازی تیم ملی 
حتی یک دقیقه هم به میدان نرفت. با این حال او 

تصمیم به خداحافظی گرفت.
چند ساعت بعد از او، سردار آزمون هم تصمیم 
به خداحافظی گرفته است. اما تفاوت سردار با 
قوچان نژاد این است که او بازیکن جوانی است 
و سالها می تواند برای تیم ملی بازی کند. سردار 
به خاطر انتقادهایی که به وی وارد شده بود و 
توهین هایی که صورت گرفته بود، تصمیم گرفته 
است دیگر برای تیم ملی فوتبال ایران بازی نکند. 
احساسی  کامال  رسد  می  نظر  به  که  تصمیمی 
است.  در این شرایط مشخص نیست چه کسی باید به 
عنوان مسئول و متولی فوتبال به این مسائل ورود کند و 
اجازه ندهد بیشتر از این کام مردم با این اتفاقات تلخ شود 
و شیرینی نمایش خوب تیم ملی از بین برود. بعید است 
فدراسیون فوتبال بتواند در این ماجرا تصمیم قاطعانه ای 

بگیرد.
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تیم ملی والیبال در حالی به یکباره جایگزین تیم »ب« در 
بازی های آسیایی شد که به نظر می رسد اختالف نظرهای 
رئیس فعلی و پیشین در مورد اهمیت میادین پیش رو، دلیل 

آن است.
ایران در دوره گذشته بازی های آسیایی  تیم ملی والیبال 
این  در  را  مدال طالی خود  نخستین  و  ساز شد  تاریخ 
بازی ها به دست آورد. هجدهمین دوره بازی های آسیایی 
مرداد ماه به میزبانی جاکارتا آغاز می شود و کاروان ایران در 

دوره گذشته این بازی ها با کسب ۲۱ مدال طال 
موفق شد پس از پیروزی انقالب اسالمی یک 

مدال طال بیش تر کسب کند.
امیدهای  از  یکی  حالی  در  والیبال  ملی  تیم 
کسب مدال طال در بازی های آسیایی جاکارتا 
به حساب می آید که فدراسیون والیبال برای 
تحقق این هدف با چالش هایی روبرو است. 
روز  چند  والیبال  ملت های  لیگ  رقابت های 
گذشته با کسب عنوان دهمی برای شاگردان 
ایگور به پایان رسید. در این مسابقات میزان 
تیم  بود طوریکه  باال  پوشان  ملی  آسیب های 
ملی از هفته سوم با ترکیب جوان تر در رویداد 
حاضر شد که البته جوانان تیم نیز نمایش خوبی 

از خود ارائه دادند.
در این میان و پیش از حضور تیم ملی والیبال در مسابقات 
لیگ ملت ها، مسئوالن فدراسیون خبر از اعزام تیم »ب« به 
بازی های آسیایی دادند، حتی پس از کش و قوس های 
فراوان و بحث حضور سیچلو در ایران، باالخره هدایت تیم 
به جهانگیر سید عباسی سپرده شد. در همین راستا تمرینات 
تیم »ب« از ۲۷ خرداد ماه آغاز شد و یک روز پس از آغاز 
تمرینات سرمربی تیم اعالم کرد کسی از تیم اصلی به تیم 

ب ملحق نخواهد شد.
رئیس فدراسیون والیبال هم بارها اعالم کرده بود که سال 
پرترافیکی مخصوصا در ۶ ماه نخست در پیش دارند و به 
دلیل اهمیت رنکینگ جهانی نمی توانیم با تمام قدرت در 

جاکارتا حاضر شویم.
پس از صحبت های رئیس فدراسیون و سرمربی تیم »ب«، 
روز گذشته محمدرضا داورزنی خبر از اعزام تیم ملی به 
بازی های آسیایی جاکارتا را داد! این خبر درحالی اعالم شد 

که گویا برنامه ریزی مفهومی ندارد چرا که به یک باره و 
در فاصله زمانی حدود یک ماه مانده به بازی های آسیایی، 

چنین تصمیمی اتخاذ شده است.
شنیده ها از وزارت ورزش حکایت از آن دارد که مسئوالن 
این وزارتخانه انتظار کسب مدال طال را از والیبال دارند 
و این درحالی است که شاید تیم »ب« بدون در اختیار 
داشتن بازیکنان اصلی توان کسب مدال طال را نداشته باشد. 
حتی گفته می شود فشارهای وارد از سوی وزارت ورزش 

اختالفاتی را بین ضیایی و داورزنی به وجود آورده است.
وزارت ورزش به دنبال مدال طالی بیشتر در جاکارتا است 
اما فدراسیون رویدادِ  مهمی همچون مسابقات جهانی را در 
پیش دارد. پس از بازگشت تیم ملی از رقابت های لیگ 
ملت ها، ملی پوشان برای حضور در رقابت های جهانی نیاز 
به ریکاوری دارند و حضور آنها در بازی های آسیایی ممکن 

است مشکالتی را برای تیم ملی پیش آورد.
از طرفی تیم های ژاپن، چین و کره در بازی های آسیایی به 
دنبال شکست تیم ایران هستند و شکست ایران 
مقابل ژاپن و پیروزی کره ای ها در یک ست در 
لیگ ملت ها کمی نگرانی ها را زیاد کرده است. 
اما اگر واقعا کسب مدال طال قابل اهمیت است 
مسئوالن چرا کمی زودتر به فکر نیفتادند؟ باید 
مدت ها پیش به این موضوع فکر می کردند 
نه پس از بازگشت تیم خسته و پُر ازمصدوم 
آنهم  ملت ها  لیگ  رقابت های  از  کوالکوویچ 
آسیایی  بازی های  از  بعد  زمانیکه  درست 
رقابت های مهِم جهانی در پیش است. چنین 
نگاهی به والیبال برای این رشته آسیب پذیر 
خواهد بود و همچنین فرصت حضور و محک 
نوجوانان وجوان تیم »ب« را نیز خواهد گرفت.
به گزارش خبرنگار مهر، بازی های آسیایی جاکارتا می تواند 
فارغ از کسب نتیجه آوردگاه خوبی برای محک تیم »ب« ، 
نوجوانان و جوانان باشد و تیم ملی نیز با تمامِ توان خود را 
برای حضور در رقابت های مهِم جهانی آماده کند. اگر نتیجه 
گیری تا این اندازه برای مسئوالن ورزش اهمیت دارد، بهتر 
است پس از پایان هر دوره از بازی ها استارت کار را بزنند 
و سرمایه گذاری خوبی را برای کسب نتیجه در سایر رشته 

به عمل آورند تا اینگونه یک رشته متحمل فشار نشود.

رئیسه  هیأت  از  خادم  رسول  گذشته  ماه  چند  استعفای 
اتحادیه جهانی کشتی و سکوت معنادار مسئوالن ورزش 
کشور در قبال مشکالت پیش روی کشتی در برابر البی 
رژیم اشغالگر قدس کار کشتی ایران را در میادین جهانی 
پیش رو به ویژه در پیکارهای نوجوانان جهان در کرواسی 
به دلیل بالتکلیفی و خطر محرومیت احتمالی سخت کرده 

است.
نوجوانان جهان  رقابتهای  رو  پیش  رویداد  ترین  نزدیک 
است که از چند روز دیگر در کشور کرواسی آغاز می شود 

و ۲۰ آزادکار و فرنگی کار کشورمان در 
این مسابقات عالوه بر جنگیدن با حریفان 
سرسخت روسی، آمریکایی، گرجستانی 
و ... باید به فکر قرعه نحس رژیم اشغالگر 
قدس هم باشند. تیمی که چندی پیش با 
رقابت های  در  کشتی گیر   ۱۲ حضور 
قهرمانی اروپا نشان داد عزم خود را برای 
حضور پر رنگتر در میادین بین المللی 
جزم کرده ومطمئنا با همین تعداد نماینده 
در رقابتهای جهانی نوجوانان در کرواسی 

هم حضور خواهد داشت.
آبان ماه سال گذشته بود که اتفاق بحث 
برانگیز »باید ببازی« علیرضا کریمی با سر 
و صدای رسانه ای با حاشیه سازی عوامل 
المللی  بین  به کمیته  داخلی و خارجی 
المپیک رسید و از آن پس داستان تهدید 

و تعلیق و محرومیت احتمالی کشتی ایران با توجه به البی 
گسترده رژیم اشغالگر قدس در IOC آغاز شد.

مطمئنا برای حل این معضل بزرگ، عالوه بر ناتوانی در 
توان روی  نمی  المپیک،  المللی  بین  کمیته  با  زنی  چانه 
»نناد اللوویچ« رئیس صربستانی اتحادیه جهانی کشتی هم 
حساب ویژه ای باز کرد. چراکه او به دلیل عضویت در 
هیأت رئیسه کمیته بین المللی المپیک و چند پست مهم 
دیگر در محافل بین المللی عمال جایگاه خود را مدیون 
آمریکایی ها و رژیم اشغالگر قدس می داند و از سوی دیگر 

به شدت تحت نفوذ روس هاست. از سوی دیگر اللوویچ 
به دلیل ارتباط خوب و نزدیک با »پوتین« رئیس جمهور 
روسیه و قطعا فشار آن کشور برای از میدان به در کردن 
کشتی و کشتی گیران ایرانی، مسیر حل مشکالت اخیر را 

برای ایران بسیار ناهموار کرده است.
تا پیش از این با وجود تمام این موانع و شرایط سخت، 
رسول خادم به عنوان عضو هیأت رئیس اتحادیه جهانی 
داخلی  ورزشی  نهاد  هیچ  سوی  از  که  حالی  در  کشتی 
حمایت نشد، توانست با سوزاندن تمامی موقعیت های خود 

در هیأت رئیسه و دادن پوئن های فراوان، محرومیت علیرضا 
کریمی را به کمترین حد ممکن کاهش دهد و سایه تعلیق را 

موقتا از سر کشتی ایران بردارد.
اما این اقدامات مربوط به زمانی بود که خادم به واسطه 
هیأت  اعضای  جمع  در  تاثیرگذارش  و  مناسب  حضور 
رئیسه اتحادیه جهانی نفوذ خوبی در تصمیمات داشت. 
احتمالی  تعلیق  پرونده  به حساسیت  توجه  با  رفته  رفته 
کشتی ایران و پیگیری جدی کمیته بین المللی المپیک او 
عمال در اتحادیه جهانی نفوذ قبل را نداشت و در نهایت در 

اسفندماه سال گذشته به دلیل همین مشکالت از عضویت 
هیات رئیسه استعفا داد. بدین ترتیب دیگر روی چانه زنی و 
ارتباطات خادم هم نمی توان حساب کرد و به قول معروف 
»چوب خط« رسول هم برای حل و فصل این مشکالت 

پر شد.
سکوت  دیگر  سوی  از  و  خادم  استعفای  از  بعد  حال 
متولیان ورزش کشور در سه ماه گذشته که عمال هیچ اقدام 
اثرگذاری برای کشتی کشور انجام ندادند، آینده کشتی ایران 
با توجه به البی صهیونیست ها مبهم و نگران کننده است. 
به ویژه اینکه ما در مواجهه با چنین تهدید 
و خطر تعلیق همچنان تنهاتر از هر زمان 
دیگر باید خودمان را به دست سرنوشت 
در  اقبال  و  شانس  به  و چشم  بسپاریم 

مراسم قرعه کشی بدوزیم.
می توان گفت با اطالعات عوامل داخلی 
 IOC به خارجی و همچنین فشار شدید
روش های  عمال  جهانی،  اتحادیه  به 
منسوخ شده قبلی همچون »باید ببازی« 
، »گواهی پزشکی« و »سر وزن نرسیدن« 
که بعضا مدنظر مسئوالن ورزش ماست، 
چاره کار  نیست. در اینکه کشتی گیران 
ایرانی قطعا با رقبای رژیم اشغالگر قدس 
نمی کنند هیچ شک و شبه های  مبارزه 
کشتی  و  کشتی  سرنوشت  اما  نیست، 
گیران ما از این پس واقعا مبهم است و با 
توجه به سکوت متولیان ورزش و عدم حتی یکبار مذاکره 
در این زمینه هر لحظه احتمال محرومیت کشتی گیران و 
کشتی ایران بیشتر و بیشتر می شود. حال در نظر بگیرید 
که ما در سالجاری از روز ۱۳ تیرماه تا پایان آبان ماه چهار 
میدان جهانی در رده های مختلف در کشورهای کرواسی، 
داریم که در  پیش رو  را  اسلواکی، مجارستان و رومانی 
تمامی این مسابقات، رژیم اشغالگر قدس با تعداد قابل 
توجهی از نمایندگان روسی االصل و به تابعیت در آمده از 

کشورهای دیگر حضور خواهد داشت.

بعد از جام جهانی آبرومند؛

اتفاقاتی که کام فوتبال را تلخ کرده است

پشت پرده تغییر یکباره تیم اعزامی والیبال ایران به جاکارتا

درحالی که تیم ملی فوتبال ایران با نمایش قابل قبولش در جام بیست و یکم کام هواداران
 و عالقمندان را شیرین کرده است، برخی تصمیمات و اتفاقات این شیرینی را به تلخی تبدیل کرد.

چوب خط »خادم« ُپر شده بود
کشتی ایران در حالی مسابقات جهانی رده های مختلف سن را پیش رو دارد که همچنان سایه تعلیق 

و محرومیت بر سر این رشته افتخارآفرین و المپیکی سنگینی می کند.

خب�ر خب�ر

ش�ت ا د د یا

ویسی رسما سرمربی
 نفت مسجدسلیمان شد

لیگ  در  نفت مسجدسلیمان  تیم  هدایت  ویسی  عبداهلل 
هجدهم فوتبال کشور را برعهده گرفت. 

مسووالن باشگاه نفت مسجدسلیمان پس از جلسه با عبداهلل 
ویسی با او برای هدایت این تیم در فصل هجدهم لیگ 
برتربه توافق نهایی رسیدند و قرارداد همکاری امضا کردند. 
مسووالن نفت مسجدسلیمان پیش از این نیز با محمود 
فکری، سرمربی فصل گذشته این تیم در لیگ دسته یک 
کشور قرارداد منعقد کرده بودند که فکری یکم تیرماه به دلیل 
تفاوت در اهداف خود و باشگاه از ادامه همکاری منصرف 

شد و استعفا داد.

وزنه بردار خوزستانی
 مسافر جاکارتا شد

وزنه بردار خوزستانی، تیم ملی ایران را در رقابت های 
آسیایی جاکارتا همراهی می کند. 

پس از برگزاری رکورد گیری تیم ملی وزنه برداری، شورای 
عالی فنی این فدراسیون برای اعالم ترکیب تیم ملی اعزامی 
به بازی های آسیایی تشکیل جلسه داد و در نهایت ترکیب 

تیم ملی مشخص شد.
طبق نظر این شورا، علی مکوندی در دسته ۸۵ کیلوگرم در 

این مسابقات شرکت می کند. 
همچنین سیدایوب موسوی دیگر وزنه بردار خوزستانی از 

لیست ۱۰ نفره تیم ملی خط خورد.

اعزام بوکسورهای خوزستان 
به مسابقات منطقه ای کشور

تیم بوکس خوزستان در رقابت های منطقه چهار کشور 
شرکت می کند.  تیم استان با ترکیب جعفر ناصری، مجتبی 
زرعیان، رضا سلیمانی، اشکان رضایی، مسلم مقصودی، 
داریوش  صفری،  کاوه  گودرزی،  کاوه  رضایی کیا،  علی 
محمودی و موری بختیاری به این رقابت های اعزام می شود. 
همچنین اتابک کاراوند به عنون سرمربی، فواد بدیراوی و 
سیدعباس هاشمی به عنوان مربی و حسن کاووسی به عنوان 
سرپرست، تیم استان را در این پیکارها همراهی می کنند. 
سیدعلی جعفری و مجید عبدالخانی نیز به عنوان داور در 
این مسابقات به قضاوت می پردازند.  رقابت های بوکس 
منطقه چهار کشور از ششم تا نهم تیرماه به میزبانی اصفهان 
برگزار می شود و نفرات اول هر وزن در قالب تیم این منطقه 

در پیکارهای قهرمانی کشور شرکت خواهند کرد.

قهرمانی پرتابگر معلول خوزستانی
 در مسابقات بین المللی

دو و میدانی کار معلول خوزستانی در رقابت های بین المللی 
تونس موفق به کسب مدال طال شدند.  علی امیدی آخرین 
نماینده خوزستان در این رقابت  ها روز گذشته، یکشنبه در 
پرتاب نیزه به نشان طال دست پیدا کرد. پیش از این نیز شهال 
حدیدی در پرتاب دیسک به مدال طال و در پرتاب وزنه به 
نشان برنز دست پیدا کرد و خالد خضیر حمادی مدال طالی 
پرتاب نیزه را به خود اختصاص داد. همچنین آرش سلطانی 

در پرتاب نیزه به عنوان چهارمی رسید.

پیوستن دروازه بان سابق
 تیم ملی به نفت آبادان

دروازه بان سابق تیم ملی به تیم فوتبال نفت آبادان پیوست.
مسووالن باشگاه نفت آبادان پس از مذاکره با شهاب الدین 
گردان، دروازه بان فصل گذشته پدیده، با او برای حفاظت از 
دروازه این تیم در لیگ هجدهم به توافق رسیدند و قرارداد 

همکاری امضا کردند. 
گردان سابقه بازی در تیم های پرسپولیس، سپاهان و ذوب 
آهن را دارد و نخستین بازی ملی او برابر امارات بوده است. 
نفت آبادان تاکنون وفا هخامنشی، مصطفی احمدی، عقیل 
کعبی، احمد عبداهلل زاده و اکبر ایمانی را جذب کرده و با 
حسین بغالنی، میالد جهانی، طالب ریکانی، حامد پاکدل و 

حسین ساکی تمدید کرده است.

تیم ایران با تساوی مقابل پرتغال با شایستگی از جام جهانی کنار 
رفت.

صعود نکردید، فدای سرتان. اصال در گروه مرگ مگر ما چنین 
چیزی را می خواستیم؟مراکش را که بردید و در بازی با اسپانیا 
فوق العاده بودید همین کفایت می کند.حاال بازی با پرتغال 
بماند.پاک کنید آن اشک هایی را که پس از این مسابقه ریختید.
سرتان را باال بگیرد که تا همین جا هم حسابی خودتان را توی 
دل مردم جا کرده اید.خبر ندارید؛روزی که نایکی تحریم تان 
کرد غوغایی شده بود در فضای مجازی.چه کمپین هایی که به 
راه نیفتاد.سرتان را باال بگیرید یوزهای ایرانی.مگر تقصیر شما 
بود که بازی های تدارکاتی تان لغو شد.تازه بدون آمادگی کامل 
هم به جام جهانی رفتید.همین که کی روش گفته در این جام 
جهانی داریم خودمان را برای بازی های جام ملت ها آماده می 
کنیم پشتش هزار و یک حرف برای تفسیر وجود دارد.بهانه نمی 
گیریم اما خیلی ها می گویند گلی که مقابل اسپانیا هم زدید 
درست بود.خیلی از سایت های خبری فقط یک زاویه از آن گل 
را نشان دادند.اما دوربین های دیگر را که نگاه کنید می بینید که 
سر مدافع اسپانیا با توپ برخورد کرد پس این نمی شود آفساید.
سرتان را باال بگیرید چون هنوز سن و سالی ندارید.۲۳ -۲۴ 
سال که سنی نیست.حداقل ۲ تا جام جهانی دیگر را باید تجربه 
کنید.کجای دنیا را سراغ دارید که وقتی تیمی می بازد مردمش 
اشک شوق بریزند و در کوچه و خیابان باال و پایین بپرند.خوش 
شانسید،چرا که قلب میلیون ها ایرانی را در تسخیر خودتان 

دارید و می تواند تا سال ها سال بعد خاطره این عشق بازی 
را برای نوادگان تان تعریف کنید.اینکه مردمی بودند در سخت 
ترین شرایط اقتصادی،در بدترین اوضاع روحی و روانی و در 
بدترین شرایط تحریم،اما قلب شان و نبض شان یک ریتم 
خاص داشت و آن ریتم،روی ساز بزرگی به نام ایران کوک شده 
بود. می توانید روزی که دارید صفحات تاریخ را ورق می زنید 
از این بگویید هیچ تیمی با شما بازی نمی کرد،خیلی ها علیه تان 
بودند و خیلی ها تالش زیادی کردند تا فوتبال را به سیاست 
ربط بدهند،اما شما آنقدر روح بزرگی داشتید که طبق آنچه وعده 
داده بودید عمل کردید؛اینکه تا آخرین نفس در مستطیل سبز می 
جنگید و جنگیدید.جبهه ای که رنگ و بوی توپ هایش فرق 
داشت اما در حقیقت خود توپ بود و دفاعی که شما از نام ایران 

کردید کامال مقدس.

پیشنهاد اغوا کننده برای جذب علیرضا بیرانوند
علیرضا بیرانوند در جام جهانی 2۰1۸ در سه بازی ایران برابر مراکش، اسپانیا و 

پرتغال به میدان رفت و در زمین مسابقه درخشید.
در ادامه با درخشش در دیدار ایران و اسپانیا و از همه مهم تر دیدار تیم ملی 
فوتبال ایران برابر پرتغال و البته مهار پنالتی کریستیانو رونالدو نشان داد دروازه بان 

مطمئنی به حساب می آید.
با درخشش این ستاره حاال پیشنهادات خوب اروپایی و البته عربی به دست این دو 
بازیکن رسیده است که شاید به خاطر این پیشنهادات بیرانوند از پرسپولیس جدا 
شوند. البته در مورد علیرضا بیرانوند قضیه متفاوت است، چرا که دروازه بان شماره 
یک تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه پرسپولیس با این باشگاه قرارداد دارد و اگر 
بخواهد از این تیم جدا شود باید مبلغی را به عنوان صدور رضایت نامه پرداخت 
کند. علیرضا بیرانوند چند پیشنهاد خود از لیگ های فرانسه، انگلیس، اسپانیا و 
ایتالیا به دستش رسیده است و حاال در حال بررسی پیشنهادات است. نکته حائز 
اهمیت این است که یکی از همین باشگاه های خارجی حاضر است مبلغ قابل 
توجهی بابت صدور رضایتنامه علیرضا بیرانوند پرداخت کند. به نوشته پارس، با 
این تفاسیر باید دید آیا طی روز های اخیر ستاره فصل گذشته پرسپولیس باز هم 
برای فصل جدید پیراهن این باشگاه را بر تن خواهند کرد و یا هر کدام در یک 

باشگاه خارجی توپ خواهند زد.

واکنش کی روش به خداحافظی قوچان نژاد
کارلوس کی روش، سرمربی تیم ملی ایران پس از خداحافظی رضا قوچان نژاد از 

تیم ملی ، به تمجید از مهاجم هیرنفین پرداخت.
قوچان نژاد سال 2۰12 به تیم ملی ایران اضافه شد و نقش بسیار پررنگی در 
صعود تیم به جام جهانی 2۰14 ایفا کرد. او در 44 بازی ملی، 16 گل به ثمر رساند 
که اکثر این گل ها، گل های تعیین کننده و بسیار حساسی بودند. حال کی روش 
در صفحه فیس بوکش به تمجید از قوچان نژاد پرداخت و از زحمات او در مدت 

6 سالی که در تیم ملی حضور داشت تشکر کرد.
او نوشت:” رضا قوچان نژاد از تیم ملی ایران اعالم بازنشستگی کرده است. 
هیچکس فراموش نمی کند که گوچی در این مدت چه نقش کلیدی برای تیم ما 
داشت. او که در رده های سنی هلند توپ می زد، در 26 سالگی به تیم ملی اضافه 
شد و با کیفیت باال و گل هایی که به ثمر رساند، ایران را کمک کرد. او در جام 
جهانی بازی نکرد ولی بسیار حرفه ای بود و در کنار تیم ما سخت جنگید و کار 
کرد. هنوز مشخص نیست که تصمیم نهایی اش را گرفته یا نه ولی من از طرف 

تمام ایرانیان از زحمات تو تشکر می کنم.«

پیشنهاد نجومی استقالل به هافبک ملی پوش
باشگاه استقالل پیشنهاد خوبی برای تمدید قرارداد هافبک خود داده است. امید 
ابراهیمی بدون شک یکی از مهمترین بازیکنان استقالل در چند سال اخیر بوده 
است. بازیکنی که در جام جهانی 2۰1۸ روسیه هم درخشش زیادی داشت و 
نگاه بسیاری را به خود جلب کرده است. وینفرد شفر و مسئوالن استقالل بابت 
پیشنهادات خارجی به این بازیکن نگران هستند و دوست دارند او امسال هم در 
استقالل بماند. جالب این که مسئوالن استقالل پیشنهاد قابل توجهی به هافبک 

ملی پوش خود داده اند که در آن آپشن های زیادی هم دیده می شود.
استقاللی ها قصد دارند به هر طریقی هافبک خود را برای ماندن متقاعد کنند، هر 

چند که ابراهیمی در ایران فقط برای استقالل بازی می کند.

شوک بزرگ سردار به رسانه های جهان/ عکس
خداحافظی مهاجم 23 ساله روبین کازان از تیم ملی فوتبال ایران در رسانه های 

جهان بازتاب فراوانی داشته است.
به گزارش افکارنیوز، سردار آزمون مهاجم تیم ملی فوتبال کشورمان روز گذشته 

در پیامی اعالم کرد که از تیم ملی فوتبال ایران خداحافظی کرده است.
خداحافظی مهاجم 23 ساله تیم ملی در رسانه های خبری جهان بازتاب داشته 

است.
درخشش مهاجم تیم ملی در باشگاه های روسی و گلزنی در لیگ قهرمانان اروپا 

باعث شده تا رسانه ها در این باره واکنش نشان دهند.
بر این اساس بلیچر ریپورت با انتشار تصویری از آزمون نوشت که او در 23 
سالگی اعالم بازنشستگی کرده است و انتخاب او میان فوتبال و بیماری مادرش 
بوده است.  بی بی سی اسپورت هم با انتشار تصویری از آزمون به وداع و 
کناره گیری او از تیم ملی فوتبال پرداخت و نوشت که او بیماری مادرش را دلیل 

خداحافظی از تیم ملی عنوان کرد.
سان دیگر رسانه انگلیسی هم از خداحافظی مسی ایرانی در 23 سالگی خبر داد 
و به این موضوع پرداخت و نوشت که بیماری مادر سردار آزمون زمینه ساز وداع 

او از تیم ملی شد.
این رسانه نوشت به دلیل انتقاداتی که از عملکرد آزمون شده است بیماری مادر 
او بدتر شده و به همین دلیل این مهاجم از بازی های ملی خداحافظی کرده است.

رسانه های نظیر میرر، دیلی میل، ایندیپندنت، ای بی سی، ای اس پی ان، فاکس 
اسپورت و ... هم در این باره واکنش نشان دادند و با انتشار تصاویری از آزمون به 

همراه مادرش خبرهایی را منتشر کرده اند.
گفتنی است ظهر روز پنجشنبه گذشته سردار آزمون با انتشار متنی، از تیم ملی 

فوتبال ایران خداحافظی کرد.

مرتضی رضایی

به سینه تاریخ سنجاق شدید
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تحت تأثیر جریانی مشخص فیلم ساختن اتفاق طبیعی در 
سینما است. وقتی عباس کیارستمی، »خانه دوست کجاست« 
و  جدید  فیلم سازان  بعد  نسل ها  و  سال ها  تا  می سازد  را 
جوان با ایده گرفتن از سبک فیلم سازی وی و یا کپی کردن 
مشخصه های تصویری سعی در بازآفرینی موفقیتی دارند که 
عباس کیارستمی با ساخت این فیلم به دست آورد. این جریان 
هم می تواند به ایستایی و توقف طوالنی مدت سینما منجر شود 
هم می تواند توسط فیلم سازان با دانش و بااستعدادی چون 
اصغر فرهادی، متحول شود، تغییر شکل دهد و درنهایت با 
یک ایده اولیه که در ورای پرداختی متفاوت و شخصی نقش 
فرعی دارد، جریانی جدید به وجود آورد و خود به پویایی 

سینما کمک کند.
پس طبیعی است اکنون که اصغر فرهادی و فیلم هایش نه فقط 
در داخل که در جشنواره های بین المللی و نزد منتقدان داخلی 
و خارجی این قدر محبوب شده اند، فیلم سازان جوان و اصوالً 
فیلم اولی با تأثیر گرفتن از این جریان دست به تولید آثاری 

بزنند که گاه در حد یک کپی برداری محض از آب درآمده اند و گاه حرفی 
برای گفتن داشته اند. در این میان اما تاکنون، نه فیلم سازی دیده ایم که 
جسارت اندیشیدن ورای جهان ذهنی فرهادی داشته باشد و نه فیلمی 
که آن قدر دقیق و اصولی ساخته شده باشد که با ایجاد جریانی جدید، 
حرکتی روبه جلو ایجاد کند و تکانی اساسی به سینما بدهد. همین گونه هم 
هست که سال هاست شاهد خیل زیادی از کپی برداری های دسته چندمی 
از آثار فرهادی و فقط چندتایی فیلم خوب و مستقل چون »برادرم خسرو« 
و»ویالیی ها« بوده ایم. با این مقدمه تکلیفمان با »زرد« مشخص می شود. 
درست حدس زدید، »زرد« هم یکی دیگر از آثاری است که متأثر از 
فرهادی و سینمای وی ساخته شده است؛ اما مصطفی تقی زاده، علی رغم 
اینکه فیلم اولش حرف چندانی برای گفتن ندارد، شاید جز معدود کسانی 
باشد که در تأثیرپذیری از سینمایفرهادی، یکسره تا بیخ ماجرا پیش نرفته 
است و در ورای داستانی که حول یک بحران می گذرد و واکنش های 

اخالقی طرفین را برمی انگیزد، بارقه ای، هرچند کمرنگ، از جهان بینی 
خودش و سینماگری که اصوالً می تواند باشد نشانمان می دهد.

»زرد« داستان چند جوان نخبه است که برای بورسیه ای که دریافت 
از عزیمت،  قبل  اما درست چند شب  ایتالیا هستند  کرده اند راهی 
حادثه ای رفاقت، دوستی، اعتماد و همه ویژگی های اخالقی آن ها را 
به محک می گذارد و با پیشروی ماجرا هرکدام از این شخصیت ها 
بیش ازپیش در دوراهی انتخاب آینده و خوشبختی خود یا ماندن پای 

رفاقت و دوستی شان مردد می شوند.
از همین چند خط متوجه می شوید که تقی زاده تا چه حد وامدار 
سینمای رئالیستی فرهادی است؛ اما به تماشای فیلم که می نشینید 
به جز این داستان غیرقابل باور و تسلسل حوادثی که پشت سر هم و 
از درودیوار می بارند، دوراهی های اخالقی و تقابالت افراد درگیر در 
این ماجرا که فقط وجود دارند تا فیلمی فرهادی وار ساخته شوند، 
جزئیاتی در متن قصه تنیده شده که باظرافت و دقت پرداخت شده اند 

آثار فرهادی می اندازند حالتان گرفته  یاد  و وقتی شمارا 
نمی شود. جزئیاتی که به جای کپی برداری که بیشتر فیلم 
»زرد« را تشکیل می دهد درواقع ایده ای اولیه ای است که در 
جهان داستانی تقی زاده گسترش یافته اند. مثل خانه حامد 
)شهرام حقیقت دوست( و همسرش نهال )ساره بیات( که 
به دلیل مهاجرت این زوج به هم ریخته و آشفته است. این 
فضاسازی آن قدر در پس زمینه اتفاقات داستان کمرنگ است 
که شاید حتی به آن توجه هم نکنید اما آشکارا از مؤلفه های 
شناخته شده سینمای فرهادی است؛ خانه ای درهم ریخته که 
نشان از وضعیت بغرنج و روابط نابسامان افراد دارد. چنین 
مؤخر  آثار  به  که  ارجاعاتی  و  تصویری  نشانه گذاری های 
فرهادی در »زرد« می بینیم بااینکه طنازانه و به جا مورداستفاده 
قرارگرفته اند و می توانند از ادامه مسیر فیلم سازی فرهادی در 
مسیری جدید حکایت داشته باشد، به حاشیه رانده شده اند و 
در پشت دیالوگ های شعارزده و سکانس های پرطمطراق 
فیلم هم  ابتدای  »زرد«پنهان شده اند. چنین رویکردی را در 
می بینیم. وقت گذرانی این دوستان با یکدیگر، شمارا یاد نیمه اول فیلم 
»درباره الی« می اندازد؛ سرخوشی و بی خیالی که قرار است خیلی زود 
قربانی یک فاجعه شود؛ اما تقی زاده توانسته این تم را در داستان خود 
بنشاند و رنگ خود را بر آن بزند و بیننده را با سرگرم کردن و شریک کردن 
در خوشی سطحی کاراکترهایش، آماده ورود به فاجعه و پیش آوردن گره 
اصلی کند. گرچه ده دقیقه ابتدایی فیلم حال خوبی دارد و خوب هم 
پرداخته شده است، اما نیمه کاره و سرسری تمام می شود تا فیلم ساز زودتر 
دستش را رو کند و با درگیر کردن احساسات بیننده در مسیر پیشروی 
حوادث، او را احساساتی کند و تحت تأثیر قرار بدهد؛ درنتیجه این مقدمه 
بر شناسایی کاراکترها و فضاسازی کارگردان کامالً هدر می رود و مثل 
عضوی زائد از باقی کنش ها و جریانات فیلم خودنمایی می کند. درواقع 
تقی زاده آن قدر درگیر پیشبرد داستان، گره افکنی و گره گشایی و درگیر 

کردن احساسی مخاطب است.

یک جامعه شناس با توجه به استقبال مردم الهیجان برای تماشای 
بازی فوتبال ایران- پرتغال، گفت: بعد از تماشای عکس هایی از 
مردم الهیجان برای تماشای فوتبال ایران-پرتغال شگفت زده شدم. 
چقدر ظرفیت مردم این کشور برای شادی و کنار هم بودن باالست. 
چقدر ظرفیت این مردم برای شادی محض )به دور از سایه سیاست 

و ایدئولوژی، به دور از مرگ بر، درود بر( باالست.
فردین علیخواه بیان کرد: مدتی قبل آماری درباره افسردگی باالی 
ایرانیان منتشر شد. پرسش آن است که آیا ایرانیان اختالل روانی دارند 
و خودشان تصمیم گرفته اند که افسرده و غمگین باشند؟ درواقع آیا 
ابزارها، لوازم و بسترهای شادی فراهم است و آنان به این ابزارها، 
لوازم و بسترها پشت می کنند و به دامان افسردگی و غم پناه می برند؟ 
من فکر نمی کنم که این طور باشد. ایرانیان به سمت افسردگی هل 
داده می شوند. او ادامه داد: در درس »سمینار مسائل شهری« در مقطع 

فوق لیسانس جامعه شناسی، چند جلسه درباره حیات اجتماعی فضاهای 
عمومی شهری در ایران و شیوه های رونق دادن به آن ها با دانشجویانم 
بحث و تبادل نظر می کنیم. واقعیت آن است که معموالً وقتی به بیان 
شیوه های رونق دادن به فضاهای شهری در ایران و مرور تجارب جهانی 
در این خصوص می پردازیم درنهایت به دیوار بزرگ و ضخیمی به نام 
سیاست برخورد می کنیم. در همه جا سیاست حضور پررنگی دارد. بله 

دیواری به نام سیاست.
این جامعه شناس بیان کرد: مسئله اصلی کشور ما درباره فرهنگ شادی 

آن است که انتظار و نگاه مسئوالن )البته نه همه آن ها( از شادی با انتظار 
و نگاه عموم مردم تفاوت آشکاری دارد. درواقع هر کدام در دو دنیای 
مختلف سیر می کنند.  در شادی های مردم و در فرهنگ عمومی ایرانیان 
از دیرباز موسیقی، ریتم، کف زدن، حرکات موزون جزو نمودهای 
شادی بوده است. این موضوع را در رقص های محلی کشورمان دیده اید. 
ولی به راستی این جمله ها را در مقابل کدام مدیر شهری می توان به 

 آسانی بیان کرد؟ اساساً می توان بیان کرد؟
علیخواه که این مطلب را در صفحه شخصی خود در فضای مجازی 
منتشر کرد، افزود: مشکل کشور آن است که مسئوالن برای مثال به گروه 

موسیقی»لیان« که تم موسیقی شان آهنگ های بندری است مجوز 
می دهند که کنسرت برگزار کند. ولی در داخل سالن ۱۵ نفر ناظر 
می گذارند تا مبادا کسی از جایش بلند شود و خودش را تکان دهد! 
آنان مدام با چراغ قوه هایشان به حاضران تذکر می دهند که خودشان 
را از حدی بیشتر تکان ندهند. این یعنی آنکه برای مثال من روی یک 
کاغذ بنویسم ۱۵ ، آن را به شما نشان بدهم و  بعد به شما بگویم که 
لطفاً به این کاغذ خوب نگاه کنید ولی آن را نخوانید! آیا انتظار من 

منطقی است؟
و  رامبد جوان  به  فقط  نباید  را  مردم  کردن  شاد  اینکه  بیان  با  او 
دارند.  شادی  از  متفاوتی  برداشت  مردم  گفت:  سپرد،  جناب خان 
افسردگی و ماللت ملی، نتیجه عدم توجه به این برداشت متفاوت 
مردم است. این جامعه شناس بیان کرد: به راستی دقیقاً به چه دلیلی در 
ردیف اول جمعیت شهر الهیجان، مسئوالن به این شکل پرطمطراق 
نشسته اند و در مقابلشان وسایل و ابزار پذیرایی چیده شده است؟ چون 
مسئول اند؟ چرا آنان نمی توانند خودشان را جزوی از مردم بدانند؟ چرا 
نمی توانند با لباس عادی، صمیمانه و ساده در بین مردم )و نه ردیف 
اول( بنشینند و بین خودشان و مردم دیوار نکشند؟ چرا در همه موقعیت ها 
به دنبال خدمات و عنایات ویژه اند؟ بعد می گویند چرا در ایران ثبت نام 
کنندگان برای انتخابات شورا، مجلس یا ریاست جمهوری اینقدر باالست؟ 
دلیلش همین عنایات ویژه اصحاب قدرت به خودشان است. ای کاش 

تهاجم فرهنگی غرب کمی هم متوجه کشور ما می شد. ای کاش.

زرد یواش متمایل به سیاه

شاد کردن مردم را نباید فقط به رامبد جوان و جناب خان سپرد

نوش�ته عک�س 

سایۀ باد

شاعر: گودرزعباسي
دست دل امشب به سازساحری

میزند باچنگ بی انگشتری
عشق را اینجا به یغما برده اند

 آب وآتش را به یکجا برده اند
کاش می شد خاطرات از ما زدود

خاطرات دیگری از نو سرود
من نمی دانم چه می گویم ولی

 ساز دل را گوش کن ار مایلی
از خلوص کشته ها امشب نگو

 درد می گویم تو از آتش بگو
مونسم امشب غم دیرینه است

 آهم از نای دل بی کینه است
ایکه دریای غمت بی منتهاست

 چشم من امشب پرازسوزونواست
ای دوای زخمهای آفتاب

یادکن از روزهای التهاب
یا علی )ع(دیگر صبوری بس بود

بین درب،زهرای تو بیکس بود
بعد تو عدلی دگر درکارنیست

  آدمّیت را دگر معیار نیست
پنبه ی غفلت به گوش مردوزن

کاسه ی نامردمی باب دهن
مردی ومردانگی افسانه شد

آنهمه پیمان همه پیمانه شد
یک علی بودی هزاران چاه درد

 عالمی محتاج وموجی آه سرد
کاسه های پرنیاز وبی جواب

  باده هامردافکن وساقي به خواب
حیف ارزشها همه بر باد رفت

 حیف ازشیرین که بی فرهاد رفت
دست یاری یا علی مقطوع شد

 همت مردانگی ممنوع شد
در بهای آب ونان و رخت ونفت

 آبروی آفتاب و ماه رفت
میوه از باغ صداقت کس نچید

  رنگ وروی باغ خوبیها پرید
در دیار ما ترحم مرد ، مرد

باغبان بی لطف گل افسرد،مرد
ازخلوص جبهه ها چیزی نماند

 کس به آن هشیاری وتیزی نماند
ازسکوت سینه ها فریاد رفت

روزهای التهاب از یاد رفت
آنهمه شورو نشاط جبهه ها

رفت از خاطر بساط جبهه ها
عشق را کشتند ودلها شد تهی

 سایه را برچیدن ازسرو و سهی
بغضها بشکسته و فریاد نیست

خانه هاجزءسایه ای ازباد نیست
بی نمازی مایه ی فرهنگ شد

 عصر ما پر حیله ونیرنگ شد
شیعه ی عشق تو بودن کافریست

دشمنی باشیعه ی تو سروریست
هرکه دم از دین و ایمان می زند

یا دم از کار یتیمان میزند
الجرم رسوای عالم میشود

مثل توبا چاه همدم میشود
یاعلی تیغ دو دم را تیز کن

چشم از فیض لقا لبریز کن
باردیگر خیبری تکرار کن

 عالم از اعجاز خود بیدارکن

»ایستگاه گورخوان«
 به بازار کتاب آمد

»ایستگاه گورخوان« نوشته سعید شفیعی 
که دربردارنده داستان هایی کوتاه و روان 

است روانه بازار کتاب شد.
مجموعه داستان »ایستگاه گورخوان« 
نوشته سعید شفیعی از سوی انتشارات 

کتاب نیستان منتشر شد.
اینکه مدت ها است به داستان  با وجود 
کوتاه کمتر پرداخته می شود، اما کماکان 
یکی از مهم ترین ابزارهای نمایش باطن 
فکری و جهان بینی نویسندگان به شمار 
می رود. با وجود اینکه بسیاری از نویسندگان 
ایرانی توانایی خود در قصه گویی را در آثار 
داستانی بلند و رمان طبع آزمایی کرده اند 
این  کنار  در  نیز  آنها  از  بسیاری  اما 
طبع آزمایی، داستان کوتاه را مهم ترین 
مجال و فرصت برای نمایش و بازگویی 
برای جهان  ایده آل های خود  و  ایده ها 
زیستی خود  و نیز فرصتی برای طبع 
آزمایی تکنیکی در نوشتن می پندارند. شاید 
به همین دلیل است که بسیاری از مخاطبان 
ادبیات داستانی در ایران و جهان، مخاطب 
داستان کوتاه را مخاطب خاص و حرفه ای 
ادبیات برمی شمرند، مخاطبی که از ادبیات 
به دنبال موضوعی فراتر از تفنن است. با 
چنین رهیافتی است که وقتی نویسنده ای 
اثری در قالب داستان کوتاه منتشر می کند، 
می توان به دغدغه ها و ایده آل های زیستی 
او نگاهی جدی  انداخت و از او مطالبه ای 
بیشتر از یک داستان نویس ساده را انتظار 
چنین  زمره  در  شفیعی  سعیده  داشت. 
داستان نویسانی است. او از شاگردان داوود 
غفارزادگان در دوره پیشرفته داستان کوتاه 
بوده است و مجموعه داستان »ایستگاه 

گورخوان« از این نویسنده را نیز باید حاصل 
فعالیت در این کارگاه و تنفس در فضا و 
سبک داستان نویسی غفارزادگان به شمار 
آورد. شفیعی در »ایستگاه گورخوان« تمایل 
شدیدی به نگارش داستان هایی ساده با 
پایان باز نشان داده است. او در آثارش سعی 
کرده تا مخاطب را به جایگاهی برساند 
که فارغ از آنچه در ساختار ذهنی خود او 
می گذرد به تصمیم و نتیجه گیری برسد. بر 
همین مبنا می توان داستان های او را در این 

مجموعه آثاری با پایان باز به شمار آورد.
از سوی دیگر شفیعی بسیار ساده و روان و 
با بهره گیری از فضاسازی های بومی بدون 
ورود به محدوده کالمی زیست بوم های 
آثار  این  نگارش  به  ایران  در  مختلف 
دست زده است. آثار او به همین خاطر به 
سادگی و زیبایی ساختار و کلیشه ذهنی 
مدرن و شهرزده و نیز درونگرای مفرط 
داستان نویسی مدرن را شکافته و سعی 
کرده فارغ از آن، به موضوع درد و آالم 
بشری ورود پیدا کند. به همین اعتبار او 
راوی روایت هایی ساده و تکان دهنده از 
موقعیت های انسانی است و بیان آنها را نیز 
در قید و بند زمان و مکان محدود نکرده 
است. انتشارات کتاب نیستان مجموعه 
داستان »ایستگاه گورخوان« را در 112 
صفحه و با قیمت ۸۰۰۰ تومان منتشر 

کرده است.

شاید بارزترین مصداق نظریه مارشال 
مک لوهان، جامعه شناس و فیلسوف 
کانادایی در تقسیم رسانه به دو نوع 
سرد و گرم و اینکه تلویزیون را به خاطر 
عمیق  جویی  مشارکت  روند  ایجاد 
در  روانی،  ژرف  دخالت  و  تماشاگر 
ردیف رسانه های سرد دانسته است را 
بتوان در تماشای مسابقات فوتبال جام 

جهانی دید.
ارتباطی  وسایل  لوهان  مک  نظر  از 
گرم همچون نشریات چاپی و رادیو، 
ارائه  کامل  نحو  به  را  پیام های خود 
می دهند و آهن گداخته ای  را می مانند 
که نقش خود را بدون کم و کاستی بر 
جای می گذارند و در مقابل، رسانه های 
کننده  ارائه  تلویزیون  مانند  سرد 
تالش  که  هستند  ناقصی  پیام های 
ذهنی خاصی را از جانب گیرنده پیام 
برای تکمیل الزم دارند، بنابرین فضا 
مخاطب  بیشتر  مشارکت  برای  را 
فراهم می کنند. تفکیک اینکه جذابیت 
تماشای مسابقات فوتبال آنهم از نوع 
جام جهانی اش تا چه میزان مدیون این 
ورزش خاص است و چه بخشی از آن 
با ویژگی های رسانه سرد مرتبط است؟ 
آن هم به سبک آماری که در پایان هر 
مسابقه در مورد درصد مالکیت هر تیم 
بر توپ و غیره ارائه می شود، امری غیر 
ممکن است و البته در صورت امکان 
فایده ای هم ندارد. آنچه اهمیت دارد 
این که هر چهار سال در این ایام حدود 

یک ماه همه رویدادهای ریز و درشت 
به حاشیه می روند  نگاه مان  برابر  در 
جدال  به  شیشه ای  پرده  روبروی  و 
ساق های استوار روی مستطیل سبز 
خیره می شویم. در لحظات حساس 
از جای مان نیم خیز شده، گاه فریاد 
شوق سر می دهیم و گاه با آهی سرد، 
حسرت و خشم را فرو خورده و دوباره 
بر جای می نشینیم. مانند همین دوره 
که با نا امیدی، آرزو و انتظاری ناممکن 
از  کشورمان  ملی  تیم  صعود  برای 
شده  موسوم  مرگ  به  که  گروهی 
بود، خیابان های شهر را به خلوت و 
سکوت واگذاشتیم و به تماشای بازی 
نشستیم اما از جنگندگی، همت، تالش 
جمعی  بازیکنان تیم ملی مان چنان 
غافلگیر شدیم که در میانه، صعود  از 
گروه هم دور از انتظار نبود و سرانجام 
نتیجه مساوی در آخرین بازی گرچه 
خداحافظی از جام بود اما فریاد شادی-

 مان دوباره سکوت شب را شکست.
این روزها بار دیگر به شوق آنچه هنوز 
از جام باقی مانده چشم و دل از جعبه 
جادو نگرفته ایم تا مجموعه آن شور 
امتداد خطوط سفیدی  در  و تحرک 
به  گرفته اند،  کادر  را  سبز  که چمن 
حریم خانه های مان راه یابد تا همراه 
با اشک ها  و لبخندهای مان، سرمای 
رسانه سرد در مقابل گرما و جست و 
خیز سرخوشانه و کودکانه 22 بازیکن 

رنگ ببازد.

ه�ا د یا و  ه�ا  م  ن�ا

ن�هش�عر بخا کتا

ش�ت ا د د یا

تحت تأثیر جریانی مشخص فیلم ساختن اتفاق طبیعی در سینما است. وقتی عباس کیارستمی، »خانه دوست کجاست« را می سازد
 تا سال ها و نسل ها بعد فیلم سازان جدید و جوان با ایده گرفتن از سبک فیلم سازی وی و یا کپی کردن مشخصه های

 تصویری سعی در بازآفرینی موفقیتی دارند که عباس کیارستمی با ساخت این فیلم به دست آورد.

با  آثاری  سینماها،  اکران  لیست  به  جدید  فیلم های  شدن  اضافه  با 
ژانرهای متفاوت به اکران درخواهند آمد که می توانند سبد متنوعی را 

برای مخاطبان رقم بزنند.
در دو ماه گذشته، سینمای ایران حال و روز خوبی به لحاظ فروش نداشت. 
ماه مبارک رمضان، فصل امتحانات و هم چنین مسابقات جام جهانی فوتبال 
دست به دست هم دادند تا هفته های خلوتی را درگیشه تجربه کنیم. البته 
این خلوتی منهای فروش قابل توجه برخی از سالن ها به واسطه پخش 
بازی های جام جهانی بود! پس از اکران قابل توجه نوروز که باعث شد 
برخی از فیلم ها به دلیل استمرار در فروش همچنان در برخی سالن ها 
نمایش داده شوند، چند فیلم جدید وارد مارتن اکران شدند اما به همان 
دالیلی که قبالً گفته شد و البته کمبود سالن های سینما، به فروش قابل 
توجهی دست پیدا نکردند. اما اخیراً چند فیلم دیگر وارد اکران شدند 
و یا در صف اکران هستند که بررسی ژانر آنها نشان می دهد می توانند 
جان تازه ای به فروش سینمای ایران بدهند و مخاطبان سینمادوست را به 
سالن ها بکشانند. سینمای کودک، کمدی، اجتماعی و... ژانرهای فیلم های 
جدید هستند؛ تنوعی که دست مخاطب را برای انتخاب فیلم بازمی گذارد. 

درادامه به سه فیلم از سه ژانر مختلف اشاره می کنیم.

»دارکوب« ؛ جسورانه
آقای بهروز شعیبی در فیلم های مختلف، نقش های مختلفی را از جمله 
کارگردان، بازیگر، دستیار کارگردان و برنامه ریز داشته است. او برای 
کارگردانی فیلم »دهلیز« برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلم سی و یکمین 
جشنواره فیلم فجر در بخش نگاه نو )مسابقه فیلم های اول( شد. شعیبی 
برای چندمین بار با آقای سید محمود رضوی همکاری کرد و ماحصلش 
دارکوب شد. این فیلم داستان اجتماعی روابط انسانی افراد جامعه را در 
رو در رویی با معضالت اجتماعی و اعتیاد روایت می کند. این فیلم نامزد 
سیمرغ بلورین بهترین فیلم سی و ششمین دوره جشنواره فیلم فجر شد. 
نگاه جسورانه مسأله طالق و اعتیاد زنان موضوعی بود که در فیلم جدید 
شعیبی باعث توجه زیاد مخاطبان شد و فضاسازی و بازی خوب برخی 
از بازیگرانش باعث شد که در جشنواره فیلم فجر هم مورد توجه داوران 
قرار بگیرد. شعیبی در یادداشتی درباره فیلم نوشته است: »موضوع این فیلم 
عاشقانه، دغدغه مهم فعاالن اجتماعی است که پس از مدت ها تحقیق 
باالخره ساخته شد… با یک گروه خوب. ممنونم از دوست و برادر 

خوبم سید محمود رضوی که پای دارکوب ایستاد تا بتوانیم حرف خیلی از 
مردم رو از طریق این فیلم مطرح کنیم، حرف هایی که در این جنجال های 

سیاسی و اجتماعی شنیده نمی شود.«
آقای جمشید هاشم پور، برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل 
مردجشنواره فیلم فجر و خانم سارا بهرامی، برنده سیمرغ بلورین بهترین 
بازیگر نقش اول زن جشنواره فیلم فجر شدند. یکی از بخش های قابل 
توجه این فیلم، طراحی و اجرای گریم است. خانم فاطمه کمالی طراح 
گریم این فیلم در مصاحبه ای با »مهر« گفته بود: »بازیگر ما سراسر فیلم 
یک شکل نبود و خصوصیاتی پیدا می کرد که باعث می شد گریم او ثابت 
نباشد به طور مثال سکانسی که سارا بهرامی می خواهد بچه را ببیند نیاز 

دارد ظاهرش را عوض کند و ما باید چهره پردازی او را با کمی تغییر همراه 
می کردیم اینها باعث می شد که گریم در این فیلم بسیار اهمیت داشته باشد 

و حتی گریم ها سکانس به سکانس تغییر کند.«
»خاله  قورباغه«؛ برای  بچه ها

آقای افشین هاشمی بازیگر، نویسنده و کارگردان تئاتر، سینما و تلویزیون 
است که این فیلم را کارگردانی کرده است. خانم ها و آقایان مرضیه برومند، 
شبنم مقدمی، غزل شاکری، احسان کرمی، شایسته ایرانی، آناهیتا خسروی، 
شهراد بانکی، علیرضا ناصحی، نگار اردالن و افشین هاشمی صداپیشگی 
عروسک های فیلم سینمایی »خاله قورباغه« را بر عهده داشته اند. فیلم »خاله 

قورباغه« از هفتم اسفندماه ۹۵ در دکورهای مستقر در پالتو بنیاد سینمایی 
فارابی، با طراحی های مجید لیالجی و اجرای میرنظام الدین مدنی، طی 
۱۱۰ روز توسط آقای محمد رسولی فیلمبرداری شده است. جلوه های 
بصری فیلم را دکتر امیررضا معتمدی انجام داده و تدوین فیلم بر عهده 
خانم سپیده عبدالوهاب و آقای افشین هاشمی بوده است. موسیقی متن و 
ترانه های این فیلم موزیکال که از شاخصه های اصلی آن به حساب می آید، 
توسط آقای سعید شهرام، آهنگساز ایرانی ساکن آمریکا ساخته و ضبط 
شده است. صداگذاری فیلم را نیز آقای بهمن اردالن در استودیو بهمن 

انجام داده است.

»به وقت خماری«؛ خنده  در هپروت!
آقای محمدحسین لطیفی یکی از کارگردانان مشهور کشورمان است 
که اخیراً سریال »سردلبران« به کارگردانی او از تلویزیون پخش شد. 
او که قبالً تجربه موفقی در ساخت آثار کمدی داشته این بار به سراغ 
»به وقت خماری« رفت. فیلم سینمایی »به وقت خماری« جدیدترین 
ساخته محمدحسین لطیفی با پایان مراحل فنی هم اکنون آماده نمایش 
شده است و بر اساس برنامه ریزی های انجام گرفته این فیلم به زودی به 
نمایش عمومی درخواهد آمد. پخش این فیلم کمدی برعهده مؤسسه 
رسانه فیلمسازان آقای )حبیب اسماعیلی( قرار دارد. خانم ها و آقایان 
رعنا آزادی ور، هومن برق نورد، بهروز بقایی، پوریا پورسرخ، ابوالفضل 
پورعرب، سیما تیرانداز، غزل حسینی، هنگامه حمیدزاده، علی سلیمانی، 
مهدی فخیم زاده و هنگامه قاضیانی بازیگران این فیلم هستند. باید دید که 
لطیفی پس از عدم موفقیتش در جلب رضایت مخاطبان در ماه رمضان، 
می تواند حضور موفقی درسینما داشته باشد یا نه. »به وقت خماری« فیلم 
پربازیگری است و به همین خاطر بازیگران مختلفی کاندید ای بازی 
دراین فیلم بودند که نهایتاً کست فعلی برای فیلم انتخاب شد. »به وقت 
خماری« نام وسوسه برانگیزی دارد و دربین بازیگرانش چهره های محبوبی 
وجود دارد. »به وقت خماری« پیش از این قرار بود پس از پایان برگزاری 
مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ روی پرده رود. هنوز جام جهانی به پایان 
نرسیده و در هفته های آینده ادامه دارد. باید صبر کرد و دید، آیا این فیلم 
کمدی می تواند به رویه اکثر کمدی های چند سال اخیر به فروش قابل 

توجهی دست یابد یا با شکست مواجه خواهد شد.

نیم نگاهی به فیلم های جدید روی پرده

هنر خوزستانی
سال  موسیقی،  عرصه  هنرمند  این 
استان  در  اردل  شهرستان  در   1332
چهارمحال و بختیاری به دنیا آمد و از 
جوانی به خوانندگی با گویش بختیاری 
در قالب موسیقی نواحی و پاپ روی آورد. 
ترانه های »گویل بهاره« و »آهای گل« 
از معروف ترین آثار او به شمار می آیند. 
اسفندیار رنجبری برنامه های زیادی را در 
صدا و سیمای استان های چهارمحال و 

بختیاری، خوزستان و اصفهان اجرا کرده 
بود. استاد رنجبري صداي خوشش را 
ارثي مي دانست و گفته بود: پدر بزرگم 
صداي دلنشیني داشت  به همین دلیل 
وقتي مي خواندم عموي بزرگم گویي 
خاطراتش زنده مي شد مرا تشویق به 
خواندن مي کرد  وصدایم را با ضربات 
مادر بزرگم بر دار قالي تست مي زدم. 
اسفندیار رنجبري کمي مکث مي کند  
لبخندي زده و ادامه مي دهد: ولي اولین 
بار که در سینما کارگري هفتکل برنامه اجرا 
کردم بدلیل اینکه دیر به خانه رفتم ) مي 
خندد( با دستان  پدرم حسابي نوازش شدم. 
رنجبري در مورد تجربه اولین کار حرفه 
ایش )گویل بهاره( هم گفت: صدا و سیما 
اطالعیه داده بود که از خوانندگان تست 
صدا مي گیرند به همین دلیل سراغ یکي 

از نوازندگان سرشناس ني رفتم تا او را با 
خود به صدا و سیما ببرم اما او براي این کار 
دوهزارتومان از من مطالبه کرد ... آن موقع 
پول زیادي بود و  تهیه آن برایم مشکل ، 
خالصه به هر ترفندي بود ایشان را متقاعد 
کرده و با خود همراه ، ولي نوازنده وسط کار 
اجرا گفت این ترانه بدرد نمي خورد  ولي به 
دلیل انرژي که روي کار گذاشتم عالرغم  
گفته ایشان ترانه گویل بهاره مورد تایید و 
توجه قرار گرفت و منت هاي آن نوازنده 
باعث شد تا از آن به بعد اکثر ترانه هایم را 

خودم آهنگ سازي و ترانه سرایي نمایم.
اسفندیار رنجبری، صبح شنبه دوم تیر به 
علت عارضه قلبی در اورژانس بیمارستان 
هاجر شهرکرد بستری شد اما تالش های 
پزشکان برای احیای وی نتیجه ای در بر 

نداشت و درگذشت.

گرمای فوتبال و رسانه سرد
سعید توجهی


