عدم تمکین بانکها استان از سیاستهای اقتصاد مقاومتی کشور؛

سهم  0/009درصـدی صنایع بوشهر
از تسـهیالت پرداختی

بازگشت خسرو آواز
ایران به کشور
صفحه 6

سرویس اقتصاد -جواد شــکریان :دولت یازدهم در
آخرین تصمیم خود برای حــل بحران رکود حاکم بر صنعت
و بهبود وضعیت اقتصادی کشور ،پرداخت تسهیالت بانکی به
مبلغ  ۱۶هزار میلیارد تومان به صنایع کوچک و متوسط را در
دستور کار قرار داد و دستور آن به بانکهای عامل ابالغ شد .بر
اساس این دستور ،قرار شد تا استانهای کمبرخوردار که رکود
بیشتری نیز بر صنایع آنها گسترده شده است ،سهم بیشتری از
این تسهیالت داشته باشند .اتفاقا نام بوشهر نیز در میان همین

تریبونهای نماز جمعه
به دعواهای سیاسی
وارد نشوند
صفحه 2

هندوافغانستان
در مسیر توسعه روابط

اســتانهای کمبرخوردار قرار گرفت تــا از طرفی عمق رکود
اســتان برای مردم و مســووالن بیش از پیش آشکار شود و از
طرف دیگر ،فرصت بسیار مناسبی در اختیار صنایع استان قرار
گیرد تا همســو با این تدبیر دولت ،گلیم خود را از آب بکشند؛
البته صنایع و واحدهای تولیدی در بوشــهر نمیدانستند که
برای دریافت وام آنهم با دســتور موکد دولت ،باز هم بهدلیل
نبود مدیریت صحیح در اســتان ،برای دریافت تســهیالت با
اما و اگر مواجه میشــوند .البته پیش از این ،رئیسکل بانک

مرکزی از برنامهریزیهای وزارت صنعت انتقاد کرده و اعالم
کرده بود که برخی واحدهای تولیدی نیمهتعطیل و فرسوده،
هیچ ســودی به حال اقتصاد کشــور نخواهند داشت و هرچه
بیشتر به این واحدها تسهیالت تعلق گیرد ،بیشتر در رکود فرو
میروند اما مســووالن وزارت صنعت ،بر مواضع خود مبنی بر
بازگردانی این واحدهای تولیدی به چرخه کسبوکار کشور
تاکید کردند.
ادامه در صفحه 3
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انتقاد شدید ائمه جمعه نخل تقی و عسلویه از آلودگی هوا؛

لطفا ما را نجات دهید!
نماینده مجلس تاکنون سراغی از ما نگرفته است

اصالحطلبها و چالشی
به نام فرصت طلبها

یکی از مشکالت اصالحطلبان در استان حضور
ناگهانی اصالحطلبان کاسب تهراننشین است
صفحه 2

ابتکار از سفر بازرسان محیط زیست میگوید

صفحه 4

صفحه 5

صدرا ،بارج  7هزار تنی خود را
به آب انداخت
در ساخت بارج هفت هزار تنی«آرتمیس جنوب»
استانداردهای الزم به کار رفته است

جشن عاطفهها آغاز
شد

صفحه 3

بازگشت خوابآور به عصر
تساویها

صفحه 5

شکایت عربستان
و امارات از کاروان
ایران در پارالمپیک

هشتاد و سومین دیدار سنتی پایتخت بین تیمهای
استقالل و پرسپولیس بدون گل به پایان رسید
صفحه 7

صفحه 7

سرمقاله

گفتن عیب ،عیب نیست
کریم جعفری

اظهارنظری بهنقل از علی مطهری منتشــر شده اســت که گفته بود« :خطاها
در جمهوری اســامی باید به صورت آشکار گفته شــود» و البته عدهای هم در برابر
این ســخن موضعگیری کردهاند که نه ،اینچنین نیست و نباید خطاها گفته شود.
ایرانی مســلمان و یک روزنامهنگار میخواهم از نماینده مردم تهران
بهعنوان یک
ِ
تشکر کنم که اصل واقعگرایی را در این جمله خود مدنظر قرار داده و تاکید داشته که
بایدبهسمتاشکالگیریبرویم.
یک واقعیتی در این ســخن نهفته اســت کــه همان اختالف وجــودی میان
اصالحطلبان و اصولگرایان است .اصالحطلبان بهعنوان یک تفکر و جریان سیاسی
در کشور بر این باور هستند که چون انقالب از اصول اولیه خود فاصله گرفته است ما
برای آنکه مبادا انقالب و کشور ضربه بخورد ،باید به سمت اصالح امور پبش برویم ،اما
اصولگرایان اصال به چنین مسالهای باور نداشته و خواستار چرخیدن چرخ بر همین
منوال هستند .این تفاوت دیدگاهها در حالی روی میدهد که در جهان امروز دولتها
نمیتوانند چیزی را از مردم خود پنهان کنند و اگر ما واقعگرایی به عنوان یک مساله
پسندیده را در نظر بگیریم ،میتوانیم خیلی از مشکالت را حل کنیم .چندی پیش
نوشتهای از یک اروپایی میخواندم که نوشته بود هر چند اعترافات در قرون وسطی
تا رنسانس آبروی اروپا را برد و هنوز هم ما اروپاییها تاوان آن را میدهیم ،اما سنتی را
در کشورهای ما به یادگار گذاشت که اعتراف به گناه کردن سخت نباشد و به سادگی
اشتباهات خود را قبول کنیم ،به باور نگارنده نقطه عزیمت اروپاییها به سمت توسعه
و پیشرفت ،پذیرش اشتباهات خود بوده است.
در جامعه ایرانی اسالمی خودمان هم همیشه ما به دو نکته بسیار اشاره داریم اما
کمتر به آن عمل میکنیم ،یکی آنکه چیزی را که نمیدانی به صراحت بگو نمیدانم
و یکی هم عذرخواهی کردن مســالهای سخت نیســت و اگر کار اشتباهی کردید،
عذرخواهی کنید .این مســاله را من به دو اتاق مهم که در چند ماه گذشته در کشور
رویدادتسریمیدهم،یکیرفتاریبودکهعلیطیبنیادرموردفیشهایحقوقی
داشتودیگریرفتارمحمدباقرقالیبافشهردارتهراندرقبالامالکنجومیبود.در
حالی که طیبنیا در مساله فیشهای حقوقی تقصیری نداشت و میراثدار یک رفتا ِر
باقیمانده از گذشــته بود در برابر دوربینها از مردم عذرخواهی کرد ،او با این اقدام نه
تنها ذلیل نشد ،بلکه عزیزتر هم شد و مواضع بعدی خود را محکمتر برداشت.
اما در مقابل در حالی که بدون دســتور محمدباقر قالیباف حتی یک میخ هم در
شــهرداری تهران قابلیت جابجایی ندارد چه برسد به آنکه بخواهند صدها میلیارد
تومان امالک بیتالمال را به این و آن هبه کنند ،او در برابر این حاتمبخشــی چنان
موضعانفعالیگرفتوبرایفیلترسایتهاوبگیروببندهاافتادکهگناهکارترینافراد
همچنینکارینمیکند.اگرآقایقالیبافهممیآمدوبهاشتباهخوددردرگاهمردم
اعتراف میکرد ،هیچ اتفاقی نمیافتاد ،اما او و بسیاری دیگر از اصولگرایان محصول
تفکرحقانیتخود،قداستتفکرورفتارشانهستندوماننداحمدینژادنزدیکانشان
خطوط قرمزشان هستند نه مردم و منافع کشور.
از اینرو توصیه میشود بهجای هوچیگریهای بیخود به سمت واقعگرایی در
امور رفته و برای پیشــرفت کشور اشکاالت و اشــتباهات خود را بگوئیم ،نه اینکه بر
اســاس آموزهای اسالمی بهترین دوست کسی است که مشکل فرد را به وی گوشزد
کند!!!

پیامبر اکرم(ص)

سرمایه ایرانیان خارج از کشور بیش از هزار
میلیارد دالر است

ایسنا :مشاور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی سرمایههای ایرانیان مقیم خارج
را بیش از یک هزار میلیارد دالر دانســت و یادآور شد شرط الزم و کافی برای رونق
اقتصادی و خروج از رکود ،ایجاد ثبات در فضای اجتماعی و سیاسی کشور است.
زهرا کریمی در چهاردهمین نشست تخصصی توسعه با موضوع «پیامد تداوم
رکود بر بازار کار ایران» ،با اشــاره به عملکرد کنونی اقتصاد ایران ،رکود اقتصادی را
یکی از بزرگترین دغدغهها دانســت و گفت :اگر اقتصاد طی دو فصل متوالی رشد
منفی داشته باشد ،با رکود مواجه هستیم.
مشاور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی بر ایجاد فرصتهای شغلی همراه با رشد
اقتصــادی و ارزش افزوده تاکید کرد و گفت :طوالنی شــدن دوره بیکاری موجب
میشود که افراد به شبکههای هرمی روی بیاورند که ظاهرا خوداشتغال هستند،
اما هیچ ارزش افزودهای ندارند .نرخ مشارکت زنان نیز در این شرایط بازار کار بسیار
پایین است .همچنین افراد به دلیل نبودن شغل به دانشگاهها روی میآورند.
کریمی با بیان اینکه نرخ بیکاری در گیالن همواره از متوسط کشوری باالتر بوده
است ،تصریح کرد :طی سالهای  ۱۳۷۵تا  ،۱۳۹۱تنها بخش خصوصی در گیالن
تحرک مثبت داشــته است؛ لذا بسیاری از شــرکتهای دولتی به شبه خصوصی
تبدیل شدند .البته مهمترین منبع ایجاد اشــتغال در گیالن خوداشتغالی مانند
کشــاورزی است .دستفروشان و تعمیرکاران در جایگاه بعدی قرار میگیرند۴۵.
درصد جمعیت فعال گیالن خوداشتغال هســتند و این در حالی است که جامعه
از ارائه خدمات اشباع شده اســت .وی با اشاره به رشد تولید بدون رشد اشتغال در
سالهای  ۱۳۸۵تا  ۱۳۹۰یادآور شد :وفور درآمدهای ارزی ،ارز ارزانقیمت و تورم
دورقمی ،واردات را آســان و واحدهای تولیدی را ورشکست کرد .از سال  ۱۳۹۱تا
پایان ســال  ،۱۳۹۲با کاهش تولید و ثبات اشتغال مواجه بودیم ،اما آمارها از سال
 ۱۳۹۳تا  ،۱۳۹۴رشد پایین تولید و رشد سریع اشتغال را نشان میدهد.
کریمی بحران آب ،بحران آلودگی هوا(ریزگردهــا) ،بحران بازار کار(جوانان و
زنان) ،بحران صندوقهای بازنشستگی ،بحران نظام بانکی ،تجارت قاچاق ،کاهش
درآمدهای نفتی و تشــدید تعارض میان گروههــای قدرتمند در نظام حاکمیتی
کشور(تنشهای اجتماعی – سیاســی) را از دیگر مشکالت اقتصاد ایران دانست
و گفت :اگر رشــد اقتصادی به همین روند ادامه دهد ،نگرانی بازنشســتگان نیز به
وجود خواهد آمد .وی فضای نامناسب کسب و کار(فساد گسترده) ،کاهش شدید
سرمایه اجتماعی(عدم اعتماد و اطمینان) ،ورشکستگی وسیع بنگاههای کوچک
و بــزرگ ،تنش میان گروههای و جناحها و تنــش در روابط بینالمللی را از جمله
علل غیر اقتصادی تداوم رکود دانست و تصریح کرد :چنین شرایطی عالقمندی به
سرمایهگذاری داخلی و فعالیتهای مولد را کم کرده است.
مشاور وزیر تعاون با تاکید بر اینکه دولت به تنهایی توان خروج از رکود را ندارد،
خاطرنشــان کرد :ایجاد اعتماد و اطمینان توسط بخشهای مختلف حاکمیتی
مانند قوای مقننه و قضاییه ،شکل دادن به اجماع نظر برای ایجاد تحرک اقتصادی،
حمایتازافزایششفافیتوکاهشفساد،تالشدرجهتآشتیاجتماعی،افزایش
ســرمایه اجتماعی و کاهش تنشهای داخلی و بینالمللی و جلب اعتماد ایرانیان
مقیم خارج از جمله راهکارهای مقابله با رکود و بیکاری است .تداوم و ثبات در کنار
سود منطقی شرط ســرمایهگذاری است و لذا اگر سرمایهگذار مطمئن نباشد که
سرمایهگذاریاش طی یک مدت طوالنی جواب میدهد ،ریسک نمیکند.
کریمی سرمایههای ایرانیان مقیم خارج را بیش از یک هزار میلیارد دالر دانست
و گفت :شــرط الزم و کافی برای رونق اقتصادی و خــروج از رکود ،اوال ایجاد ثبات
در فضای اجتماعی و سیاســی کشــور ،ثانیا همگرایی در گفتمان و ثالثا اجماع و
همبستگی است .با سیاستهای کوتاهمدت دولت نمیتوان شاهد رشد اقتصادی
بود .وی با بیان اینکه شوک تحریم به اقتصاد کشور آسیب وارد کرد ،یادآور شد :قطعا
برجام تحریمهایی که اقتصاد ما را خفه کرده بود را کنار زد ،اما مشکالت اقتصادی
ایران همچنان باقی است .قطعا برای مقابله با قاچاق و فساد اقتصادی نیازمند یک
عزمملیهستیملذاکیفیتدستگاههایاجراییبایدارتقاپیداکند.

مجموعه شعر «آدم از کدام فصل به زمین افتاد» بررسی شد
بامداد جنوب :دومین مجموعه شعر ف رناز جعفرزادگان با نام «آدم از کدام فصل
به زمین افتاد» در نشست ادبی زمزمههای روشن ،در بوشهر نقد و بررسی شد..
در این نشست ،عبداهلل رئیسی ،شاعر و منتقد بوشهری با اشاره به اینکه «آدم از
کدام فصل به زمین افتاد» دومین کتاب شعر ف رناز جعفرزادگان است که در بردارنده
 51شــعر از این شاعر شی رازی است ،گفت :کتاب اول وی با نام «ثانی ههای گیج» در
سال  92از سوی نشر لیان چاپ شــد و این مجموعه دومین کتاب اوست که نشر
شانی منتشر کرده است .شعرهای کتاب اول جعفرزادگان ساده ،کوتاه و توصیفی
هستند و عمدتا در فضایی ذهنی سروده شده و مخاطبی عام دارند .در حالی که در
دومین مجموعه با شاعری مواجه هستیم که در کنار محتوا ،دغدغه فرم و زبان نیز
دارد و به جذب و راضی نگهداشــتن مخاطب حرفهای م یاندیشد .از این رو م یتوان
تفــاوت این دو مجموعه را از لحاظ کیفیت و شــعریت ،به تعبیری تفاوت میان دو
ناشر نیز دانســت ،چ راکه ناشر اولین کتاب شعر وی ناشری تقریبا عمومی و ناشر
دومین مجموعه شــعر وی ،ناشری تخصصی در حوزه شعر و ادبیات است .رئیسی
در ادامه افزود :در کتاب «آدم از کدام فصل به زمین افتاد» با شاعری مواجه هستیم
که به کلمه و زبان ،حساسیتی شاع رانه دارد و هر چند بهصورت جدی از هنجارهای
زبانی و دستوری عدول نکرده و ن ُرمهای رایج را در هم نشکسته اما از طریق دو محور

همنشینی و جانشینی توانسته از ق راردادهای کلیش ه زبانی ف راتربرود وکلمات رادر
نقشی جدید و عمدتا تصویری ق رار دهد .وی با بیان اینکه تلفیق متعادل ذهنیت و
عینیت از جمله ویژگ یهای این مجموعه است ،گفت :ایجاد توازن منطقی بین فرم
و محتوا نشان دهنده هوشمندی جعفرزادگان است و به همین دلیل نیز هر کدام از
ایندوعنصر،بهطورپیوستهازسویدیگریتقویتوپشتیبانیم یشود.اینمنتقد
ادبی افزود :اگر چه در بیشتر شعرهای مجموع ه «ثانی ههای گیج» ،شاعر م یکوشد
با مخاطب حرف بزند و برداشــت ذهنی خود را به مخاطب منتقل و گاه القا کند اما
در ایــن کتاب ،جعفرزادگان به جای حــرف زدن ،عمدتا نمایش م یدهد و به جای
مستقی مگویی ،به زبان فرصت تاویل داده است و ف راتر از این ،در اکثر شعرها در نقش
راوی پرسشگر ظاهر م یشــود؛ تا اینکه بخواهد موضوع و مفهومی را صریح و ُرک
بیان کند .و این لحن پرسشگ رانه را حتی از نام کتاب نیز م یتوان دریافت ،چ راکه این
پرسش که آدم از کدام فصل به زمین افتاد ،پرسشی ابدی ،ف رازمینی و حتی ف رازمانی
اســت که قابلیت تامل و مکث دارد .عبداهلل رئیسی با اشاره به دغدغ ه شاعر در این
کتاب ،گفت :دغدغههای جعفرزادگان بزرگ و انسانی است و در بیشتر شعرهای این
مجموعه ،از یکســو شاهد پیوند جهان و انسان و از دیگر سو ناظر آشتی طبیعت و
ادامه در صفحه 6
شهریت هستیم.

ایران به طرح «راکتورگرماهستهای آزمایشی» پیوست

شنبه  27شهریور  15 95ذیالحجه  1437سال سوم شماره 478

بامداد جنوب :علیاکبــر صالحی رئیس ســازمان انرژی اتمی،
که برای شــرکت در نشست ســه روزه تخصصی و ساالنه سازمان
بینالمللی «انجمن جهانی هستهای» که مقر آن در انگلیس است،
به لندن ســفر کرده است ،با اشاره به ســفر اخیرش به بروکسل و
گفتوگوهایش با مقامات ارشــد اتحادیه اروپا و بلژیک ،اعالم کرد
که عضویت ایران در راکتور گرماهســتهای آزمایشــی بینالمللی
موسوم به «ایتر» بهصورت شفاهی تائید شده است .علیاکبرصالحی

نگاه

آغاز سفر روحانی به  3کشور
ونزوئال ،کوبا و امریکا

بامداد جنوب :رئیسجمهور کشــورمان روز گذشــته بهمنظور شــرکت
در هفدهمیــن اجالس ســران جنبش عــدم تعهــد (Non-Aligned
 )Movementبا بدرقه رسمی معاون اول رئیسجمهور و مشاور رهبری در
امور بینالملل ،تهران را به مقصد ونزوئال ترک کرد.
حســن روحانی پیش از عزیمت به امریکای التین در فرودگاه مهرآباد تهران،
سفر به کشور ونزوئال را با هدف شرکت در هفدهمین اجالس سران کشورهای
عضو جنبش عدم تعهد و انتقال ریاست جنبش از جمهوری اسالمی ایران به
ونزوئال دانست و گفت :در این سفر همچنین دیدارهای دوجانبهای با مقامات
ونزوئال و دیگر سران شرکتکننده در این اجالس خواهیم داشت.
روحانی با اشاره به اینکه پس از شرکت در اجالس هفدهم سران جنبش غیر
متعهدها برای دیدار دوجانبه با مقامات کشور دوست و انقالبی به کوبا سفر می
کنیم ،یادآور شد :در سفر به کوبا مسائل و موضوعات دوجانبه و مرتبط با اوضاع
منطقه امریکای التین با توجه به تاثیرگذاری کوبا در این منطقه مورد بررسی
قرار خواهد گرفت.
روحانی با تاکید بر اینکه متاسفانه امروز منطقه و جهان در شرایط مناسبی به
ســر نمیبرد ،تاکید کرد :همگان باید بهدنبال برقراری صلح ،ثبات و امنیت در
منطقهوجهانباشند.
رئیسجمهوری با بیان اینکه برای ما امنیت ملی کشورمان در درجه اول و پس
از آن امنیت منطقه و جهان حائز اهمیت است ،ادامه داد :موضوع و دستور کار
اجالس هفدهم سران غیر متعهدها که با عضویت  ١٢٠کشور دومین مجمع
جهانیپسازسازمانمللمتحدبهشمارمیرود،صلح،حاکمیتوهمبستگی
است.
روحانی تاکید کرد :صلح ،مداخله نکردن در حاکمیت ملی کشورها و رایزنی و
همفکری در راستای حل و فصل مسائل جهان در حال توسعه برای جمهوری
اســامی ایران حائز اهمیت اســت و اظهار امیدواری کرد در جریان این سفر
عالوه بر تبیین دیدگاههای جمهوری اسالمی ایران در مجامع عمومی ،بتوانیم
گامهای مثبتی در ارتقا روابط دوجانبه با کشورهای دوست برداریم.
گفتنی است رئیسجمهور پس از شرکت و سخنرانی در اجالس سران نم ،به
هاواناپایتختکوباسفرخواهدکردوپسازسفرکوبا،بهمنظورشرکتدرهفتاد
و یکمین اجالس ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل عازم نیویورک می شود.

گزارش

سعودیها قطر را امین نمیدانند

بامداد جنوب :همسایگان و کشــورهای حاشیه خلیج فارس بهخوبی
آنچــه را که میــان ایران و عربســتان میگذرد ،را رصــد میکنند و با
توجه به شــرایط منطقه و شــرایط خود بخواهند با میانجیگری از بروز
تنشهای بیشــتر جلوگیری کنند،در این میان میتوان به تماس تلفنی
امیر قطر با رئیسجمهورمان اشاره کرد.
سفیر اسبق ایران در اردن و لبنان ،با اشــاره به این تماس تلفنی تاکید
کرد :نکته نخســتی که باید به آن اشــاره کنم ،این اســت که قطر عضو
مهمی از شــورای همکاری خلیج فارس اســت ولی این کشور به همراه
کویت و عمان ســعی کردهاند تــا روابط متفاوتتری را نســبت طیف
تندرو شــورای همکاری خلیج فارس یعنی عربســتان و بحرین با ایران
داشته باشــند و حتی با توجه به برنامههای توســعهای خود عالقهمند
است با ایران روابط سیاســی و اقتصادی خوبی داشته باشد و به توسعه
آن اقدام کند.
احمد دســتمالچیان با بیان اینکه قطریها سعی کردهاند مستقالنه و
به دور از هیجانات سیاســی با ایران رابطه داشــته باشند ،تصریح کرد:
روابط تهران و دوحه هرچند از افت و خیزهایی برخودار بوده اســت اما
این افت و خیزها مالیم بوده و بهگونهای نبوده اســت که مناسبات میان
دو کشور به وخامت بینجامد.
ســفیر اســبق ایران در اردن و لبنان با بیان اینکه قطر درصدد اســت
دوحــه را به قطــب اقتصادی – توریســتی مانند دوبــی تبدیل کند و
حتی آن را به فراتر از دوبی برســاند ،افزود :تبدیل شــدن به یک کشور
قدرتمند توســعهیافته ،موجب میشــود تا قطر سیاست معتدالنه و به
دور از تشــنجی را دنبال کند و به همین راســتا ،نــگاه ویژهای به ایران
دارد.
دســتمالچیان که با خبرگزاری ایلنا گفتوگو میکرد ،در پاسخ به این
ســوال که آیا قطر توان میانجیگری و وســاطت میان ایران و عربستان
را دارد ،گفت :بــا توجه به افت و خیزهای شــدید میان دوحه و ریاض
و اختالفات این دو کشــور با یکدیگر ،بعید اســت که قطــر تمایلی به
میانجیگری میان ایران و عربســتان را داشته باشد یا آنکه از توان الزم
برخودار باشــد .از ســوی دیگر در این ماجرا ،عربســتان قطر را کشور
امینی نمیداند و اگر قطر هم این کار را بکند ،ریاض میانجیگری دوحه
را نمیپذیرد.
دســتمالچیان در پاســخ به این سوال که گســترش مناسبات تهران و
دوحه تا چه اندازه میتواند سیاســتهای شورای همکاری خلیج فارس
را علیه ایران کماثرتر کند ،ابراز داشــت :شورای همکاری خلیج فارس
از ابتدای تشــکیل بهدلیــل رقابتهای درونی میــان اعضا و همچنین
اختالفات مرزی ،سیاسی و اقتصادی هیچ وقت همدل و یکدست نبوده
است .این شورا از زمان تاســیس تاکنون طرحهایی مانند شنگن و پول
واحد را دنبال کرده اســت ولی هیچگاه موفق نبوده است.
این دیپلمات عالیرتبه ســابق کشــورمان با یــادآوری اینکه آنچه در
شــورای همکاری خلیج فارس صورت میگیــرد ،بهخاطر هزینههای
باالی عربســتان است ،تصریح کرد :دبیرخانه شــورای همکاری خلیج
فارس در ریاض قرار دارد .از ســویی ،دبیرکل کنونی این شورا سعودی
است .از ســویی ،عربستان نسبت به کشــورهای دیگر عضو شورا نسبتا
قدرتمندتر اســت و به همین خاطر ،طبیعی اســت اعمال نفوذ کنند و
خواست خود را به دیگر اعضا تحمیل کند.
دســتمالچیان تاکید کرد :با وجود هزینههای هنگفت ســعودی علیه
ایران ،باز مشــاهده میکنیم ریاض در دستیابی به خواست خود ناموفق
است و کشــورهایی مانند کویت ،قطر و عمان او را همراهی نمیکنند.

همچنین با اشــاره فنــاوری «کوانتوم بیولوژی» کــه به گفته وی
پدیده کامال جدیدی اســت و همانند برق میتواند جهان را تغییر
دهد ،گفت :خوشبختانه جمهوری اسالمی ایران در سازمان انرژی
اتمی این مطلب را شروع کرده اســت و مرکزی را دایر کردیم که با
اروپاییان هم در این خصوص صحبت کردهایم .وی اظهار داشــت:
انگلیس هم در ســال  2016میالدی این کار را بهعنوان نقشــه راه
فعالیتهای علمیشــان تنظیم و تصویب کردهاند و قرار شده است

با ما هم در این زمینه همکاری داشــته باشیم .صالحی در ادامه در
خصوص اهمیت انجمن جهانی هستهای ،تصریح کرد :کشورهایی
که دارنده فناوری هستهای هستند عمدتا عضو این انجمن هستند
و ما در آنجا میخواهیم تاکید کنیم که این انجمن مسوولیتهایی
فراتر از مســائل فنی و ارزیابی های فنی داشته باشد و بهعنوان یک
ناظر بیطرف از حقوق کشورهایی که در حال توسعه هستند و می
خواهند به این فناوری برسند ،حمایت و دفاع میکنیم.

شورای سیاست گذاری اصالحطلبان فعال میشود؟

اصالحطلبها و چالشی به نام فرصت طلبها
مریم خوئینی

زمزمههــای مبنی بر تشــکیل و فعالیــت دوباره
شورایعالی سیاستگذاری انتخاباتی اصالح طلبان،
در هنگامه انتخاباتی ،البته با ساز و کاری متفاوت به
گوش میرســد .رویدادی که به احتمال زیاد باعث
میشــود نقاط ضعف و قوت شورایعالی انتخاباتی
اصالح طلبان مورد بررســی قرار گیرد تا این شورا
عملکرد موفقیتآمیزتری در مقایسه با اسفند ماه
سالگذشتهداشتهباشد.
عملکرد شــورای سیاســتگذاری در بوشهر نیز با
انتقاداتی همراه بوده است ،هر چند منتقدان پاسخ
روشنی در قبال انتقادات مطرح شده ندادهاند.
ســیرویس بنه گزی از فعاالن حزبی و اصالحطلب
استانکهتاچندیپیشازنزدیکانساالریبهشمار
میرفــت ،در گفتوگو با بامداد جنوب ،با نگاهی به
آنچه که از ســال  88تاکنون رخ داده است ،گفت:
در آستانه انتخابات رياست جمهوري سال  ٩٢و رد
صالحيت شدن هاشمي و تائيد صالحيت دو چهره
نزديك بــه اصالحطلبان (روحانــي و عارف) براي
اولينبار در ائتالف با نيروهاي معتدل سياستهاي
انتخاباتي خــود را با رهبري هاشــمي ،خاتمي بر
گزينش يكي از دو كانديــداي نزديك براي حضور
در انتخابــات و حمايت همه نيروهــا از كانديداي
باقيمانده به پيــش بردند و در نهايت با كنارهگيري
ايثارگونه عارف بعد از هشــت سال توانستند كليد
ساختمان رياســت جمهوري را به دست گيرند و
نــور اميد به دل اصالحطلبان بدمند ،ادامه اين روند
با شكل گيري شوراي سياستگذاري اصالحطلبان
متشكلازدبيراناحزاباصالحطلبونمايندهآقاي
خاتمي و عارف در آســتانه انتخابات مجلس دهم و
موفقيتاصالحطلباندراينانتخاباتاصالحطلبان
از هر گروه و قشــر را متقاعد كرده است كه حركت
جبههاي و رهبري منســجم ميتواند راهگشــاي
پيروزي در انتخابات رياســت جمهوري دوازدهم و
شوراهايپنجمباشد.
بنهگزی با بیان اینکه بديهي اســت اصالح طلبان
در انتخابات آینده نيز با همين سياســت جمعي،
خــود را بــرای دو انتخابات پیــش رو مهیا کنند،
پیرامون انتقادات مطرح شــده نیز تصریح کرد :در

مورد اختالفات و يا نقدهايي كه بر عملكرد شوراي
سياســتگذاري وجود دارد ،اجــازه دهيد به زماني
جلوتر برويم ،حتم دارم رهبران اصالحات و اعضای
ارشد شوراي سياستگذاري بهترين انتخاب را كه
بهنفع قاطبه جريانهاي اصالح طلب و خير عمومي
هستمیخواهندكرد.
ویبابیاناینکهبيشتراختالفاتدرآستانهانتخابات
مجلسدهموپسازآنبرايبرخيازاحزابوعدهاي
ت محدوديت در انتخاب
از نيروهاي سياســي بهعل 
كانديداهاي اصالح طلب در مجلس قبل و حمايت از
نيروهاي معتدل اصولگرا جهت حذف نيروهاي تند
رو به وجود آمــد ،تاکید کرد :حذف نيروهاي تندرو
یک پيروزي بزرگ براي اصالحطلبانی که دســت
و پایشان بسته بود ،محســوب میشود .این فعال
سیاسی هماســتان با اشاره به انتقادات مطرح شده
یادآور شد که در انتخابات رياست جمهوري يازدهم
بهدليل رضايــت و حمايت جمعي اصالح طلبان از
رياست جمهوري روحاني دیگر پيش نخواهد آمد و
در انتخابات شوراها نیز بهدليل نظارت مجلس ،اميد
آن ميرود كه نيروهاي اصالحطلب بدون هراس از
ردصالحيتبتوانندخودرابهصحنهرقابتبكشانند
كه قاعدتا انتخاب كانديداهاي شورا بر مبناي اصل
اصالحطلبي و مشروعيت و تخصص از سوی شوراي
سياستگذاريرقمخواهدخورد.
مرتضی سراجی یکی دیگر از فعاالن حزبی سیاسی
استان در گفتوگو با بامداد جنوب ،در اینباره گفت:
شورای سیاستگذاری در انتخابات سال گذشته به
شیوه غیر دموکراتیک عمل کرد ،چراکه بهصورت
ضربتیتشکیلشد.
سراجی یاد آور شد :ساز و کار احزاب در حال حاضر
تحت تاثیر شــخصیتهای بزرگی که قابل اعتماد
هســتند و جایگاه واالیی دارند قرار گرفته اســت،
چراکه برخی چهرههــای کاریزماتیک ،جایگاهی
باالتر از از احزاب دارند و دوســت ندارند دســت از
شیخوخیت و مرشــدی بردارند و در برخی مواقع
مداخله میکنند .حاال یا با نگاه دلســوزانه و یا نه به
نوعی با نگاه قدرتطلبانه وارد کارزار میشوند.
وی با توجه به انتقاداتی که پیرامون عملکرد شورای

سیاســت گذاری مطرح شــده بود ،با بیان اینکه
شورایسیاستگذاریدربوشهردرعملکردگذشته
خود یعنی نشاندن چند گروه سیاسی کنار احزاب
یــک رویه غلط را پیش برد ،گفــت :از نگاه برخی از
احزاب این شورا روند قابل قبولی را در پیش نگرفت.
درحال حاضر نیز احزاب بایــد میدانداری کنند،
دلسوزاننیزپشتوانهاحزابشوند.
سراجی همچنین پیشــنهاد داد که تعدد احزاب از
سوی طیفهای فکری مختلف جامعه نظیر اصالح
طلبــان ،اصولگرایان ،اعتدالگرایــان و حتی دیگر
اندیشان با گســتردهتر کردند شعاع فکریشان در
قالب ســه الی چهار تشــکل قوی ساماندهی شود.
تا فضایی شــکل بگیرد که همه طیفهایی فکری
بتوانند مطالباتشان را بیان کنند .مسالهای که بعد
از روی کار آمدن یک جناح سیاســی نیز میتوانند
با رویکرد شایستهساالری به بدنه قدرت کمک کند.
سراجی تاکید کرد :در حال حاضر اصالح طلبان اگر
میخواهندرویکردمردمیداشتهباشندوشعارشان
در عمل و گفتار یکی باشــد تنها راهشان این است
که نهادهای مدنــی را تقویت کنند .اگر نگاه مدرن
به جامعه داریم باید احزاب را تقویت کنیم ،چرا باید
برخیچهرههایسرشناسوکاریزماتیکازبرخیاز
احزابحمایتنکنند!
گفتنی است یکی از مشکالت عمده اصالحطلبان
در اســتان حضور ناگهانی اصالحطلبان کاســب
تهراننشین اســت که شــریک دزد و رفیق قافله
هســتند کســانی که به ناگهان در انتخابات ســر
و کلهشــان پیدا میشــود تا منافع فــردی خود را
پیگیــری کنند و مردم به اشــتباه و بر اثر تبلیغات
آنها را اصالحطلب میشناسند اما واقعیت آن است
که این افراد فرصتطلبهایی هستند که از زمانی
که در قدرت قرار داشــتند تا بــه امروز به جز منافع
شخصی خود دنبال منافع جمعی نبودند و با توجه
به شــواهد موجود مجاهدان روز شنبه که فعال در
تاریکخانه افکار خود نشســته و بــه عکس وقتی با
تندروترین اصولگرایان شریک تجاری هستند ،به
ناگهان پیدایشان خواهد شد با نزدیک شدن به زمان
انتخاباتدراینزمینهبیشترخواهیمنوشت.

خطاهای نظام باید بهصورت آشکار گفته شود تا تکرار نشود

بامداد جنوب :علی مطهری پیش از ســخنان جنجالی و اتفاقاتی که در
مجلس نهم رخ داد ،متعلق به جناح فکری اصولگرای سنتی میدانستند اما
پس از شــرایط بهگونهای رقم خورد که او برای انتخابات مجلس دهم حتی
حاضرنشددرلیستانتخاباتیاصولگرایانقرارگیرد.موضوعیکهباعثشد
مطهری به بهانههای مختلف ســیبل و هدف تندروها قرار گیرد .در همین
راستا حسن بیگی نماینده دامغان در گفتوگو با یک رسانه اصولگرا خطاب
بــه علی مطهری گفته بود که انتظار داریم آقای مطهری هم مثل شــهید
مطهریقدمبرداردنهاینکهازناممطهریسوءاستفادهکندوچنینغائلهای
برپا کند ،این چندمینبار است که این کار را انجام میدهد ،نکته دوم اینکه
ایشــان نســبت به چند پرونده اعتراض دارد باید اعتراض خود را بهصورت
محرمانهبهقوهقضائیهارائهدهد.
وی پا را فراتر گذاشت و در مورد مطهری گفت که غیرمنطقی عمل میکند
و هر جایی که پاسخی برای حرفهای منطقی ،اصولی و شرعی نمایندگان
ندارد تالش میکند قهر کرده ،محیط را ترک یا مظلومنمایی کند و به اعتقاد
من مســیری را که ایشــان انتخاب کرده ،مادر ایشان یعنی همسر شهید
مطهریقبولندارد!
سخنانی که البته بیجواب باقی نماند ،نائبرئیس مجلس دهم ،روز گذشته
با انتشار یک جوابیه پاسخ حسنبیگی را داد.
علی مطهری در متن جوابیه خود نوشــت« :آقای حســن بیگی نماینده
محترم دامغان ،فرد زحمتکشیدهای برای انقالب است و حضور موثری در
جبهههای جنگ داشته و برای ایشان احترام قائلم .ما با این تیپ دوستان در
اصلدفاعازانقالبمشترکیمولیدرنحوهدفاعاختالف داریم .برخیازاینها

تریبونهای نماز جمعه به دعواهای
سیاسی وارد نشوند

بامداد جنوب :رئیسجمهوری و ســخنگوی دولت در نشست و جلساتی
جداگانه چندینبار اعالم کردهاند که بهتر اســت تریبونهای نماز جمعه به
دعواهای سیاسی وارد نشوند و خود قانون وضع نکنند .حاال نیز نوبت به نسل
جوان رســید تا آنها نیز از فرصت بهدست آمده بهرهمند شوند و بار دیگر این
خواسته را مطرح کنند.شایان نادری عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه
دانشجویی روز گذشــته در سخنان پیش از خطبههای نماز جمعه تهران ،از
صاحبان تریبونهای نماز جمعه خواســت تا هدایتگر جامعه اسالمی باشند
و گفت :الزمه این مســاله وارد نشدن این جایگاه عظیم به دعواهای سیاسی
و جناحی است.
نادری تصریح کرد :اولین وظیفه دولت اسالمی آن است که جامعه اسالمی را
به تعادل رسانده و عدالت اجتماعی را برقرار کند ،متاسفانه نحوه توزیع ثروت
و امکانات بر اساس شکوفایی استعدادها نیست.
وی با اشاره به حقوقهای نامتعارف و واگذاری امالک شهرداری تهران ،افزود:
مســاله اصلی ،قانونی بودن یا نبودن آنها نیســت ،مساله ما بیعدالتی است
که در این ســاز و کار رخ داده اســت .یکی از ارکان مهم فســاد مالی ،ســوء
استفاده از فرصتهایی است که مســووالن مرتکب آن میشوند ،در فضای
تضاد منافع ،خواستههای خالف قانون و شخصی خود را بر مصلحت تودههای
مردم ترجیح میدهند.
نادری با بیان اینکه اکنون دیگر مســاله ما مبازره با فســاد اقتصادی نیست
بلکه مساله ما مبارزه با اقتصاد فساد پرور است ،یادآور شد :مساله ما مبارزه با
اقتصادی است که دو هزار میلیارد تومان وام را یکجا واگذار میکنند اما زمانی
که به یک وام ازدواج ده میلیونی میرسد ،میگویند منابع نداریم.
عضو جنبش عدالتخواه دانشــجویی با ابراز نگرانی از ذبح عدالت انقالبی به
پای مصلحت جناحی ،تصریح کرد :با صورت و ظاهر دین به جنگ با ســیرت
و باطن آرمانهــای انقالب رفتهاند .قبیلهگرایی سیاســی و محافظهکاری
جناحی زمینه تضییع منافع ملت و بیت المال مسلمانان را فراهم آورده است.
نــادری در پایان به موضــوع انتخابات نیز اشــاره کرد و گفت :مــا باید در
انتخابهایمــان فراتــر از مباحث سیاســی روز و درگیریهای جناحی ،به
عناصر انقالبی و والیتمدار برای واگذاری مسوولیتها اعتماد کنیم .مسووالن
باید ســطح درآمدهای خود را چه قبل از گرفتن منصب و چه بعد از گرفتن
مسوولیتی که داشتند بهصورت واضح و شفاف برای مردم ابالغ کنند تا مردم
بتوانند درست تصمیم بگیرند.

شرکت نفت از وکیل زنجانی شکایت کرد

بامداد جنوب :شــرکت ملی نفت ایران علیه وکیل زنجانی به اتهام نشــر
اکاذیب شــکایت کرده است ،گویا این شــکایت حدود یک ماه پیش تنظیم
شده است.
رســول کوهپایــهزاده در این خصوص ،گفــت :در تاریخ  ۲۳شــهرریورماه
احضاریهای از دادسرای فرهنگ و رسانه به من ابالغ شد .این احضاریه حاوی
این اســت که شرکت ملی نفت ایران علیه شــخص من به اتهام نشر اکاذیب
شکایت کرده و حاال من پنج روز فرصت دارم خود را به شعبه چهارم بازپرسی
دادسرای فرهنگ و رسانه معرفی کنم و در پایین احضاریه هم نوشته شده که
نتیجه عدم حضور ،جلب است.
وی بــا بیان اینکه هنــوز از محتوای اتهام مطلع نیســتم ،تاکید کرد :قطعا
در دادســرا حاضر خواهم شد و همه تشــریفات قانونی کار انجام میشود اما
مشخص این است که ارتباط و تعامل من و رسانهها و صحبتهای مطرح شده
ظاهرا در نهایت به مذاق دوستان خوش نیامده است .زنجانی بیش از  ۳۰ماه
اســت که در زندان بسر میبرد .یک وکیل دارد که او هم از بدو ورود اصل را بر
تعامل سازنده با همه رسانهها قرار داده است.
کوهپایهزاده با بیان اینکه وقتی دســتگاه قضائی دادگاه را علنی اعالم کرد،
نشــان داد که راز مگویی در پرونده وجود ندارد ،افزود :بر این باور هســتم که
رسانهها نمایندگان افکار عمومی و وجدان بیدار جامعه هستند ،شاید بخشی
از بار اطالعرسانی در این پرونده را در حد بضاعت خودم و با رعایت مالحظات
الزم بر عهده گرفتم اما متاسفانه اقدام صورتگرفته نشان میدهد که همین
صحبتها هم خیلی تاب آورده نشــده و اینکه شرکت ملی نفت ایران -که
قطعا وظایف مهمتری هم دارد -بیاید شــکایتی را تحت عنوان نشر اکاذیب
علیه وکیل طرف مقابل خود مطرح کند ،خیلی حقوقی و زیبنده نیست.
وی با بیان اینکه موظف هستم در مرجع قضائی حضور پیدا کنم و ضمن ادای
احترام پاسخگو باشم ،یادآور شد :اما ناچارم از حقوق قانونی خودم و موکلم هم
دفاع کنم .از بدو ورود به این پرونده آرشیو کاملی از مصاحبهها و صحبتهای
دوستان نفتی دارم .مطالبی که آنها منتشر کردند ،بعضا میتواند خالف قانون
باشد .برای مثال وزیر نفت در جایی عنوان کرد بابک زنجانی در رسانهها پول
خرج میکند که به نفع او بنویســند .این صحبت ثبت و ضبط شــده است و
میتواند مصداق بارز افترا و نشــر اکاذیب باشد .همان زمان خانواده موکلم و
خود آقای زنجانی بهشــدت به من اصرار کردند علیه شــخص وزیر شکایت
کنیم که من به جد با این کار مخالفت کردم و گفتم این کار بیشتر رنگ و بوی
سیاسی کاری دارد .اجازه بدهید کار روند قانونی خود را طی کند.

ایران در مواجهه با داعش
خویشتندارى مىکند

اصال معتقد به خطا در جمهوری اسالمی نیستند و یک وجود ملکوتی برای
نظام قائلند برخی دیگر معتقد به خطا هستند اما میگویند نباید به صورت
آشکار گفته شود چون موجب تضعیف نظام است .امثال من میگوییم باید
خطاها بهصورت آشکار گفته شود تا تکرار نشود و نظام اصالح شود و بهنظر
من راه درست همین است مگر مواردی که با اقدام پنهان اصالح میشود که
بسیار اندک است» .مطهری در این جوابیه با بیان اینکه مشکل دیگر من با
اینتیپافرادکهتوصیهمیکنند«آقایمطهریمانندپدرشرفتارکنداین
است» ،نوشت :اینها شخصیت و افکار شهید مطهری را درست نمیشناسند
و تصور نادرستی از ایشان دارند .اگر به سیره و رفتار شهید مطهری در چند
ماه قبل از پیروزی انقالب و حدود دو ماه بعد از پیروزی تا شهادت و نوع رابطه
ایشان با امام خمینی آگاه بودند ،این حرف را نمیزدند.

بامداد جنوب :حجتاالسالم سیدعلی خمینی نوه امام راحل روز گذشته
در مراســم بزرگداشت شهید مدافع حرم ســردار حاج احمد غالمی که در
حسینیه جماران برگزار شد ،با اشاره به پدیده حضور داعش که امروز جهان
اسالم با آن روبهرو است ،گفت :داعش یکی از گروههایی است که ذیل تفکر
متحجرانه تکفیــر وجود دارد .ما نیز قبل از اینکه در میدان به جنگ با این
تفکر برخیزیم باید نقاط تفاوت شیعه انقالبی را با آنها بشناسیم تا دچار فهم
غلط نشویم .از ســوی دیگر غربیها نیز باید تفاوتهای تفکر غربی با تکفر
داعش را بشناســند اما ضرورت این امر برای ما بیشتر است .چون با داعش
یک نقطه مشترک به نام اسالم داریم.
خمینی در مورد تفاوتهای شــیعه انقالبی و تفکر داعش ،یادآور شد :مورد
اول از نقاط اختالف شیعه انقالبی و بلکه اهل سنت با داعش مساله «تکفیر»
اســت .اصل اینکه ما در اسالم چیزی به نام کفر ،کافر و کافر شدن داریم را
کسی منکر نمیشــود اما اصل در هر مسلمی این است که او باقی بر اسالم
است ،همچنان که اصل این است که باقی بر عدالت است.

بدهی دولت به بانک ملی مربوط به این دولت نیست
بامداد جنــوب :مدیرعامل بانکملی از انعقــاد  ۲۰قرارداد مهم با
بانکهایخارجیپسازلغوتحریمهاخبرداد.محمدرضاحسینزاده
در «نشست چالشها و نیازهای شرکتهای تخصصی و صنایع بزرگ
اســتان مرکزی» که با حضور وزیر صنعت برگزار شــد ،گفت :زمان
شرکت ایرانی حق جابهجا کردن پول را نداشت و بعد

تحریمها هیچ
از برجام این امکان به وجود آمد که با بانکهای خارجی تعامل داشته
باشیم که این دستاورد بزرگی بود .بهگفته وی ،برجام از موفقیتهای

مجوز صادرات گندم و آرد صادر شد

بامداد جنوب :کمتر از یک ماه تا پایان فصل برداشــت و خرید تضمینی
گندم بهعنوان استراتژیکترین محصول کشــاورزی باقی مانده است .در
همین حال ،معاون وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد که وزیر کشاورزی برای
صادرات گندم و آرد مجوز داده است.
مدیرعامل شــرکت بازرگانی دولتی در خصوص برنامههای این وزارتخانه
برای صادرات گندم مازاد تولید شده ،بیان کرد :با توجه به تولید مازاد انواع
گندم دروم و معمولی برنامهریزیهای مناســبی برای صادرات آن صورت
گرفت ،چراکــه هماکنون بیش از  ۸۰۰هزار تن گندم دروم از کشــاورزان
خریداری شد که قابل رقابت با بهترین نمونههای مشابه خود در دنیاست.
بهگفته علی قنبری ،بر این اساس وزیر جهاد کشاورزی مجوز داد تا بتوانیم
گندم دروم و آرد تولید شده از گندم معمولی را به کشورهای مختلف صادر
کنیم که در این میان کشورهایی مانند ایتالیا و ترکیه برای تولید ماکارونی
به گندم ایران نیاز دارند و این محصول میتواند به چنین کشورهایی صادر
شود.
وی بــا بیان اینکه صادرات گندم نرم (معمولی) به مصوبه دولتی نیاز دارد،
افزود :وزیر جهاد کشــاورزی مجوز داد تا بتوانیم آرد تولید شــده از گندم
معمولی را به کشورهای دیگر صادر کنیم که در این راستا ضمن فعال کردن
ظرفیتهای خالی کارخانههــای تولیدکننده آرد میتوانیم با ایجاد ارزش
افزوده و ارزآوری بیشــتر این محصول ثانویه را به کشورهای مختلف صادر
کنیم و از صادرات گندم بهعنوان یک محصول خام جلوگیری کنیم.
قنبری یکی از برنامههای جدی دولت و وزارت جهاد کشاورزی را حمایت از
کشــاورزان در مراحل مختلف کاشت ،داشت و برداشت عنوان کرد و افزود:
در این راســتا از گندمکاران بهشــدت حمایت میکنیم و خرید تضمینی
این محصول را که بســیار باالتر از نرخهای جهانی اســت ادامه میدهیم تا
کشاورزان بتوانند مجددا در ســالهای آینده خودکفایی گندم را بهعنوان
استراتژیکترین محصول کشاورزی و قوت غالب مردم ادامه دهند.

تالش برای کاهش صید ضمنی
میگوی دریایی

بامداد جنوب :امســال صید میگوی دریایی در آبهای بوشهر از چهارم
مردادماه آغاز و پس از  42روز به اتمام رســید .که حاصل آن کاهش هفت
درصدی در مقایسه با سال گذشته همراه بود.
مدیر کل دفتر امور صید و صیادی ســازمان شــیالت ایران با اشاره به صید
میگو در استانهای جنوبی کشور ،گفت :در آبهای بوشهر دو گونه سرتیز
و ببری سبز صید میشود .گونه میگوی غالب صید شده در آبهای بوشهر
میگوی ببری سبز است که به میزان  70درصد مجموع صید میگو به دست
میآید و از قیمت فروش باالتری برخوردار است.
مختار آخوندی با اشاره به اینکه فصل صید میگو در استان بوشهر مردادماه
و فصل صید میگو در اســتان هرمزگان مهرماه است اما در خوزستان دو بار
در سال مجوز صید داده میشــود ،تاکید کرد :یکی از مهمترین مشکالت
پیش روی صید میگوی دریایی ،صید ضمنی اســت .بر این اساس ،تنها 15
تا  20درصد صید ترالر میگوی دریایی منجر به صید میگو میشود و مابقی
آن صید ضمنی است که حین صیادی وارد تور میشوند.
این مقام مســوول در سازمان شیالت ایران بیان داشت :صید ضمنی شامل
انواع گونههای ماهیان کف زی میشود که اکثر آنها ریز بوده و هنوز به سایز
مناسب برای فروش خوب نرسیدهاند.
آخوندی با تاکید بر آســیب رســاندن صید ضمنی میگو به ذخائر آبهای
خلیج فارس ،افزود :اینگونه صید ســود اقتصادی مناســبی را نیز نصیب
صیادان نخواهد کرد و کارشناسان ســازمان شیالت ایران همواره در حال
انجام تحقیقات الزم جهت فراهم کردن شرایطی برای کاهش صید ضمنی
هستند.
بهگفته وی ،باتالشهای کارشناسی صورت گرفته در سازمان شیالت ایران
موفق شدهایم در چارچوب کاهش صید ضمنی ،با نصب ابزار کاهنده صید
ضمنی روی تورهای شــناورهای ترالر ،برای کاهش به دام افتادن ســایر
گونههای آبزی در حین صید میگوی دریایی اقدام کنیم.
مدیرکل دفتر امور صید و صیادی سازمان شیالت ایران در پایان اعالم کرد:
این روش نیز بسیار موثر بوده است به گونهای که مورد توجه سایر کشورها
نیز قرار گرفته اســت و تحقیقات برای کاهش صید ضمنی میگوی دریایی
ادامه دارد.

دولت بود که در آن دیپلماتهای ما موفق شدند برتری ایران را به سایر
کشورها به نمایش بگذارند که پس از آن تمامی شعبههای بانکهای
ملی خارج از کشــور که در دولتهای نهم و دهم بســته شده بودند،
فعالیتخودراازسرگرفتند.مدیرعاملبانکملیبااشارهبهاینکهاین
امر قدرت ایران را در برجام نشان داد که صادرکنندگان قادر هستند
داد و ستد مالی خود را با سایر کشورها آغاز کنند ،ادامه داد :قبل برجام
چ ارتباطــی بین نظام بانکی ایران با بانکهــای خارجی نبود که
هی 

خوشــبختانه با عبور از تحریمها بیش از 20قرارداد مهم با بانکهای
خارجی منعقد شده است .حسینزاده خاطرنشان کرد :بانکملی این
آمادگی را دارد که در صورت دارا بودن منابع ،از صنایع کشور حمایت
همهجانبه کند تا صنایع بتوانند از تسهیالت این بانک استفاده الزم را
ببرند .مدیرعامل بانک ملی ایران در پایان از بدهی ۲۲۰هزار میلیارد
ریالی دولت به بانکملی خبر داد و تاکید کرد که این بدهیها به دولت
یازدهمارتباطیپیدانمیکند.

عدم تمکین بانکهای استان از سیاستهای اقتصاد مقاومتی کشور؛

سهم0/009درصدیصنایعبوشهر
ازتسهیالتپرداختی
جواد شکریان

ادامه از صفحه یک
در هر حال ،سهم بوشهر از مبلغ  16هزار میلیاردی
که بر اســاس تصمیم دولت قرار شــد برای احیای
برخی واحدهای نیمهتعطیل و راهاندازی واحدها و
طرحهای جدید مورد اســتفاده قرار گیرد ،آنگونه
که باید به این اســتان نرسید و در گلوگاه بانکهای
بوشهری جا خوش کرد.
سهم 29فقرهایصنایعبوشهریتاکنون
رئیس ســازمان صنعت ،معدن و تجارت بوشهر در
آخرین اظهار نظر خود در این خصوص ،با اشــاره به
برخی کارشکنیها در پرداخت تسهیالت به صنایع
بوشهری ،تشریح کرد :از ابتدای سال جاری تاکنون،
 508فقره درخواست از سوی بنگاههای اقتصادی
در سامانه بهینیاب ثبت نام کردهاند که از این تعداد
 304مورد آن تائید و به ثبت نهایی رسیده است.
سیدحسین حسینیمحمدی با اشــاره به اینکه
از تعداد  304فقره درخواســت ثبت نهایی شده در
سامانه مذکور 238 ،مورد به بانکهای عامل جهت
دریافت تســهیالت رونق تولید معرفی شــدهاند،
خاطرنشــان کرد :تاکنون  40فقره انعقاد قرارداد با
بانکهای عامل و  29فقره تســهیالت به بنگاههای
اقتصادی پرداخت شده است.
حسینیمحمدی با اشــاره به پرداخت  22میلیارد
تومان تســهیالت اعتباری به واحدهای تولیدی و
صنعتی اســتان ،تصریح کرد :از  40واحد تولیدی
مشکلدار استان که برای دریافت وام با بانکها عقد
قرارداد داشــتهاند 29 ،واحد آن مبلغ  22میلیارد
تومانتسهیالتدریافتکردهاند.
صحبتهــای رئیس ســازمان صنعــت ،معدن
و تجــارت اســتان حاکی از آن اســت که پس از
گذشــت چند ماه از ابالغ این مصوبه به بانکها،
در استان بوشــهر که قرار بوده هیچ محدودیتی
در تعداد و میزان تســهیالت نداشته باشد ،تنها
 29فقره درخواســت منجر به دریافت وام شــده

است که توانستهاند  22میلیارد تومان تسهیالت
دریافت کنند .این مساله نشان از اوضاع نابسامان
مدیریتی در اســتان و عدم تمکیــن بانکهای
استانی از دســتور رئیس دولت یازدهم مبنی بر
اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دارد.
البته شــنیدهها حاکی از آن اســت که امروز در
جلســه ستاد تســهیل و رفع موانع تولید استان،
قرار است این موضوع برای بار چندم مورد بررسی
قرار گیرد تا باالخره مدیران ارشــد استان بتوانند
بانکها را راضــی کنند تا مصوبه قانونی دولت در
راستای اقتصاد مقاومتی را در بوشهر نیز پابهپای
بقیه استانهای کشور پیاده کنند.
در خصــوص چرایــی تمکیــن نکــردن برخی
بانکهــای اســتان از این مصوبــه ،حرفهای
گوناگونی به گوش میرســد .عدهای از مسووالن
و تولیدکننــدگان معتقدند کــه دلیل اصلی این
مخالفت ،حضور روســای احمدینژادی در راس
مدیریت این بانکها است .این افراد معتقدند که
در آستانه انتخابات ریاســتجمهوری ،روسای
برخی بانکهای اســتان ،عامدانه با دستور دولت
در جهت ایجاد رونق اقتصادی و خروج اقتصاد از
رکود مخالفت کرده و از آن جلوگیری میکنند.
برخی دیگر نیز نظر متفاوتی دارند و معتقدند که
بانکها از عمق رکود موجود در اســتان وحشت
دارند و هرگز نمیتوانند بــه تولیدکنندگانی که
از طرف ســازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
معرفی میشــوند اعتماد کنند .بر همین اساس،
آنها در پرداخت این وامها جانب احتیاط را رعایت
میکنند و نمیخواهند بیگدار به آب بزنند.
البته نظرات دیگری هــم در این خصوص وجود
دارد که به سوال «چرا بانکهای استان هیچگونه
فشاری بر روی خود نمیبینند!!» پاسخ میگوید.
البته از ذکــر این نظرات خــودداری میکنیم و
امیدواریم که واقعیت نداشته باشند.

دولت بهدنبال فعال کردن
واحدهای تولیدی راکد است

پرداخت  ۲۳۸۰میلیارد تومان تسهیالت به
صنایع در کشور
در همین حال ،الزم اســت که نگاهی به آمارهای
کشــوری نیز داشته باشــیم تا بفهمیم وضعیت
اســتان ما در مقایسه با دیگر اســتانها چگونه
اســت .بر اســاس آخرین آمار دریافتی از صنایع
کوچک و متوسطی که توانستهاند این تسهیالت
را دریافت کنند ،نشــان میدهد که تاکنون سه
هزار و  51واحد تولیدی در کشــور مبلغ  2هزار
و  380میلیارد تومان تسهیالت دریافت کردند.
در این زمینه با یک مقایســه سرانگشتی میتوان
دریافت که سهم صنایع کوچک و متوسط بوشهر
از نظر تعداد تســهیالتی که صنایــع ما دریافت
کردهاند ،حدود  9( 0/009هزارم) کشــور است
که آماری بسیار پایین برای استانی که روی کاغذ
هیچ محدودیتی در دریافت تســهیالت نداشته
است ،محسوب میشود.
از نظر میزان تســهیالت نیز وضعیت اســتان در
کشور اصال مطلوب نیست و در مقایسه با آمار کل
کشور ،باز هم میزان  9( 0/009هزارم) صنایع کل
کشور تســهیالت گرفتهایم؛ الزم به ذکر است که
تنها  31استان در کشور وجود دارد!
در هر حال ،امیدواریم که مشــکالت مالی صنایع
اســتان که بر اســاس طرح دولت و در راســتای
اقتصاد مقاومتی ،حق آنها محســوب میشــود،
بهزودی حل شود .البته در این راه ،پیگیریهای
خود صنایع و مدیران ارشــد اســتان و همچنین
رایزنی با مقامات کشــوری و انتقال این مشکل به
مرکز ،میتواند راهگشا باشد تا یکی از سنگهای
پیش پای صنایع استان برداشته شود.
در گزارشهــای بعدی ،مشــکالت دیگری که
صنایع اســتان ســالها بهصورت خاموش با آن
دســت و پنجه نرم کرده و میکنند به قلم تحریر
در خواهد آمد.

روند ساخت سکوهای دریایی
پارس جنوبی مطلوب است

ایران جای ونزوئال را در بازار نفت
اسپانیا گرفت

بامداد جنوب :روزنامه الموندوی اســپانیا گزارش داد ،در حالی که اســپانیا
واردات نفت خود از ایران را افزایش داده ،این کشــور بهتدریج در حال گرفتن
جای ونزوئال در بازار نفت اسپانیاست.
ونزوئال باوجود در اختیار داشتن منابع عظیم هیدروکربنی ،قادر به مهار روند رو
به کاهش تولید نفت خود نیست و در طی 9سال اخیر همواره با کاهش اکتشاف
نفت مواجه بوده است.
در نتیجه ،این کشــور امریکای التین در حال از دست دادن مشتریان خود در
نقاط مختلف جهان و از جمله در بازار اسپانیاست .به نوشته این روزنامه ،اسپانیا
در  7ماهه نخست امسال خرید نفت خود از ونزوئال را  63/1درصد کاهش داده
و به  697هزار تن رســانده که معادل  1/8درصد از کل واردات نفت این کشور
است.
از سوی دیگر ،بازگشت نفت ایران به بازار پس از لغو تحریم ها در ژانویه گذشته
ضربه سختی به کشورهای تامین کننده نفت اسپانیا وارد کرده است .شرکت
های نفتی اســپانیایی نظیر رپسول و کپســا برای واردات نفت با کیفیت و در
دسترس ایران بهلحاظ نزدیکی جغرافیایی به سرعت وارد عمل شدهاند.
اسپانیا در 7ماهه نخست سال جاری میالدی 1/1،میلیون تن نفت از ایران وارد
کرد که تقریبا  2برابر رقم خریداری شــده از ونزوئال بود .ایران سهم خود از بازار
نفت اســپانیا را به  3درصد رسانده ،هرچند که همچنان فاصله زیادی با تامین
کنندگان اصلی نفت اسپانیا نظیر مکزیک ،روسیه و عربستان دارد.
قبل از تشدید تحریمها در سال ،2012ایران روزانه حدود 600هزار بشکه نفت
به اتحادیه اروپا صادر میکرد که کشورهای ایتالیا ،اسپانیا و یونان از مهمترین
مشتریان نفت ایران بودند .بر اســاس اعالم آژانس بینالمللی انرژی ،ایران در
سال  2011روزانه حدود  150هزار بشکه نفت به اسپانیا صادر کرده بود.

بامداد جنوب :دولت از دو مسیر فعال کردن واحدهای تولیدی راکد
و اتمام طرحهای عمرانی ،زمینهسازی برای رشد اقتصادی و اشتغال
جوانان را دنبال میکند.
در همیــن زمینه ،معاون رئیسجمهوری و رئیس ســازمان برنامه و
بودجه با بیان اینکه دولت بهدنبال فعال کردن واحدهای تولیدی راکد
و یا واحدهایی اســت که با همه ظرفیت کار نمیکننــد ،ادامه داد :ما
همچنین بهدنبال اتمام طرحهای عمرانی که بهرهبرداری از آنها برای
امسال پیشبینی شده بود ،هستیم تا زمینه رشد اقتصادی و اشتغال
جوانان فراهم شود.
به گزارش ایرنا ،محمدباقر نوبخت با تاکید بر اینکه در سال جاری ،بالغ
بر  160هزار میلیارد ریال اعتبار بــرای فعال کردن هفت هزار و 500
واحد تولیدی در نظر گرفته شــد ،طرحهای عمرانی ،بخش دیگری از
پروژه دولت برای فعال کردن عرصه اقتصاد است .راهاندازی واحدهای
تولیدی نیمهفعال مربوط به مردم است ،بنابراین دولت از طریق ارائه
تسهیالت بانکی ،به آنها کمک میکند اما طرحهای عمرانی ،مربوط به
خود دولت است.
وی از اختصاص اعتبار  370هزار میلیــارد ریالی برای بهرهبرداری از
طرحهای عمرانی در کشور تا پایان امسال خبر داد و گفت :این اعتبار
برای بهرهبرداری از طرحهای عمرانی هزینه میشــود که باید تا پایان
سال جاری ،به بهرهبرداری برسد.
بهگفته نوبخت ،لیســت طرحهایی که تا قبل از سال جاری باید مورد
بهرهبرداری قرار بگیرند ،در فرصتی مناسب به اطالع مردم میرسد.

بامداد جنوب :روند ســاخت ســکوهای دریایی پارس جنوبی در
یارد بوشــهر و یارد خرمشهر مطلوب است .مدیرعامل شرکت نفت و
گاز پارس در این زمینه ،با مطلوب ارزیابی کردن ســاخت سکوهای
دریایی فازهــای پارس جنوبی گفــت :بهمنظور توســعه فازهای
مختلف پارس جنوبی اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته است و هم
در بخش دریا و هم در خشکی شاهد پیشرفتهای خوبی هستیم.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی شــرکت ملی نفت ایران ،علیاکبر
شــعبانپور با اشاره به اینکه ســکوهای دریایی فازهای  ۱۷ ،۱۳و
(۱۸عودتی فاز  ۲۳ ،۲۲ ،)۱۴و  ۲۴در یارد بوشــهر در حال ســاخت
است ،ادامه داد :تکمیل و نصب و راهاندازی این سکوها باعث میشود
تا میزان تولیــد گاز از پارس جنوبی حدود  ١٤٠میلیون متر مکعب
افزایش یابد.
وی همچنیــن با اشــاره به ســاخت ســکوهای  ١٩Bو  ٢٠در یارد
خرمشهر ،خاطرنشــان کرد :فعالیتهای اجرائی این سکوها مثبت
و قابل قبول ارزیابی میشود و امیدوار هستیم در زمان مقرر تکمیل
شوند.
شــعبانپور با بیان اینکه ســکوهای  ١٩Bو  ٢٠تنها عرشــههای
باقیمانده و در حال ســاخت فازهــای  ١٩و  ٢١و ٢٠پارس جنوبی
اســت که مراحل پایانی عملیات تکمیل آنها در یارد خرمشــهر در
حال انجام اســت ،افزود :بهمنظور توســعه متوازن و همگون بخش
فراســاحل و پاالیشگاههای خشــکی در پارس جنوبی برنامهریزی
گستردهای انجام شده است.
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استان

صدرا ،بارج  ۷هزار تنی خود
را به آب انداخت

بامداد جنوب :بارج هفت هزار تنی ساخت مهندسان مجموعه صدرا ،وابسته
به قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء در بوشهر به آب انداخته شد.
مدیر منطقه جنوب شرکت صدرا در گفتوگو با تسنیم با بیان اینکه شرکت
صدرای بوشهر دارای ظرفیت باالیی در ساخت انواع سازههای دریایی ،سکو و
کشتی در ابعاد و ظرفیتهای مختلف است ،تصریح کرد :امکانات قابل توجهی
در شرکت صدرا با نیروی انسانی متخصص وجود دارد که میتواند با کمترین
هزینه و با اســتانداردهای باالی بینالمللی در کوتاهترین زمان انواع سازههای
دریایی را ساخته ،حمل و در منطقه مورد نظر نصب کند.
علی زارعی از ســاخت بارج هفت هزار تنی به نام آرتمیس جنوب در صدرای
بوشهر خبرداد و تصریح کرد :این بارج که دارای  86متر طول 24 ،متر عرض و
 4متر ارتفاع اســت وزنی باالی هزار و صد تن دارد که قادر است انواع سازهها و
تجهیزات تا وزن  7هزار تن را حمل کند.
مدیر منطقه جنوب شــرکت صدرا با بیان اینکه در ســاخت بارج هفت هزار
تنی«آرتمیس جنوب» اســتانداردهای الزم به کار رفته اســت ،خاطرنشان
کرد :با عملیاتی شــدن سیاســتهای اقتصاد مقاومتی این سازهدریایی به
وسیله مهندسان قرارگاه سازندگی خاتماالنبیا در کوتاهترین زمان و با رعایت
اســتانداردهای بینالمللی ساخته شد .وی با بیان اینکه بارج هفت هزار تنی
«آرتمیس جنوب» در مدت شش ماه ساخته شده است ،تصریح کرد 90 :هزار
نفر ساعت برای ســاخت این بارج به کار برده شده و کارشناسان و مهندسان
بهصورت شبانهروزی در ساخت این سازه دریایی تالش کردهاند.
زارعی با بیان اینکه شــرکت صدرای بوشــهر وابســته به قرارگاه سازندگی
خاتماالنبیا تمام طرحهای خود را در راســتای سیاستهای اقتصاد مقاومتی
طراحی و اجرا میکند ،خاطرنشــان کرد :بارج 7هزار تنی «آرتمیس جنوب»
بر اســاس طرحهای اقتصاد مقاومتی با تالش مهندســان داخلی و با رعایت
استانداردهای بینالمللی در کوتاهترین زمان ساخته و به آب انداخته شد.
وی با اشــاره به اینکــه فلر فازهای 17و 18پارس جنوبــی با این بارج حمل
میشــود ،تصریح کرد :فلر فازهای  17و  18پارس جنوبی بر اساس طرحهای
اقتصاد مقاومتی در مدت  20روز با تالش مهندسان صدرای بوشهر وابسته به
قرارگاه سازندگی خاتماالنبیا ساخته شده که رکود ساخت این سازه با تالش
مهندسان در راستای اقتصادی مقاومتی در صدرا شکسته شد.
مدیر منطقه جنوب شــرکت صدرا وزن فلرهای دو فــاز  17و  18را  420تن
دانست و افزود :با متعلقات جانبی وزن فلر به  900تن میرسد که در مدت 20
روز ساخته و اکنون با بارج 7هزار تنی به منطقه پارس جنوبی برای نصب حمل
میشود .زارعی با تاکید بر قابلیت باالی صدرای بوشهر در ساخت انواع سازهها و
کشتیها تصریح کرد :فناوری ساخت انواع کشتیها و سازههای دریایی بهویژه
سکوهای گازی و نفتی در صدرای بوشهر بومیسازی شده است.
وی با اشــاره به ظرفیت باالی کشــتی ســازی در صدرای بوشهر تاکید کرد:
شــرکت صدرای بوشهر با داشتن ظرفیت باال و امکانات توانمند آمادگی دارد،
سفارشهای دولت از جمله ساخت  10کشتی مورد نیاز کشتیرانی جمهوری
اسالمی ایران با کمترین هزینه و باالترین استانداردهای جهانی اجرائی کند.
مدیــر منطقه جنوب شــرکت صدرا با اشــاره به اینکه حوضچه خشــک
کشتیسازی صدرای بوشهر ظرفیت باالیی دارد ،گفت :این حوضچه که دارای
 300متر طــول 50 ،متر عرض و  14متر ارتفاع اســت ظرفیت مهمی برای
ساخت انواع شناورها بهویژه کشتیها غولپیکر و تانکری فراهم کرده است.

خودرو

افزایش قیمت برخی خودروها
زیر سایه رکود

بامداد جنوب :این روزها در شــرایطی که بــازار خودروهای داخلی در رکود
به ســر میبرد و نمایشگاهداران از بیرونقی بازار گالیه میکنند ،قیمت برخی
خودروهای داخلی رو به افزایش گذاشــته اســت .در همین راستا ،این هفته
قیمت سه خودروی داخلی در بازار افزایش یافته است.
بر این اســاس در هفته جاری قیمت پراید  SE 111معادل  ۲۰۰هزار تومان،
پراید  ۱۳۱معادل  ۲۰۰هزار تومان و پژو  ۴۰۵معادل  ۱۰۰هزار تومان افزایش
یافته اســت .قیمت باقی خودروهای داخلی در بازار تغییر خاصی نســبت به
نرخ این محصوالت در هفته گذشته نداشــته است .جدول زیر قیمت برخی
خودروهای پرفروش در بازار ایران را در هفته جاری نشان میدهد.

فعالیتهایمان در دریای چین جنوبی را تشدید میکنیم
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بامــداد جنوب :وزیــر دفــاع ژاپن اعــام کرد ،این کشــور
فعالیتهایش در دریای چین جنوبی را از طریق گشــتزنیهای
مشــترک با امریکا و برگــزاری مانورهای دوجانبــه و چندجانبه
متعدد بــا نیروهای دریایی کشــورهای منطقه تشــدید خواهد
کرد .به گزارش خبرگزاری رویترز ،تومومی اینادا ،در جریان یک
ســخنرانی در انســتیتوی مرکز مطالعات بینالمللی و راهبردی
در جریان سفرش به شهر واشــنگتن گفت ،افزایش فعالیتهای

گزارش

خشم سعودی از منطق ایرانی

بامداد جنوب :انتشــار مقالــه قاطع و کوبنده وزیــر خارجه جمهوری
اســامی ایران در یک رسانه امریکایی که بر محوریت لزوم مبارزه جهانی
با وهابیت متمرکز بود ،خشم شدید عکاظ و در عین حال انفعال و سکوت
دیگر رسانههای سعودی را بهدنبال داشته است.
دکتر ظریف در این یادداشــت کــه در روزنامه نیویورک تایمز منتشــر
شــد ،تاکید کرد که از حمله تروریستی  11سپتامبر سال  2001تاکنون
وهابیــت جنگطلب چندبار تغییر چهره داده اما در ایدئولوژی و مشــی
بنیادی آن تغییری حاصل نشده است.
این مقاله هشــداردهنده درباره خطرات وهابیت ،خشم شدید رسانههای
ســعودی را بهدنبال داشته و این رسانهها با به خدمت گرفتن نویسندگان
مزدور خــود ،به اتهامزنی و فحاشــی علیه ایران و شــخص دکتر ظریف
پرداختند تا نشــان دهند در مقابل منطق قلم و اندیشــه قوی ایران ،در
موضع کامال انفعالی و ضعف قــرار دارند و تالش میکنند با تهمت زدن و
ناسزاگفتن بر این ضعف خود سرپوش بگذارند.
روزنامه عکاظ که در کنار الوطن ،الریاض ،الشرق االوسط و الحیات پیشتاز
هجمه رسانهای آلسعود به جمهوری اسالمی ایران است ،اظهارات کامال
منطقی ،واقعی و عقالنی رئیس دســتگاه دیپلماســی جمهوری اسالمی
ایران را به زعم خود،افترا علیه ســعودی خوانــد .در حالی که کنفرانس
اخیر علمای مطرح اهل ســنت در گروزنی بر تبرئه اهل ســنت از وهابیت
و سلفیت تاکید کرد ،این روزنامه ســعودی با تکیه بر همان شگرد خاص
سعودیها یعنی طایفهگری ،تفرقهافکنی مذهبی و سوءاستفاده از دین و
القای اینکه وهابیت جزئی از اهل ســنت است ،ادعا کرد :برای دومینبار
از ابتدای ســال  2016میالدی ،روزنامه نیویورک تایمز صفحات خود را
بــرای محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران اختصــاص داد تا مقالهای را
منتشــر کند که لبریز از حقد و نفرت از ســعودی و اهل سنت و جماعت
اســت و خواستار دشمنی ایاالت متحده و غرب با عنوان بیایید جهان را از
وهابیت نجات دهیم ،شد.
عــکاظ در ادامه مدعی شــد :مقاله ظریف مشــتی دروغ و ادعای دور از
حقیقت اســت بهویژه اینکه وی بهزعم خود گفته اســت که ســعودی،
میلیاردها دالر طی ســه دهه برای صدور وهابیــت به جهان هزینه کرده
اســت و مدعی شــده که ســعودی ،اســام را با پول خود تغییر داده و
همپیمانانش را فریب داده به اینکه دشمن ،همان ایران است.
در همین حال تالش عربستان سعودی برای متقاعد ساختن ولینعمتان
غربیاش به حمایت از سیاستهای کوتهبینانهاش بر مبنایی باطل استوار
شــده که فرو بردن جهان عرب در آشــوب بیشــتر بهنحوی به جمهوری
اسالمی ایران ضربه میزند .این توهم که بیثباتی منطقه به «مهار» ایران
کمک خواهد کرد به شاکله اصلی سیاست سعودیها تبدیل شده است.

گزارش

دالیل حمله بزدالنه اسرائیل
به قنیطره

النهار :رژیم صهیونیســتی در کمتر از دو هفته چهار بار به مناطق و مواضع
ارتش سوریه در شهر قنیطره در نزدیکی جوالن اشغالی واقع در جنوب غرب
سوریه حمله کرد.
حمالت اخیر رژیم صهیونیستی به حومه قنیطره در جنوب سوریه با تحوالت
داخلی و منطقهای بحران ســوریه همزمان شده است و این تحوالت موجب
شده است که رژیم اشغالگر به جای حمایت از تروریستها از پشت ،به دخالت
مســتقیم و هدف قراردادن مواضع نظامی ارتش ســوریه در جنوب رو آورد.
رژیم صهیونیســتی در کمتر از دو هفته چهار بار بــه مناطق و مواضع ارتش
سوریه در شهر قنیطره در نزدیکی جوالن اشغالی واقع در جنوب غرب سوریه
حمله کرد .همزمان با این حمالت گروههای تروریســتی به سرکردگی گروه
تروریستی جبهه النصره نبرد موسوم به قادسیه الجنوب را علیه ارتش سوریه
در قنیطره آغاز کردند .همزمانی این دو حمله ،سواالتی را درباره ماهیت رابطه
بین گروههای تروریستی و اسرائیل بر میانگیزد.
از ابتدای بحران سوریه رژیم اشغالگر قدس در این بحران نقشآفرینی کرد و
از طرق مختلف از جمله درمان تروریستهای مجروح در درمانگاههای خود،
تامین سالح و مهمات برای تروریستها ،دادن آمار مواضع ارتش سوریه به آنها
به حمایت از گروههای تروریستی پرداخت.
در همین حال حمالت اخیر اســرائیل به حومه قنیطــره در این برهه زمانی
دالیلی دارد که به تحوالت داخلی و منطقهای مرتبط با بحران سوریه در ارتباط
است که این دالیل به طور خالصه عبارتند از:
 .1حمالت اســرائیل با دســتاوردهای منحصر به فرد ارتش سوریه و محور
مقاومت در چندین عرصه و چندین محور علیهگروههای تروریستی در حلب و
حماه و حومه الذقیه و آزادسازی مساحتهای گستردهای از خاک این کشور
همراه شده است و رژیم صهیونیستی این پیروزیها را به نفع خود نمیداند.
 .2آغــاز نبرد ارتش ســوریه در حنوب بهویژه در محور حومههای دمشــق،
قنیطره ،و درعا که رژیم صهیونیســتی آن را عمق استراتژیک خود میداند.
همچنین کنترل ارتش سوریه بر گردان پدافند هوایی در درعا و تحقق آشتی
در المعضمیه و داریا در حومه دشمق و آزادسازی مناطقی در حومه قنیطره که
رژیم صهیونیستی آن را به منزل عبور نیروهای سوری از خطوط قرمز میداند.
 .3تجارب منحصر به فردی که مقاومت اســامی در جنگ ســوریه از طریق
جنگیدن در کنار ارتش ســوریه کســب کرده اســت ،موجب نگرانی رژیم
صهیونیستیشدهاستودراظهاراتمطرحشدهازسویمحافلصهیونیستی
که آخرین آن گزارش روزنامه معاریو است ،از افزایش توان حزباهلل و نزدیک
شدن ارتش سوریه به فیصله دادن به نبرد در حلب ،سخن به میان آمده است.
 .4گرایش اعراب بهویژه اعراب خلیج فارس به عادی سازی روابط با اسرائیل که
روند آن با اعزام نمایندگان و کارشناسان نظامی این کشورها به سرزمینهای
اشغالی برای امضای توافق آغاز شده است.
 .5نزدیک شــدن قدرتهای جهانی و در رأس آن روسیه و امریکا به به حل و
فصل سیاسی بحران سوریه که بهنفع رژیم صهیونیستی نیست .همه مطالب
گفته شــده ،رژیم صهیونیستی را به دخالت مستقیم در کنار تروریستها در
ســوریه برای جلوگیری از رسیدن به حل سیاسی بحران این کشور وا داشته
است .بنابراین اسرائیل ضروری دید که درگیریها را در سوریه شعلهور کند و
مانع رسیدن به توافق سیاسی محتمل در این کشور شود.

ژاپن در منطقه مورد مناقشــه دریای چین جنوبی شــامل کمک
به دیگر کشــورهای منطقه برای تقویت قوا و ظرفیتهایشان نیز
میشود .این در حالی اســت که ژاپن نیز دارای مناقشه با چین بر
سر ادعاهای ارضی در دریای چین شرقی است .اینادا خاطرنشان
کرد ،اگر جهان چشــمش را به روی تالشها برای تغییر حاکمیت
قانون بسته و اجازه به دور زدن قانون بدهد تبعات چنین مسالهای
جهانی خواهد بود .وزیر دفاع ژاپن اظهار کرد :با توجه به این پیش

زمینه من شــدیدا حامی عملیاتهای نیــروی دریایی امریکا در
راســتای آزادی دریانوردی که تا حد زیــادی موجب حفظ نظم
دریایی بینالمللی بر اساس قوانین میشود ،هستم .وی همچنین
گفت :ژاپن نیز به نوبه خود به افزایش مشــارکتش در دریای چین
جنوبی بهعنــوان مثال از طریق انجام مانورهای مشــترک میان
نیروی دریایی خود و برگزاری رزمایشهای چندجانبه و دوجانبه
با نیروهای دریایی کشورهای منطقه میپردازد.

هند و افغانستان در مسیر توسعه روابط

از سرگیری مذاکرات برای خلع سالح
پیونگ یانگ

بامداد جنوب :فرستاده وزارت امور خارجه چین در امور خلع سالح گفت که
پکن از مذکرات چندجانبه با امریکا ،روســیه ،کره جنوبی ،ژاپن و کره شمالی
برای خلع سالح شبه جزیره کره حمایت میکند.
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک ،فو کونگ ،روز گذشته در سخنانی تاکید کرد:
پکن همچنان از مذاکرات شش جانبه برای خلع سالح شبه جزیره کره حمایت
میکند ،زیرا میدانیم این مسالهبهترین تصمیمبرای با ثباتسازی شبهجزیره
کره خواهد بود .وی در اظهاراتی در بنیاد کارنگی درباره آینده خلع سالح اتمی،
تصریح کرد :مذاکرات ششجانبه در خصوص خلع سالح اتمی شبه جزیره کره
هنوزشدنیوامکانپذیراست.اینمقامچینیدرادامهنسبتبهاستقرارسامانه
دفاع موشکی امریکا در کره جنوبی هشدار داد و گفت :استقرار سامانههای دفاع
موشکی به منافع کشورهایی که برای حل و فصل مساله اتمی شبه جزیره کره
کمکمیکنند،ضربهمیزند.
کره شمالی  9سپتامبر پنجمین آزمایش اتمی خود را انجام داده که این مساله
مغایر با قطعنامههای شورای امنیت ســازمان ملل بوده است .شورای امنیت
سازمان ملل آزمایش اتمی اخیرکرهشمالیرامحکومکردهوقصددارد ،فوراکار
برای صدور قطعنامه جدید را آغاز کند.
امریکا ،بریتانیا و فرانسه از شورای امنیت خواستهاند تا تحریمهای جدیدی را
علیهکرهشمالیاعمالکند.
بامداد جنوب :افزایش و توســعه مناسبات هند و
افغانستان باعث نگرانی دولت اسالم آباد و تیرگی در
روابط سیاسی و تجاری افغانستان و پاکستان شده
است.
در همین حال روز گذشــته وبا ســفر اشرف غنی،
رئیسجمهور افغانســتان به دهلینو فصل تازهای
در روابط و افزایش مناسبات دو کشور بهوجود آمده
است و این خود نشــان از آن دارد که دولت نارندرا
مودی ،نخســت وزیر ،هند تمایل بسیار زیادی در
افزایش روابط سیاســی ،تجاری ،اقتصادی با دولت
کابل از خود نشان میدهد و این باعث بروز تشویش
و نگرانی دولت اســام آباد شده است تا جایی که در
یک سال گذشته شاهد تغییر و تحوالتی جدی در
روابط افغانســتان و پاکستان و تیرگی در مناسبات
سیاسی و تجاری دو کشور بودهایم.
هنددرگذشتهنیزروابطنزدیکیباافغانستانداشته
ویکیازحامیانمالیواقتصادیافغانستاندرسطح
منطقهای بهشــمار میرود .از جمله اقدامات دولت
هند برای پیشرفت و توســعه افغانستان در بخش
زیر ســاختها میتوان به احداث جادهها ،مدارس،
ســاختمان جدید پارلمان افغانستان و ساخت سد
«سلما» موسوم به «سد دوستی هند و افغانستان»
اشاره کرد.
همکاریهــای هند بــا دولت افغانســتان تنها به
بخش زیر ســاختها منحصر نمیشــود بلکه در
بخــش نظامی نیز هنــد تالش کرده اســت با در
اختیار گذاشــتن بالگردهای نظامی به وزارت دفاع
افغانســتان نیروهای امنیتی این کشور را در مقابل
مخالفان مســلح از جملــه گروه طالبــان و گروه
تروریستیتکفیریداعشتجهیزومسلحکند.
همگرایــی در روابط دهلینو و کابل میتواند دالیل
مختلفی و متنوعی داشــته باشــد که از آن جمله
میتوان به محدود کــردن فعالیتهای گروههایی
تروریســتی به ویژه گروه تروریستی داعش و گروه
طالبان پاکســتان اشــاره داشــت .این گروههای
تروریســتی میتوانند در آیندهای نزدیک امنیت
افغانستان و به تبع آن امنیت هند را با خطری جدی
مواجهکنند.
در روزهای اخیر گزارشهایی مبنی بر عضویت ۲۹
تن از شهروندان هندی در گروه تروریستی داعش
در افغانستان منتشر شــده و نگرانیهای مقامات
هندی را در خصوص پیوســتن جوانان این کشور
به گروههای تروریستی تکفیری افزایش داده است.
هند میتواند از طریق افزایش مناســبات تجاری و
اقتصادی خود با افغانستان دولت اسالم آباد را تحت
فشاری مضاعف برای مبارزه با گروههای تروریستی
از جمله گروه تروریستی «جیش محمد» و شبکه
تروریستیحقانیقراردهد.
گروههایی که در گذشــته امنیت هند را با خطراتی

جــدی مواجه کردهانــد و نمونه بــارز آن حمالت
تروریستی به شهر بمبئی در سال  ۲۰۱۰و در سال
گذشته میالدی حمله به پایگاه هوایی «پتان کوت»
در ایالت پنجاب بود که در این حمله ۸تن از نیروهای
امنیتی هند کشته شدند و دولت هند اعالم کرد این
تروریســتها با گروه تروریستی جیش محمد در
پاکستانتماستلفنیداشتهاند.
این روزها اشرف غنی در راس یک هیات عالی رتبه
دولتی به دهلی نو سفر کرده است ،نارندرا مودی در
دیدار خود با رئیسجمهور افغانستان از کمک یک
میلیاردی بالعوض به این کشــور خبــر داده و در
مجموع سه تفاهمنامه همکاری مشترک به امضای
مقامات دو کشــور رسیده اســت .وزارت آموزش
عالی هند نیز اعالم کرده اســت برای دانشــجویان
افغانســتانی عالقهمند به تحصیل در این کشــور
بورسیههای تحصیلی در نظر گرفته است .این اقدام
پس از آن صورت گرفت که دولت اسالم آباد چندی
پیش اعالم کرده بود برای دانشــجویان افغانستانی
بورسیهتحصیلیدرنظرگرفتهاست.
رقابت سنگین هند و پاکســتان در زمین
افغانستان
بهنظر میرســد دولت هند و اســام آبــاد رقابتی
تنگاتنگ در حمایت از مردم افغانستان از خود نشان
میدهند اما در این میان دولت پاکستان در ماههای
گذشته دچار اشتباهاتی جبران ناپذیر در خصوص
حمایت از دولت و مردم افغانســتان شــده است و
این خود میتواند آینده روابط سیاســی و اقتصادی
دو کشور را به چالشی بزرگ بکشاند .اشتباه بزرگ
دولت نواز شــریف در ابتدا این بود کــه در اقدامی
عجوالنه به مهاجران افغانستانی اعالم کرد تا هر چه
زودتر از مناطق شمالی پاکســتان خارج شده و به
افغانستانبازگردند.
نحوهبرخوردپلیسپاکستانبامهاجرانافغانستانی
به نحوی زشت و غیر قابل توجیه بود که حتی صدای
رهبران قوم پشــتون در ایالت «خیبر پختونخواه»
پاکســتان را درآورد و آنها نیز به سیاســت دولت
پاکســتان در قبال مهاجران افغانستانی اعتراض
شدیدی داشــتند و نحوه برخورد با مهاجران را غیر
انسانی و در جهت پیشبرد سیاستهای دولت هند
در افغانستان توصیف کردند .در این اواخر دولت نواز
شریف در نحوه برخورد خود با مهاجران افغانستانی
تغییراتی بهوجــود آورد و با اتخاذ رویکردی جدید
به آنها اجازه داد تا مارس ســال  ۲۰۱۷میالدی در
پاکستان اقامت داشته باشند و تمهیدات الزم برای
بازگردانــدن این مهاجران با حفظ عزت و احترام به
آنهااندیشیدهشود.
از سویی دیگر تجار و بازرگانان افغانستانی از طریق
گــذرگاه مرزی «واهگــه» در پاکســتان کاالها و
محصوالت زراعی خود را هند صادر میکنند .در این

میان دولت پاکستان در اقدامی شتابزده مرز واهگه
را بر روی بازرگانان افغانستانی بست و آنها متحمل
خســارات فراوانی در این مرز شدن د اما در این میان
اشــرف غنی در تماس و رایزنی با مقامات دهلی نو
ترتیبی اتخاذ کرد تا تجار افغانســتانی بتوانند از راه
هوایی و بدون پرداخت هزینه گمرکی کاالهای خود
را به هند صادر کنند.
قطببندیهادرحالافزایشاست
با نهایی شدن توافقنامه بندر چابهار با حضور سران
دولت جمهوری اســامی ایران ،افغانستان و هند و
افتتاح خط آهن خواف -هرات از ســوی وزیر راه و
شهرســازی کشــورمان ،نگرانیهای اســام آباد
بهشدتافزایشیافتهاستودولتپاکستانازآینده
کریدور اقتصادی مشــترک خود با چین احساس
خطر میکند .یکی از عوامل مهم در بهوجود آمدن
کریدور اقتصادی چین و پاکستان تامین امنیت این
پروژه اقتصادی است که از بندر «کاشغر» در چین
شروع شــده و به بندر «گوادر» در ایالت بلوچستان
پاکســتان منتهی میشــود و مســافتی سه هزار
کلیومتری را در بر میگیرد و از ســویی دولت هند
نگرانیهای خود را در خصــوص عبور این کریدور
اقتصادی از منطقه کشمیر که مورد مناقشه هند و
پاکستان است ،به دولت چین ابراز کرده است.
از سویی دیگر شــاهد آن هستیم که حامد کرزای،
رئیسجمهور پیشین افغانستان در اظهارات اخیر
خود از دولت هند خواســته است ،بدون هیچ ترس
و واهمهای از پاکســتان کمکهای نظامی خود به
افغانســتان در جهت مبارزه با تروریسم را افزایش
دهد .در سخنرانی اشرف غنی در موسسه مطالعات
دفاعی هند در دهلینو نیز وی اظهار داشت :توسعه
مناسبات افغانســتان و هند به ضرر هیچ کشوری
نیستوکشورهایمنطقهنبایدترسیازاینموضوع
داشته باشند ،بلکه آنها باید به مبازره با تروریسم در
منطقهکمککنند.
بهنظر میرســد اظهارات اشــرف غنــی تنها یک
مخاطب خاص دارد و آن کشــور پاکســتان است.
همزمان بــا بروز اختالفات جــدی میان «عبداهلل
عبداهلل»رئیساجرائیدولتوحدتملیافغانستان
و اشرف غنی ،نخستوزیر پاکستان از وی خواست تا
بهاسالمآبادسفرکندتامشکلمهاجرانافغانستانی
در این کشور حل و فصل شود .اما عبداهلل که اوضاع
داخلی افغانســتان را چندان مناسب سفر به اسالم
آباد ندید اعالم کرد ،در فرصت و موقعیت مناسبی به
پاکستانسفرمیکند.هرچنداختالفاتیبینسران
دولت وحدت ملی افغانســتان در ماه اخیر مشاهده
شده است اما عبداهلل عبداهلل ترجیح میدهد تا حل
و فصل مسائل و تنشهای خود با اشرف غنی از سفر
به پاکستان خودداری کند و مصالح ملی کشور را در
نظرداشتهباشد.

پیشنهاد قطر برای میزبانی دیدار فتح و حماس
بامدادجنوب:رئیستشکیالتخودگردانفلسطینازپیشنهادقطربرای
میزبانی دیدار جدید جنبشهای فتح و حماس خبر داد.
بــه گزارش خبرگزاری آلمان ،محمود عباس طی اظهاراتی از آمادگی خود
برایمیزبانینشستجنبشهایفتحوحماسخبردادوگفتکهایندیدار
بهزودی برگزار خواهد شد و ما امیدوار هستیم که حماس با تشکیل دولت
وحدت ملی موافقت کرده و انتخابات ریاستی و پارلمانی برگزار شود .عباس
همچنین در دیدار با سفرای عرب در نواکشوط پایتخت موریتانی گفت :اگر
این تالشها موفق شود در آن صورت آشتی ملی نیز محقق میشود و دولت
وحدت ملی تشکیل و انتخابات ریاســتی و مجلس قانونگذاری نیز برگزار
خواهد شــد .عباس در بخش دیگری از اظهاراتش گفت که دولت فرانسه
همچنان برای برگزاری کنفرانس بینالمللی صلح پیش از پایان سال2016
مصمم است و قرار است تا چند روز آینده دیداری در سازمان ملل بهمنظور
تدوین ارکان و جزئیات الزم برای برگزاری کنفرانس بینالمللی برگزار شود.
این دیدار که قرار اســت در حاشیه نشســت مجمع عمومی سازمان ملل
برگزار شود ،در راستای تکمیل دیداری است که در تاریخ  3ژوئن گذشته در
پاریس با مشارکت  28کشور غربی و عربی با هدف بررسی موضوع برگزاری
کنفرانس بینالمللی صلح پاریس ،برگزار شد .این در حالی است که فرانسه

اخیراازطرحابتکاریبرایبرگزاریکنفرانسبینالمللیاحیایروندسازش
بین تشــکیالت خودگردان و رژیم صهیونیستی خبر داد و اعالم کرد که در
صورت شکست این مذاکرات ،پاریس احتماال دولت فلسطین را به رسمیت
خواهدشناخت.
مذاکراتسازشمیانرژیمصهیونیستیوتشکیالتخودگردانفلسطینی
در آوریل 2014به علت اختالف درباره ادامه فعالیتهای شهرکسازی این
رژیمدرکرانهباختریاشغالیوبخششرقیبیتالمقدساشغالی،شکست
خورد .مذاکرات سهجانبه صلح بین تشکیالت خودگردان فلسطین و رژیم
صهیونیستی با محوریت امریکا در چندین دور برگزار شد اما ادامه شهرک
ســازیهای غیر قانونی صهیونیستها در سرزمینهای اشغالی و همچنین
خلف وعده مقامهای این رژیم در آزاد کردن شماری از فلسطینیان در بند
باعث شد که مذاکرات صلح بار دیگر با شکست روبهرو شود.
امریــکا در حالی محوریــت مذاکرات صلــح بین فلســطینیها و رژیم
صهیونیســتی را برعهده گرفت که تاکنون  43قطعنامه شورای امنیت در
محکومیتاقداماتاینرژیماشغالگرعلیهمردممظلومفلسطینراوتوکرده
و در بسیاری از نشست بینالمللی دیگر با اعمال نفوذ مانع از احقاق حقوق
فلسطینیهاشدهاست.

محاکمه شیخ عیسی قاسم به تعویق افتاد

بامدادجنوب:رژیمآلخلیفهازبهتعویقافتادنمحاکمهآیتاهللشیخعیسی
قاســم خبر داد ،مسالهای که کارشناســان دلیل اصلی این تصمیم را ترس از
خیزشیکبارهمردمبحرینمیدانند.
به گزارش خبرگزاری المنار ،رژیم آل خلیفه محاکمه شیخ عیسی قاسم رهبر
نهضت اســامی بحرین را که قرار بود پنجشنبه برگزار شود ،به  5مهر موکول
کرد .این در حالی است که مناطق مختلف بحرین از پنجشنبه صحنه برگزاری
تجمع ،تحصن و راهپیماییهای مردمی در اعتراض به محاکمه شــیخ عیسی
قاسممرجععالیقدرشیعیاناینکشوربود.
تظاهراتکنندگان تاکید کردند که محاکمه غیابی شیخ عیسی قاسم صوری
و کامال غیرعادالنه است و هدف از آن سرکوب صدای ملت و معارضان است.
شــایان ذکر است که رژیم آل خلیفه بیستم ژوئن ســال جاری میالدی (31
خرداد) در راستای هدف قرار دادن نمادهای معارض ،حق شهروندی را از شیخ
عیسیقاسمسلبکرد.ازآنزمانتاکنونتحصنشهروندانبحرینیدراطراف
منزل شیخ عیسی قاسم بهمنظور جلوگیری از تعرض نیروهای امنیتی رژیم به
شیخ قاسم ادامه دارد .رژیم بحرین در راستای نقض آشکار حقوق بشر تاکنون
تابعیت حدود  300تن از شهروندان این کشور را بهدالیل سیاسی لغو کرده و 7
نفر از آنها را به خارج تبعید کرده است.
این در حالی است که معارضان بحرینی در خارج روز گذشته با صدور بیانیهای
اعالم کردند :ادامه محاکمه سیاســی آیتاهلل قاســم توهین به ملت بحرین و
اعتقادات آنها اســت و در راستای هدف قرار دادن صلح ملی و ثبات منطقهای
صورت میگیرد .رژیم آل خلیفه اخیرا در راســتای سرکوب معترضان ،شیخ
عیسیقاسمرهبرنهضتاسالمیبحرینرابه«پولشوییوکمکبهتروریسم»
متهم کرده است .بحرین از 14فوریه سال 2011میالدی شاهد انقالب مردمی
علیه رژیم آل خلیفه است .مردم خواهان آزادی ،برقراری عدالت و رفع تبعیض
و روی کار آمدن نظامی منتخب در کشورشان هستند.

تجهیز قطره چکانی ارتش افغانستان
به وسیله امریکا

بامداد جنوب :فرمانــده نیروی هوایی افغانســتان از تحویل چهار بالگرد
جنگی « »۵۳۰MDدیگر از سوی امریکا به ناوگان هوایی این کشور خبر داد.
ژنرال عبدالوهاب وردک ،اعالم کرد :چهار بالگرد جنگی » 530.MDدیگر را
امریکا به سپاه  209شاهین در شمال افغانستان تحویل داده است.
وی در شــهر مزارشریف اظهارداشــت به نیروهای نظامی افغانستان در 22
والیت این کشور بالگردهای جنگی »530.MDرا در اختیار دارند اما تنها 10
والیت بهطور عملی از این بالگردها علیه مخالفان مســلح استفاده میکنند.
وردگ گفت که تاکنون  35بالگرد جنگی »530.MDدر اختیار نیروی هوایی
افغانستان قرار گرفته است و خلبانان این بالگردها در امریکا آموزش دیدهاند.
بر اســاس گزارشها ،این بالگردها توانایی شــلیک راکت و حمل مسلسل با
کالیبر  5 0و همچنان سیستم کشف و روئیت را دارند که در بالگردهای قبلی
وجود نداشت .وزارت دفاع امریکا نیز در اینباره تصریح کرد :هر فروند بالگرد
 530.MDقیمتی معادل یک میلیون دالر دارد که هم مقرون به صرفه است
و هم توانایی جنگ هوا به زمین را بهطور قابل توجهی افزایش میدهد .سال
گفته بودند که تا  4سال آینده  60بالگرد نظامی
گذشــته مقامات پنتاگون 
امریکایی مدل  530F-MDرا به افغانستان تحویل خواهد داد.

نشست مشترک نظامی میان روسیه و ترکیه
بامداد جنوب :روسای ستاد مشــترک ارتش روسیه و ترکیه در نشستی در
آنکارا ،درباره همکاریهای نظامی میان دو کشور گفتوگو کردند.
به گزارش خبرگزاری آلمان ،یک منبع نظامی ترکیه اعالم کرد:خلوصی آکار،
رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه و همتای روسیاش والری گراسیموف ،روز
پنجشنبهدرآنکارادیدارکردند.اینمنبع،کهبهدلیلمحدویتهایمطرحشده
برای ســخن گفتن با رسانهها نخواست نامش فاش شود ،تصریح کرد :نشست
آکار و گراسیموف در مقر هیات ستاد مشترک ارتش ترکیه و در پشت درهای
بستهبرگزارشد.
پیش از این ،ســخنگوی وزارت دفاع روسیه اعالم کرده بود :آکارا و گراسیموف
درباره همکاریهای نظامی و تحوالت اوضاع در سوریه گفتوگو میکنند.
این نشست بعد از بروز تنش در روابط آنکارا و مسکو بهدلیل اقدام نیروی هوایی
ترکیه به ســرنگون کردن «سوخوی  »24روســیه در نوامبر گذشته ،برگزار
میشود .رجب طیب اردوغان ،رئیسجمهوری ترکیه ،ماه گذشته برای دیدار با
والدیمیر پوتین همتای روسیاش ،عازم مسکو شد.
این نشست همچنین پس از عملیات موسوم به «سپر فرات» که ترکیه در اواخر
ماه گذشته در خاک سوریه با ادعای مبارزه با تروریسم داعشی و حزب «اتحادیه
دموکراتیک کرد» آغاز کرد ،برگزار میشود .گفتنی است روسیه و ترکیه درباره
سوریه بهویژه سرنوشت بشار اسد ،رئیسجمهوری سوریه اختالف نظر دارند.

جشن عاطفهها آغاز شد
بامداد جنوب :جشن عاطفهها ،جشن دینی و ملی کشور است که
با هدف حمایت از دانشآمــوزان بیبضاعت و نیازمند در مهرماه هر
سالبرگزارمیشود.جشنعاطفههاحسانساندوستیدانشآموزان
را تقویت میکند .از جمله اهداف برگزاری جشــن عاطفهها تربیت
عاطفی ،ایجاد حس نیکوکاری و نوعدوســتی دانشآموزان است که
بتوانند بهصــورت عملی ،کمک به همنوع خــود را آموزش ببینند.
برگزاری چنین جشنهایی دانشآموزان را به کار خیر و خیرخواهی

تشــویق کرده و عاطفهها را پرورش میدهد و در خودسازی انسانها
نقــش مهمی دارد .جشــن عاطفههــا با هدف مشــارکت مردم در
تامین نیازهای دانشآموزان محروم و کمبضاعت ،از پنجشــنبه ۲۵
شهریورماه جاری آغاز شــد .جشن عاطفهها با شعار «مهر در انتظار
همدلی» در دو بخش مردمی در روز  ۲۵شهریور و در بخش مدارس
 ۱۰مهر با نواخته شدن زنگ عاطفهها در مدارس سراسر کشور برگزار
ش د این جشن با هدف تامین مایحتاج ،پوشاک و نوشتافزار تحصیلی

دانشآموزان نیازمند برای نخســتین بار فقط در پایگاه های مرکزی
جشن برگزار شد .خیرین و مردم نیکوکار میتوانند از طریق سامانه
پیامکی  *٨٨٧٧*١#کمکهای نقدی خود را برای جشن عاطفهها
واریزکنند.جشنوارهمردمی«جعبهکفش»ازامروز ۲۵شهریورتادوم
مهر با شعار «مهر در انتظار همدلی» برگزار میشود .جشن عاطفهها
فرصتی است برای عشقورزی و مهربانی به کسانی که نیازمند دستان
گرم همنوعانشان هستند .این فرصت را از دست ندهیم.

انتقاد شدید ائمه جمعه نخل تقی و عسلویه از آلودگی هوا؛
دو فروند لنج باری در اسکله کنگان اسیر
آتش شدند

بامداد جنوب :آتشســوزی این بار یک فروند لنج تجاری در آبهای
شهرستان کنگان را قربانی کرد.
در همیــن راســتا ،عبدالنبی یوســفی فرماندار شهرســتان کنگان با
بیان اینکه حادثه آتشســوزی در این شــناور تجاری ساعت  ۱۲روز
پنجشنبه در حوالی آبهای روســتای نخل غانم این شهرستان رخ داد
که خوشــبختانه این حادثه تلفات جانی نداشته است ،با اشاره به اینکه
این شــناور از اســکله بندر کنگان خارج شــده بود ،گفت :بهعلت نبود
امکانات مناســب برای اطفای حریق ،این شناور در آتش سوخت.
مدیرعامل تعاونی صیادی بندر کنگان نیز با بیان اینکه امکانات اســکله
بندر کنگان جوابگوی نیازهای لنجها نیســت ،تصریح کرد :هنگام بروز
آتشسوزی شاهد مشــکالت زیادی در این منطقه هستیم که ضرورت
دارد تدبیــری بــرای چنین مواقعی اندیشــید تا خدایناکرده شــاهد
آسیبهای غیر قابل جبران نباشیم.
یعقوب دانشوری ادامه داد :سیســتم اطفای حریق در ابتدای اســکله
وجود دارد که تنها پاســخگوی بخشی از اسکله است.

لطفا ما را نجات دهید!
هدی خرمآبادی

کامیون حامل شکر قاچاق در دشتی
توقیف شد

بامداد جنوب :فرمانده انتظامی شهرســتان دشتی از توقیف کامیون
 20تنی شکر قاچاق در دشتی خبر داد.
رهام رضایی با بیــان اینکه ماموران مبارزه با قاچــاق پلیس آگاهی با
همکاری پاسگاه زیارت ســاحلی در حین کنترل خودروهای عبوری به
یک دســتگاه کامیون کشــنده مشکوک شــدند و آن را متوقف کردند،
گفت :در بازرســی از این خودرو تعداد  400کیسه  50کیلویی شکر که
فاقد هر گونه مدارک معتبر گمرکی بود کشــف و ضبط شد.
وی با اشــاره بــه اینکه ارزش برآورد شــده این محمولــه قاچاق پنج
میلیارد ریال است ،افزود :در این خصوص راننده این کامیون دستگیر و
برای ســیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شد.
فرمانده انتظامی دشــتی ضمــن تاکید بر اینکه قاچــاق کاال ضربات
جبرانناپذیــری به اقتصاد کشــور میزند که در این خصــوص باید با
قاطعیت با قاچاقچیان کاال مقابله کرد ،خاطرنشــان کرد :شــماره تلفن
 197دفتر نظارت همگانی و  110پل ارتباطی بین مردم و پلیس اســت.
تماس با مرکز فوریتهای پلیسی است که امروز بهطور میانگین حضور
ماموران پلیس در محل ،حدود شــش دقیقه تخمین زده شده است.

مجوز استخدام  1000نفر در راه است

بامداد جنوب :رئیس ســازمان آموزش و پرورش اســتثنایی از تالش
برای ماندگاری معلمان در مدارس استثنایی خبر داد.
مجید قدمی درباره اســتمرار خدمت معلمان مدارس استثنایی با بیان
اینکه معلمــان مدارس ما به لحــاظ آنکه با آمــوزش دانش آموزان
اســتثنایی آشــنا هســتند ،تدریس به دانشآموزان عادی برایشــان
آســانتر اســت ،گفت :هیچ مشــکلی در این زمینه وجود ندارد و طبق
قوانیــن و مقررات میتوانند در مدارس عادی ادامه خدمت بدهند.
وی ضمن تاکید بر اینکه پیشبینی میکنیم امسال و سال آینده 800
نفر از همکاران ما بازنشســته شوند ،خاطرنشــان کرد :درصدد هستیم
برای حفظ شــرایط فعلی مجوز اســتخدام  1000نفر را دریافت کنیم و
مکاتبات و پیگیریهای الزم در این زمینه انجام شــده است.
رئیس ســازمان آموزش و پرورش اســتثنایی با بیان اینکه  130نفر از
دانشآموختگان دانشگاه فرهنگیان از ابتدای مهر به مدارس استثنایی
میآینــد ،درباره راهاندازی نظام جامع رفاه معلمان گفت :هرگونه تغییر
در نظــام پرداخت حقوق نیروها باید در شــورای حقوق و دســتمزد به
تصویب برسد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر هرســال خدمت در مدارس استثنایی
با ضریب  1/2محاســبه میشود ،گفت :کار در مدارس استثنایی بهویژه
در برخی گروهها چون اوتیســم بســیار مشــکل و تامیــن معلم برای
دانشآموزان اوتیسم سخت است.

احتمال شکلگیری توفانی سهمگین
برای سواحل جنوبی

بامداد جنوب :ســازمان هواشناســی از احتمال وقوع توفان حارهای در
سواحل جنوبی ایران خبر داد و اعالم کرد وزش باد فوق شدید و خسارت در
این توفان دور از انتظار نیســت .براساس اعالم سازمان هواشناسی آخرین
بررسی الگوهای هواشناسی حکایت از تشکیل یک توفان حارهای در شمال
اقیانوسی هند طی روزهای  ۵تا  ۹مهر دارد.
برپایه این گزارش ،چنانچه تغییری در الگوها ایجاد نشــود مسیر این توفان
به ســمت دریای عمان و تنگه هرمز خواهد بود و جنوب اســتان سیستان
و بلوچســتان و شــرق هرمزگان را تحت تاثیر قرار میدهــد و از آنجا که
توفانهای حارهای از رطوبت بسیار باال به همراه وزش فوق شدید باد است،
مناطقی که این توفان با آنها برخورد کند خســارات بســیار زیادی برجای
خواهد گذاشت.
بیشترین خســارتی که یک توفان حارهای برای ایران به بار آورد ،به خرداد
ســال  ۸۶مربوط است که با سیل ســهمگین و تندباد خود جنوب ایران را
دچار فاجعه کرد و چند تن جان خود را بر اثر ســیل از دست دادند و تعداد
زیادی از خانههای افراد دچار خســارت شد و به تاسیسات دریایی جنوب
کشور و شناورهای سنگین و سبک در منطقه آسیب جدی وارد شد.
ســازمان هواشناســی اعالم کرده اســت که بار دیگر احتمال شکلگیری
چنین توفانی در حال فراهم شدن اســت اما با این حال باید منتظر بود آیا
بار دیگر توفانی تشکیل و بهسمت ایران خواهد آمد یا نه طی روزهای آینده
مشخص خواهد شــد .همچنین بر اثر این توفان احتمال بارشهای باالی
 ۱۰۰میلیمتری در این مناطق وجود دارد.

«آســمان همــه جــا یکرنــگ اســت» از بُن
ضربالمثلی نادرســت است ،چراکه آسمان همه
جا به هیچ وجه هم یکرنگ نیســتند .چه کسی
تائید میکند که آســمان بزرگترین قطب انرژی
ایران با پایتخت یکی اســت .کدام عقل ســلیم و
چشم بینایی آسمان عســلویه را با آسمان شیراز
و اصفهان و تبریــز و  ...یکرنگ میبیند؟ آلودگی
عسلویه ،مسالهای است که دیگر باسواد و بیسواد،
زن و مرد ،پیر و جوان و حتی کودکان نیز با پوست
و گوشت و اســتخوان خود آن را میبینند و درک
میکنند ،آن هم با تکتک ســلولهای بدنشان.
پس از آتشســوزی پتروشــیمی مبین که یکی
از مجموعه کلکســیونهای آتشســوزی در این
منطقه بود ،آســمان عسلویه را سیاهی محض فرا
گرفته که تصویر آن در تمام شــبکههای مجازی
منتشر شد.
روز گذشته امام جمعه اهل سنت عسلویه با انتقاد
شدید از مســووالن شهرستان ،اســتانی و حتی
کشوری تنها راه حل رفع آلودگی را ورود مستقیم
مقام معظم رهبری به این مساله عنوان کرد.
شیخ ابراهیم محمدی در خطبههای نماز جمعه
این شهر با دعوت مردم به تقوای الهی به مشکالت
آلودگی ناشی از آتشسوزی رخ داده در پتروشیمی
مبین عســلویه اشــاره کرد و افزود :متاسفانه هر
از چندگاهی شاهد آتشســوزی در شرکتهای
مســتقر در منطقــه بهخصوص پتروشــیمیها
هستیم که بر اثر آتشسوزی ،آلودگیهای بسیار
زیــادی را ایجاد کردهاند ،بهطوری که در چند روز
گذشــته دود حاصل از آتشســوزی بهصورت ابر
سیاه تمام آسمان شهر را در برگرفته بود خوشحال
شــدیم ولی بعد متوجه شــدیم که این ابر حامل
رحمت الهی نیست بلکه حامل سموم و مرگ برای
مردم این منطقه است ،آنچنان که نفس کشیدن
را برای مردم بهشدت با مشکل مواجه کرده است.
امام جمعه اهل سنت عســلویه با انتقاد شدید از
مسووالن نســبت به واکنش نشــان ندادن آنها
خاطرنشــان کرد :بارها از تریبــون نماز جمعه و
جلســات مختلف موضوع آلودگی را به مسووالن
شهرستان ،اســتان و حتی مســووالن کشوری
مطرح کردیم و فریــاد زدیم که مردم ازآلودگی و
از ســمومی که در هوا وخشکی و دریا ازطریق این
تاسیسات استنشــاق میکنند ،تلف میشوند که
متاســفانه تا کنون هیچکدام از آنها نسبت به این
موضوع مهم واکنشی از خود نشان نداده است.
شــیخ ابراهیم محمــدی با بیــان اینکه حداقل
اگــر از جان مردم نمیترســید از بــه هدررفتن
ذخایر ملی جلوگیری کنید .بنــده از بیمباالتی
مســوالن متاسفم ،تاکید کرد :مســووالن ظاهرا
مسوولیتهای اجتماعی خود را در قبال مردم به
فراموشی سپردهاند که ناچار و مستاصل از همه جا
دست یاری را به مقام معظم رهبری دراز میکنیم
تا شــخصا وارد عمل شده و با دستورات خود جان
مــردم را از آلودگیهای صورت گرفته که در جان
مردم رخنه کرده است ،نجات دهد.
امام جمعــه نخل تقی نیز در گفتوگــو با بامداد
جنــوب در خصــوص آلودگی موجــود گفت :ما
همواره دربــاره آلودگی هوا هشــدارهای الزم را
اطالعرسانی کردهایم .آســمان عسلویه همیشه
ســیاه اســت اما اکنون سیاهتر شده اســت .ما با
تمام وجود احســاس خطر میکنیم .انفجار گاز،
آتشسوزی و گوگردهای معلق در هوا همه را تلف
میکند .اگر دریا نبود ما خیلی پیشتر از اینها تلف
شده بودیم.

شــیخ محمد انزاری بــا انتقاد شــدید از نماینده
جنوب استان در مجلس افزود :متاسفانه نماینده
ما یکبار هم به دیدن ما نیامده اســت .هر چند ما
خود عالقهای به گرفتن وقــت دیگران نداریم اما
انتظار داشــتیم که حداقل یکبار برای شــنیدن
مسائل و مشکالت مردم به ما مراجعه کنند ،حال
اینکه دلیل این قدمرنجه نکردن مســائل حزبی،
چنددستگی و درخواست شخص یا اشخاصی بوده
نمیدانم .انزاری با اشــاره به اینکه با مردم بودن و
تظاهر به مردمی بودن تنهــا در دوره انتخابات به
هیچ وجه کار صحیحی نیست ،خاطرنشان کرد :ما
تغییری در اوضاع نمیبینیم .اگر نماینده ما حتی
در حد نامــهای هم اقدام کــرده ،الزم بود که این
اقدام را به اطالع عموم برساند تا همگان بدانند وی
نامهنگاری کرده اما به هر دلیلی پاســخی نگرفته
اســت .ما همیــن اقدامات ابتدایی را هم شــاهد
نیستیم .به جای اینکه وضعیت مردم این منطقه
بهتر شــود ،روز به روز وخیمتر میشود .ضروری
اســت نمایندگان به وظایف خــود در قبال مردم
عمل کنند.
ســخنان ائمه جمعه عسلویه و نخل تقی در حالی

متاسفانه نماینده ما یکبار
هم به دیدن ما نیامده است.
هر چند مــا خود عالقهای به
گرفتن وقت دیگران نداریم
اما انتظار داشتیم که حداقل
یکبار برای شنیدن مسائل
و مشکالت مردم به ما مراجعه
کنند
گفته شده که رئیس ســازمان حفاظت از محیط
زیست روز گذشته با اشــاره به حادثه رخ داده در
پتروشیمی مبین در منطقه عسلویه تصریح کرد:
گزارشهای خود را درباره خسارات و آسیبهای
وارد شــده ارائه و تذکرات الزم برای دقت بیشتر
داده شــده و هیاتی از بازرســان به منطقه اعزام و
پیگیر این موضوع هستند.
وی با اشاره به جلسات کارشناسی و تخصصی که
در این خصوص انجام شــده و چند ماه گذشته در
پی این جلسات وزیر نفت برنامه مدیریت بهداشت،
ایمنی و محیط زیســت عســلویه را ابالغ کرد که
بسیار حائز اهمیت است ،گفت :بر این اساس تمام
پیمانکاران ،مشــاوران و افرادی که در عســلویه
فعال هســتند ،مکلف هســتند برنامه  HSEرا
در قراردادهــای خود لحاظ کنند .متاســفانه در
ســالهای قبل این موضوع بهصورت تشریفاتی
مد نظر بود و پیمانــکاران برای آنکه قیمتهای
پایینتری ارائه کنند  HSEرا نادیده میگرفتند
و آن را در قراردادهایشــان حذف میکردند .خانم
ابتکار به نکته جالبی اعتراف کرده است که بیشتر
خود و مجموعهاش را زیر سوال برده است .چرا این
موضع مهم و حیاتی ،بهصورت تشریفاتی مد نظر
بوده و چه شده که محیط زیست االن بهجد پیگیر
این موضوع شده است؟
ابتکار ضمن تاکید بر اینکــه اکنون این موضوع
مورد تاکید شــخص وزیر نفت و ســازمان محیط
زیست است و باید بهصورت کامال جدی و محوری
و بهعنوان یکی از مولفههــای اصلی در قراردادها

ذکر و اجرا شــود ،افزود :هیــچ پیمانکاری بدون
داشــتن برنامه نظام مدیریت محیط زیست نباید
اجازه فعالیت داشته باشد .در حال حاضر عسلویه
دارای برنامــه  HSEاســت و ما بهشــدت بر آن
نظارت میکنیم .این در حالی اســت که در سال
 92هیچ جلســهای در این باره در عسلویه برگزار
نمیشد و ادارهای در آنجا نداشتیم اما اکنون یک
اداره خوب در این منطقه داریم که تقویت شــده و
اقدامات خوبی انجام میدهد .کار بسیاری در این
منطقه انجام شــده و حتی یک کارگاه بینالمللی
با نروژ در آنجا برگزار شــد و گزارشــی از وضعیت
آالیندهها ارائه شده که بسیار دقیق بود.
رئیس ســازمان حفاظت از محیط زیست با بیان
اینکــه وزارت نفت در زمینــه فلرها تالشهای
جدیدی را انجام میدهد ،تصریح کرد :ماه گذشته
قــراردادی در اهواز با حضور بنده منعقد شــد که
گام بسیار مهمی بود .بهتازگی توافقات جدیدی در
حال انجام است تا بتوانیم در پی آن شاهد کاهش
انتشار گازهای گلخانهای و گازهای همراه باشیم و
این موضوع از تکالیف ملی ماست .با این برنامهها
سه مشکل اساسی زیستمحیطی در منطقه قابل
حل اســت .ابتکار در پاســخ به پرسشی مبنی بر
آلودگی  100برابری هوای عسلویه نسبت به تهران
تاکید کرد :میــزان آلودگی متفاوت بوده و ممکن
اســت برخی از مواقع کمتر و برخی مواقع بیشتر
باشــد .به هرحال عسلویه مشــکل آلودگی آب و
آلودگی هوا دارد و بسیاری از ترکیبات آالیندههای
فرار در آنجا باالست و شرایط مطلوب نیست .از نظر
وزارت نفت نیز شــرایط مطلوب نیست و در حال
تالش هستیم تا آلودگیها کاهش پیدا کند.
وی با بیان اینکه حادثهای که هفته گذشــته رخ
داد ،در پتروشــیمی مبین بود ،خاطرنشان کرد:
پتروشیمی مبین به بقیه واحدها خدمات میدهد
و اختاللی که رخ داد باعث شــد دو واحد دیگر نیز
دچار مشکل شود و فلرهای آنها بسیار آلوده شد و
دود ســیاه و آلودگی بسیار شدیدی ایجاد کرد که
نشاندهنده ضرورت توجه به  HSEاست.
ابتکار ادامه داد :متاسفانه بسیاری از واحدها ضوابط
را رعایت نمیکنند ،در حالی که این الزامات را بارها
اعالم کردهایم و واحدها نیز از آن مطلع هســتند.
خوشــبختانه نگاه خوبی درباره حفاظت از محیط
زیســت در وزارت نفت وجــود دارد و وزارت نفت
نیز برنامههای خوبی در این خصوص در دســت
انجــام دارد .به هر صــورت دورهای از بیتوجهی
را پشت ســر میگذاریم و بســیاری از شرکتها
میخواهند پیمانکاری کنند که هیچ شــناختی
از مسائل زیســتمحیطی ندارند و این مشکالت
را ایجاد میکننــد .اکنون دیگر این رویکرد تغییر
کرده و میتوانیم نســبت به آینده امیدوار باشیم.
هر چند امام جمعه محتــرم نخل تقی از وخیمتر
شدن اوضاع عسلویه و آلودگی عسلویه خبر داد و
نسبت به آنها هشدار داد اما رئیس سازمان حفاظت
از محیط زیست تاکید دارد که میتوانیم نسبت به
گذشته امیدوار باشیم! نفسهای مردم منطقه از
مرز هشدار هم گذشته و ابتکار در پایتخت پایش
را روی پــای دیگر انداخته و اذعــان می دارد که
میدانیم عسلویه با مشکل عسلویه دست و پنجه
نرم میکند! به نظر میرسد کار از دست مسووالن
شهرستانی ،استانی و حتی مجموعه محیط زیست
در پایتخت هم خارج شده ،از این رو الزم است مقام
معظم رهبری در این زمینه به پا خیزند و به مساله
حیات مردم عسلویه که سهم بزرگی را در اقتصاد و
آبروی ایران بازی میکند ،ورود کنند.

شــنبه  27شهریور  15 95ذیالحجه  1437سال سوم شماره 478

پرندهشناسی

پرنده مهاجری به نام سنگچشم
پشت سرخ

نام فارسی :سنگ چشم پشت سرخ ،نام علمی ،Lanius Collurio :نام
انگلیسی. Red Backed Shrike :
مشــخصات ظاهری :این پرنده 18 ،ســانتیمتر طــول دارد .پرنده نر ،به
واســطه روتنه قرمز قهوهای و پرهای پوششــی بالها که در تضاد با سر به
خاکســتری تیره و دمگاه قرار دارد و ســیاهی خط ابرو که تا پشت چشم
امتداد دارد و دم ســیاه که قاعده پرهای کناری آن ســفید است ،از سایر
سنگ چشمها متمایز میشود .زیر تنه نخودی قرمز ،پوشش زیر دم سفید،
منقار در انتها قالب مانند و ســیاه و پاها ســیاه است .در پرنده ماده ،روتنه
و ســر قهوهای ،ســینه ،گلو و زیر تنه با نقطه نقطههای قهوهای تیره دیده
میشــود .صدا :صدای این پرنده آهنگین و شبیه «شاک» یا «که ک -که
ک -که ک – که ک» شــنیده میشود .زیستگاه :این پرنده در مناطق بایر
با بوتههای خــاردار و مناطق جنگلی با درختان تیغدار به ســر برده و در
البهالی بوتهها تولید مثل میکند .در ایران ،تابستانها فراوان و بهصورت
مهاجر عبوری در اغلب مناطق دیده میشــود .این پرنده از اواسط برج  5تا
برج دو سال بعد مهمان منطقه حفاظت شده حله است و در این منطقه به
زاد ولد و النهسازی میپردازد.
منبع :راهنمای پرندگان صحرای جمشید منصوری
عــکاس :محیطداریکــم محمد پاپــری زارعی محل عکاســی :منطقه
حفاظت شده حله استان بوشهر

اعتیاد

افزایش کودکان اعتیاد در
بهزیستیها ،هشداردهنده است

بامداد جنوب :زندگی کردن در خانوادههایی که با مشــکل اعتیاد روبهرو
هســتند اغلب بسيار دشوار است و به همین علت در خانوادههای آسيب ديده
از اعتياد ،افراد با انواع مشــکالت عاطفی ،روحی ،روانی و اختاللهای رفتاری
روبهرو میشوند .بیماری اعتیاد ،اعضای خانواده فرد معتاد را تحت فشارهای
عصبیغیرعادیقرارمیدهد.براثراقداماتورفتارهایترسناکوغیرمنتظره
– که از ویژگیهای زندگی با یک فرد معتاد است – روند معمولی زندگی در این
خانوادههامختلمیشود.آنچهکهدربارهخانوادهمعتادانگفتهمیشودباآنچه
کهحقیقتاآنهابهچشمخودمیبینیدوتجربهمیکنندمتفاوتبودهوبانگاهی
دقیقتر متوجه میشــویم که درون زندگی خانواده معتاد با بیرون آن تفاوت
بسیار دارد .فرد معتاد یا اعضای خانواده او برای حفظ شالوده و بنیان خانوادهای
که بهتدریج در حال از هم پاشــیده شــدن است ،ممکن است مسائل را وارونه
جلوه دهند ،صحنهســازی کنند و یا حتی وجود اعتیاد و مشکالت ناشی از آن
در خانواده خود را انکار کنند .همه ابعاد زندگی خانوادگی بر اثر مبتال شدن یک
یا چند عضو خانواده به بیماری اعتیاد با مشــکل روبهرو شده و اعضای خانواده
بهتدریجکنترلاوضاعراازدستمیدهند.براثرانکارکردنمصائبومشكالت
ناشی از اعتیاد ،مسائل جزئی و پیش پا افتاده مهم جلوه میکنند و مسائل مهم
و جدی کماهمیت و ناچیز شمردهمیشوند و بدین ترتیب کنترل مشکالت از
دست اعضای خانواده خارج میشود.
معاون امور اجتماعی ســازمان بهزیستی از افزایش آمار کودکانی که بهخاطر
اعتیاد والدین تحت حمایت بهزیستی قرار میگیرند ،نسبت به سال گذشته
خبر داد .حبیباهلل مســعودی فرید در نشست رسیدگی به وضعیت نوزادان
و مادران معتاد افزود :با توجه به اقدامات انجام شــده اخیر در سال جاری ،آمار
کودکانی که بهخاطر اعتیاد والدین تحت حمایت بهزیســتی قرار میگیرند،
نسبت به سال گذشته افزایش خواهد داشت .به نظر من باید نقش مددکاری
اجتماعی در بیمارســتانها بازنگری اساسی شود تا فراتر از وظایف کنونی ،به
موضوع آسیبهای اجتماعی نیز ورود جدیتر داشته باشند و موارد آسیب را
گزارش و ارجاع دهند .مسعودی فرید با بیان اینکه باید ماموریتهای اورژانس
اجتماعی را در ایــن محدودهها بازنگری کنیم و ببینیم چه حجم ماموریت را
میبایســت انجام دهند و چه تعداد مراجعه دارند و آیا تناســبی بین ظرفیت
آنها و ارجاعات آنان وجود دارد یا خیر ،خاطرنشــان کرد :بهتر است مددکاران
بیمارستانها ،گزارشی از موضوع ،از زمان تماس تا مرحله اقدام را تهیه کنند تا
براساس آن مانیتور و راهکار را پیادهسازی کنیم.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیســتی ادامه داد :ما باید حوزههای استانی
خود را مجاب کنیم تا با یکدیگر مراوده داشــته باشند .به این صورت که حوزه
اجتماعی دانشگاهها با حوزه بهزیستی استان جلسه هماهنگی داشته باشند و
ضمن مرور ســابقه موضوع ،درباره نحوه اجرای پروتکل و فلوچارت ابالغی در
استان مربوط هماهنگ شوند و گزارشی از عملکرد را برای سازمان بهزیستی و
وزارت بهداشت بفرستند .در این نشست احمد حاجبی مدیرکل دفتر سالمت
روانی ،اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت با اشاره به اینکه رسیدگی نکردن به
نوزادان مادران معتاد میتواند پیامدهای ناگواری داشــته باشد ،گزارشهای
واصله مبنی بر مشــکالت موجود بر سر راه حمایت از این نوزادان را یادآور شد
و افزود :با توجه به احتمال ســوء استفاده از این کودکان ،اگر حمایت بهموقع و
درستی از آنان صورت گیرد ،مانع از بروز مشکالت بعدی خواهد شد.
وی در ادامه یادآور شد :همکاری میان دستگاههای وزارت بهداشت ،بهزیستی
و قوه قضائیه در این موضوع خوب است و تکلیف مادر و نوزاد را مشخص کرده
اســت اما با توجه به اینکه بیش از یک ماه از ابالغ پروتکل و فلوچارت مربوط
میگذرد و توافق الزم حاصل شده است ،بعضی ناهماهنگیها و مشکالت هم از
سوی دستگاههای مربوط در اجرا وجود دارد.
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بامداد جنوب :محمدرضا شجریان بامداد پس از طی دوره درمان
خود در امریکا ،بامداد جمعه ۲۶ ،شــهریورماه وارد ایران شد .علی
مرادخانی ،معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی با
تائید این خبر ،گفت :محمدرضا شــجریان استاد پیشکسوت آواز
ایران مدتی بود که دوران درمــان بیماری را در آمریکا میگذراند
و حاال به کشور بازگشــته است .همایون شجریان نیز روز گذشته،
در صفحه اینستاگرام خود با انتشار عکسی از بازگشت پدرش خبر

خبر

آغاز پیشبینیها برای جشنواره
فیلم فجر

بامداد جنوب :با نزدیک شــدن به نیم ه دوم سال ،تعداد فیلمهایی که برای
حضور در جشنوارهی فیلم فجر آماده میشوند ،بیشتر میشود و تا اینجا بهنظر
میرسد ،در فجر پیش رو نسلهای مختلف فیلمسازی حضور خواهند داشت.
در ادامــه مروری داریم بر تولیدات ســینمای ایران با ایــن توضیح که قطعا
فیلمهایی هســتند که در سکوت خبری تولید میشوند و ممکن است در این
گزارش به آنها اشــارهای نشده باشد و در ضمن این احتمال هم وجود دارد که
برخی فیلمهایی که آخرین مراحل تولیدشان را سپری میکنند ،بنا بر تصمیم
سازندگانشان پیش از جشنواره فجر اکران شوند.
«قاتل اهلی» به کارگردانی مســعود کیمیایی جدیدیترین کار این فیلمساز
بعد از «متروپل» اســت که در آن پرویز پرســتویی برای اولینبار با کارگردان
«گوزنها»همکاریمیکند.تهیهکنندگیاینفیلمرامنصورلشکریقوچانی
برعهده دارد و فیلمبرداری آن اخیرا در تهران به پایان رسیده است.
پرویز پرستویی در نمایی از «قاتل اهلی»
آخرین ســاخت ه کارگردان هفتاد و پنجسال ه «قیصر» ،داستان زندگی حاج آقا
دکتر جالل سروش اســت که نقش آن را پرویز پرستویی بازی میکند .بهرام
دهقانی نیز همزمان با فیلمبرداری مشغول تدوین «قاتل اهلی» بوده تا مراحل
فنی آن زودتر تمام شود و فیلم برای شرکت در سیوپنجمین جشنواره فیلم
فجر آماده شــود .امیر جدیدی ،پگاه آهنگرانی ،پرویز پورحسینی ،لعیا زنگنه،
حمیدرضاآذرنگ،امیرحسینرستمی،حمیدرضاافشار،آزادهمهدیزاده،رضا
رشیدپور ،اکبر معززی ،سینا ســهیلی ،سعید پیردوست ،شراره دولتآبادی،
هستیمحمایی،پوالدکیمیاییوثریاقاسمیدیگربازیگراناینفیلمهستند.
«گشتارشاد»۲بهکارگردانیسعیدسهیلیوتهیهکنندگیمشترکسهیلی
و حمید فرخنژاد ،دنبال ه کمدی موفق این فیلمساز است که در سال ۹۰ساخته
شد و البته حاشیههایی هم به همراه داشت.
دراینفیلمهممانندفیلمقبلی،حمیدفرخنژاد،ساعدسهیلیوپوالدکیمیایی
ایفای نقش میکنند و بهاره افشاری و ترالن پروانه هم از دیگر بازیگران هستند.
در خالصه داســتان «گشت ارشــاد »۲که فیلمبرداری آن بهتازگی به پایان
رســیده ،آمده است« :عباس و حسن پس از پنج سال از زندان آزاد شده ،سراغ
عطا میروند .عطا دراین مدت در کما بوده و بهتازگی بههوش آمده و به زندگی
عادی بازگشــته است .این ســه رفیق دوباره باهم همراه شــده ،در پی کاری
شرافتمندانه میگردند اما پس از تالشهای بسیار ،ناچار میشوند دوباره.»...
یکیدیگرازفیلمهاییکهاحتماالبهجشنوارهفیلمفجرمیرسد«،بدونتاریخ،
بدونامضا»دومینساخت هوحیدجلیلوندپساز«چهارشنبه ۱۹اردیبهشت»
است که داستان یک پزشک پزشکی قانونی به نام کاوه نریمان را روایت میکند
که در محل کارش با جسدی مواجه میشود که او را قبال میشناخته است.
فیلمبرداری این فیلم از اوایل شهریور آغاز شد و علی جلیلوند در این فیلم هم
مانند ساخت ه قبلی برادرش به عنوان تهیهکننده با او همکاری میکند .هدیه
تهرانــی،امیر آقایی و نوید محمدزاده نیز بهعنــوان بازیگران اصلی در این اثر
سینماییایفاینقشمیکنند.
«ویالییهــا» به کارگردانی منیر قیدی و تهیهکنندگی ســعید ملکان ،فیلم
دیگری است که فیلمبرداری آن از اواخر اردیبهشت آغاز شد.
صابر ابر در فیلم دفاع مقدسی «ویالییها»
«ویالییهــا» اولین ســاخت ه بلند ســینمایی منیره قیدی اســت که قصه
خانوادههای فرماندهان سپاه و ارتش در سال  ١٣٦٥را روایت میکند .عزیز زن
پنجاهسالهایاستکههمراهنوههایشواردمجموعهویالهامیشود.الیاسنیز
رانندهای بسیجی است که هروقت وارد مجموعه میشود همه نگران میشوند
که مبادا خبر شهادت یکی از فرماندهان را بدهد .پس از مدتی سیما که عروس
عزیز است از تهران میآید تا بچههای خود را به خارج از کشور ببرد. ...
صابر ابر ،طناز طباطبایی ،پریناز ایزدیار ،آناهیتا افشــار ،علی شــادمان و ثریا
قاسمیازبازیگراناینفیلمدفاعمقدسهستند.
«البی» به کارگردانی محمد پرویزی و تهیهکنندگی امیرشهاب رضویان است
از دیگر فیلمهایی است که فیلمبرداری آن بهتازگی تمام شده است.
در این فیلم پر بازیگر شهاب حسینی ،ساره بیات ،سحر دولتشاهی ،مصطفی
زمانی ،پگاه آهنگرانی ،علیرضا آقاخانی ،شــهرام حقیقتدوســت ،هســتی
مهدویفرد ،آرمان درویش ،آزاده صمدی ،مهسا همتی ،سنبل اعظمی ،سارا
منجزی،الهامجعفرنژاد،ارسالنامینیانومهردادصدیقیانبازیمیکنند.
در خالصه داستان این فیلم آمده است« :البی روایت آدمهایی است که آمدهاند
چنــد صباحی بمانند و بروند ،گاهی از کنار هــم بیتفاوت میگذرند و گاهی
میمانند؛هرمسافرقصهایدارد».بهاحتمالزیاداولیننمایشاینفیلمهمدر
سیوپنجمینجشنوارهفیلمفجرخواهدبود.
یکی دیگر از فیلمهایی که احتماال در جشــنواره فیلم فجر رونمایی میشود،
«ســد معبر» اثری جدید از ســعید روستایی اســت که البته این بار در مقام
فیلمنامهنویس در این پروژه همکاری دارد و کارگردانی فیلم را برعهده محسن
قرایی اســت .باران کوثری و حامد بهداد هم که قبل از این با یکدیگر همبازی
بودهاند برای بار سوم نقش مقابل یکدیگر را بازی میکنند.
فیلمبــرداری این فیلــم اخیرا به پایان رســیده و بنا به گفتــ ه بهمن کامیار
تهیهکنند ه این فیلم -تدوین این اثر بالفاصله بعد از پایان فیلمبرداری شروعشده و سازندگان قصد دارند آن را برای حضور در سیوپنجمین جشنواره فیلم
فجرآمادهکنند.
روستایی داســتان «سد معبر» را در فضایی شهری و اجتماعی تصویر کرده و
در خالصه داســتان این فیلم هم آمده است« :قاسم کارمند ادارهی سد معبر
شهرداری ،در تالش است وضعیت زندگی خود را بهبود ببخشد ،اما در این راه با
نرگس همسرش اختالف نظر دارد…».
ی فیلم پرفروش «نهنگ
سلکشــن رویا» نیز به عنوان ادام ه 
«نهنگ عنبر :۲
ِ
عنبر» به کارگردانی سامان مقدم از دیگر فیلمهای در دست تولید سینمایی
است.
مقدمدراینفیلمتهیهکنندگیکارراهمخودشبرعهدهداردوهمانبازیگران
فیلم قبلی را برای قسمت دوم به خدمت گرفته است .به این ترتیب رضا عطاران
ن دو ،ویشکا
و مهناز افشــار نقشهای اصلی فیلم را بازی میکنند و در کنار ای 
آسایش ،سیروس گرجســتانی ،رضا ناجی و حسامالدین نوابصفوی از دیگر
بازیگرانهستند.
همچنین نام فیلم گویا برگرفته از یکی از سکانسهای قسمت قبلی است که
«سلکشــن رویا» به
در آن ارژنگ آهنگهای مورد عالق ه رویا را در نواری به نام
ِ
او میدهد.
قسمت اول «نهنگ عنبر» ســال گذشته به نمایش درآمد و با فروشی بیشتر
از هفت میلیارد تومان یکی از پرفروشترین فیلمهای ســالهای اخیر شــد.
فیلمبرداری قسمت دوم نیز بهتازگی در شمال کشور انجام شده است.

داد و نوشت« :دوســتان گرامی ســام .بامداد امروز پدر به ایران
بازگشــتند .خدا رو شکر حال ایشان خیلی بهتر از ماههای گذشته
اســت .بر همین اساس پزشکان اجازه پرواز دادند و توانستند برای
ادامه این دوره به خانه بازگردند تا مراحل بعدی درمانشان فرابرسد.
ممنون از لطف و محبت بیپایان شــما عزیــزان که در این روزگار
قوت قلب بودهاید و هســتید .ممنون از همه دوستانی که لحظه به
لحظه پیگیری کردند و زحمات را به جان خریدند .سپاســگزار از

مســووالن محترمی که تا رسیدن پدر به ایران برای رفع مشکالت
سفر از هیچ کمکی دریغ نکردند و آسایش ایشان را فراهم کردند».
خبر بیماری محمدرضا شــجریان همزمان با آغاز سال  ،١٣٩٥با
پخش کلیپی از ســوی این هنرمند مطرح شد و از آن زمان مردم و
چهرههای مختلف واکنشهای زیادی به آن داشتهاند .در این مدت
همایون شــجریان ،پسر اســتاد و حمیدرضا نوربخش در تیرماه و
شهریورماه از مراحل درمان استاد سخن گفته بودند.

مجموعه شعر «آدم از کدام فصل
به زمین افتاد» بررسی شد
الهام بهروزی

سفر اکبر عبدی به ترکیه برای فعالیت
هنری نیست

بامداد جنوب :برادر ،اکبر عبدی ،حال عمومی برادرش را خوب اعالم کرد.
علی عبدی ،برادر بازیگر مطرح ســینمای کشور با بیان این مطلب در ارتباط با
وضعیت عمومی برادرش ،گفت :در حال حاضر حال عمومی برادرم خوب است
و پزشــکان از روند بهبود حال وی رضایت دارند .او همچنین در حال حاضر در
مســافرت به سر میبرد و طی چند هفته آینده برای درمان و آزمایشات الزم به
ایرانبرمیگردد.
به گفتــه برادر اکبر عبدی یکی از دالیلی که وی تصمیم گرفت ادامه قرنطینه
خود را در خارج از ایران و در کشــور ترکیه بگذراند ،این اســت که بسیاری از
دوستان و آشــنایان وی و همچنین نزدیکانش اصرار بر دیدن وی میکردند و
پزشکان بهدلیل اینکه وی را از هر نوع مالقاتی ممنوع کردهاند ،از او خواستند
برای ادامه روند قرنطینه و گذراندن شرایط راحتتری و همچنین تنوع روحی
به کشور ترکیه برود.
عبدیدرپایانخاطرنشانکرد:خداراشکرکهحالبازیگرمطرحسینمایایران
رو به بهبود است و پزشکان او از روند درمانش راضی هستند و خود نیز با اشتیاق
عالقه دارد که در پایان درمان به ادامه فعالیت کاری و حرفهای خودش بپردازد.
همچنین الزم میدانم بگویم خبرهایی مبنی بر اینکه اکبر عبدی میخواهد
در ترکیه به زندگی خود ادامه دهد ،کذب محض است و او با عالقه به کشورش
برای ادامه فعالیت باز خواهد گشت.

حذف  ۳فیلم ایرانی از فهرست معرفی
به اسکار

ادامه از صفحه یک
به عبارتی دیگر ،ذهن جعفرزادگان به شــکلی
خالقانــه ،عناصــری چون ویتریــن و خیابان،
عروسک و درختان ،اتوبان و عابران ،سکانس و
سریال ،پرنده و آســمان و آفتاب و ستاره را به
هم گــره زده و به هر کدام از آنها نقشــی فراتر
از نقــش معمولی در جهان بیرونــی و واقعیت
واگذار کرده است.
رئیسی در ادامه به برخی از شعرهای این کتاب
اشــاره کرد و گفت :شعرهای شماره  6و  7و  8و
 12و  14از جمله شــعرهایی است که ویژگیها
و مختصــات اصلــی کتــاب دوم جعفرزادگان
در آنهــا وجــود دارد ،ضمــن اینکــه تخیل
ناب ،تصویرســازی امروزی و ایجــاد فضاهای
پارادوکس و زیبا نیــز از جمله ویژگیهای این
دسته از شعرهای وی است.
وی افزود :بیشــک ،عبــارات و واژهها در این
شــعرها ،دقیق و متناســب با فضای درونی هر
شــعر بهکار گرفته شده و هر کدام از این تعابیر
در کنار ســایر عبارات ،به تاویلی شــاعرانه تن
دادهاند.
رئیســی تاکیــد کــرد :جعفــرزادگان در این
مجموعــه ،نشــان داده که شــاعری غریزی و
ذاتی اســت و با تکلف و تصنع رایج در بخشــی
از شــعر امروز میانهای ندارد .گر چه او فردیت
مدرن و حس زنانه خود را پشــت شرمی شرقی
پنهان کرده ،اما لحن شــعرهای او بافتی زنانه
دارد و برای مخاطبــی که با کارکردهای آوایی
و جنســیتی زبان آشنا باشــد ،لحن زنانه راوی
شــعرها قابل تشــخیص اســت .ضمن اینکه
فردیتی که در شعر جعفرزادگان وجود دارد ،با
فردیت افراطی بخشــی از شعر آوانگارد معاصر
که فردیــت را معادل هنجارشــکنی و گریز از
قواعد اجتماعی میدانــد ،تفاوت دارد ،چراکه
فردیت در شــعر او ،به مثابه بازنمایی بخشی از
هویت زنانه و بهویژه هویت شــهری اوست که
در فضایی نرم ،لحنی عاطفی و تصاویری عینی
به روایت در آمده است.
این مدرس دانشــگاه با اشــاره بــه اینکه در
شــعرهای جعفرزادگان دایم با طرحی از تردید
روبهرو هســتیم ،گفت :تردید موجود در شــعر
این بانــو ،آرام و تلخ حرکت میکند و شــبکه
تصویری شــعر را به هم متصل میســازد .این
تردیــد تلــخ؛ گاه زخــم خیابان اســت که بر
دوش عابر افتاده ،گاه هق هق ســریالی اســت
که سانســور میکند ،گاه امضایــی که طناب
دار میشــود ،گاه روزی که ســاده بــه دیوار
قاب میشــود ،گاه نشانی از خســتگی خیابان
و ویتریــن و عروســک با خــود دارد ،گاه نامی
که در ســوگ ننگ خود نشسته ،گاه دادگاهی
اســت که داد میزند ،گاه راهرویی که به هزار
راه میرسد ،گاه دســتهای قضاوت است که
باالســت و گاهی دندانهای وجــدان که تو را
میجوند.
رئیســی همچنین با اشــاره به وجوه اجتماعی
شــعر فرناز جعفرزادگان ،گفــت :به هر روی،
مضامیــن اجتماعی در شــعرهای این کتاب از

اهمیت باالیی برخوردار هســتند و بر اســاس
شــواهد و مصادیق شــعری عبارات و واژههای
اجتماعی بســامد باالیی در کتاب دارند و واضح
اســت که شــاعر ،درون مایههایی را دستمایه
ســرایش خویش قرار داده کــه تراژیک و تلخ
و نزدیک به کنش اعتراضی اجتماعی باشند.
شاعر در مواردی نیز کوشــیده از طریق برخی
بازیهــای زبانــی و دوگانهســازی واژههایی
مثل رهایــی و ره آیی ،تنها و تنهــا ،نزدیکی
و نزد یکــی ،و یا تکرار برخی عبــارات کلیدی
بــه فرایند زیباییشناســی شــعر و همچنین
گســترش کارکرد تاویلی معناها کمک کند که
بهنظر میرســد در این زمینه مقداری کلیشه
عمل گرده و موفق نبوده اســت .در این زمینه
شــعرهای شــماره  11و  21و  51نمونههای
کاملی از تالشهای جعفــرزادگان برای رفتار
متفاوت بــا کلمات برای ایجاد دگردیســی در
معناست.
وی تاکیــد کــرد :از دیگر عناصر برجســته در
شــعر جعفرزادگان بيان دراماتيك فضاهاست،
بیانی که با تصویرســازی طبیعی در پي هويت
گمشدهی انســان امروز است .تالش وی برای
برجستهســازی فضاها عمدتا موفق است و در
این مســیر از هر نوع پراكندهنویســی تاريخی
و تلمیحــی نیــز ميگريزد .البته وارد نشــدن
به دریافتهــای تاریخی و تلمیحی در شــعر،
گاه باعث تنبلی زبان شــعر او شــده و فضایی
یکنواخت را به شــعرها داده اســت اما ذهنیت
سوررئالیستی شــاعر ،همواره مانع از آن شده
که شعرها تا سطح گزارشی عادی تقلیل یابند،
چراکه مخاطب این اشــعار همواره با تخیل در
زبان و آشناییزدایی در تصویر روبهروست.
این منتقد ادبی با بیان اینکه شعر جعفرزادگان
را نمیتوان شــعری روایی دانست ،گفت :شاعر
ایــن کتــاب ،بــه دیالوگهــای درون متنی،
وجوه نمایشــی در زبــان و بهکارگیری عناصر
داســتانی در شعر عالقهای نشــان نمیدهد و
تا این مرحله از گزارههای شــعر دو ســه دهه
اخیر در زمینه روایت ،دگردیســی فرم و برخی
گسســتهای مفهومی و زبانی استقبال نکرده
اســت .وی شاعرانگی را به شعریت ترجیح داده
و میکوشد شعرهایش طول و عرض مشخصی
داشــته باشــند .جزئینگرييهــای او منحصر
به زبان آرام و ذهنیت ســاختمند اوســت و به
همین علت هم از ارجاع شــعر به بیرون از خود
پرهیز میکند.
عبداهلل رئیســی تاکید کرد :تضــاد و تناقضی
که در شــعر جعفرزادگان است ،بیش از آنکه
تکنیک صرف باشــد ،محصول ســبک فکری
و نتیجــه روش زندگی انســان مــدرن معاصر
اســت که وی تالش دارد آن را از طریق شــعر
بازســرایی کند؛ انســانی که دائم بین دالها و
مدلولهای متنوع و متکثر در نوســان و حرکت
و انتخاب است.
در شــعرهای جعفرزادگان کمتر شــتابزدگي
میبینیم ،در همه شعرها لحن و صداها نزدیک
به هم و یکدست هســتند و موازنه زیبایی بین

فضاهای مختلف در شــعر او برقرار است .گاهی
نیز شــعرها زمینه و کشش الزم برای حرکت به
ســمت نوعی طنز اجتماعی را دارند اما شــاعر
لحن رســمی و در عین حال صمیمی را ترجیح
میدهد و ریســکپذیری کمــی از خود برای
ورود به این عرصه نشــان داده است ،در حالی
که برخی نشــانهها در شعر جعفرزادگان بیانگر
اســتعداد وی برای ورود به برخی اجراهای در
زبانــی ،گریزهای فرمی ،گسســتهای روایی،
شکست و بســتهای زمانی ،چندصدایی شدن
شعر و چشــماندازهای زیباییشناختی جدید
است.
این شاعر و منتقد بوشهری در بخش دیگری از
صحبتهای خود افزود :جعفرزادگان شــاعري
است شــهری با گرایش به عناصر و المانهای
طبیعت و زیســتبوم و بیشتر عناصر طبیعت از
راه ناخودآگاه وارد شعر او شــدهاند ،عناصری
چــون :درخت ،کالغ ،خفاش ،غار ،ســنگریزه،
خورشــید ،کرگدن ،باد ،النه ،مریخ ،ســتاره،
باغ ،گنجشــک ،چمن ،قفس ،آســیاب ،کبوتر،
گرگ و میش ،رود ،گل ســرخ ،پرستو ،و  ...که
زنجیــرهای از مفاهیم طبیعت را در کنار عناصر
و اشــیاء زندگی شــهری و مدرن قرار دادهاند
و در صــدد ایجاد یک نوع دیالکتیک در شــعر
وی هســتند؛ دیالکتیکی که بهنظر میرسد در
آستانه شــکلگیری ،متوقف شده است .دلیل
اصلی دیالکتیکی نشــدن شعرها نیز ثابت بودن
فضاهــای درونــی آنها و نرســیدن به وضعیت
چالش در نظام درونــی متن ،و ایجاد فرآیندی
اســت که بهوســیله آن تغییراتــی محتوایی و
شکلی رخ دهد .در واقع ،تناقضها و تضادهای
شــعر جعفرزادگان در حد تناقض و تضاد ادبی
و حتی واقعیتهایی دوگانه باقی میمانند و به
مرحله حرکت ،تغییر ،گــذار ،تحول و هرگونه
پویایی دیالکتیکی نمیرسند.
عبــداهلل رئیســی در پایان این جلســه ،ضمن
قرائت چند شــعر از کتاب آخــر جعفرزادگان،
گفت :در انتها ذکر این نکته الزم است که حجم
عمده شعرهای این کتاب ،شــاعری را معرفی
میکند که هنوز به حرکت و رفتن میاندیشــد.
شــاعری که کلمــات و عبــارات را در خدمت
تصویر میخواهــد و تصاویــر را فرصتی برای
ایجاد و کشف فضاهای تازه میداند ،بر کارکرد
عاطفی عبارات و تصاویر نظارت هوشــمندانه
دارد ،به نــوآوری در فرم بهعنوان فرصتی برای
ایجاد لذت در متن و به آشــناییزدایی در زبان
بــه مثابه بســتری برای تاویل بیشــتر در معنا
میاندیشــد .شــاعری که میداند کجای شعر
ایســتاده ،رسیدنی در کار نیست و برای پویایی
و ماندگاری در شــعر امروز ،خیلی از گزارههای
شعرش نیاز به پوســتاندازی ،تحول و حرکت
دارد.
در پایان این نشســت ،تعدادی از شــاعران از
جملــه دکتــر رضا معتمــد ،عبــاس فالحی،
ابراهیــم ســبحانی ،هوتــن نیکنــژاد ،حامد
خوشنیت ،محدثه نادری ،بهــار بازیاری ،و ...
آخرین سرودههای خود را قرائت کردند.

ایسنا :هیات معرفی فیلــم ایرانی ،به فرهنگستان علوم و هنرهای سینمایی
(اسکار) ،فهرست کوتاه پنج فیلم را برای بررسی در مراحل نهایی اعالم کرد.
به گزارش روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی ،امیر اسفندیاری سخنگوی این
هیات با اشاره به اینکه اعضای هیات ،با تمرکز بر  8فیلم فهرست قبلی ،به دقت
سوابق حضور در مجامع ملی و بینالمللی و بازخوردهای مطبوعاتی و عمومی
در نمایشهای داخلی و خارجی آن عناوین را مورد بررسی قرار دادهاند ،گفت:
هیات معرفی فیلم ایرانی به فرهنگستان علوم و هنرهای سینمایی (اسکار) در
ادامه جلســات ضمن بررسی اهمیت نقش پخشکننده بینالمللی از دیدگاه
خود ،ویژگیهای حرفهای و فرهنگی فیلمی شایسته برای نمایندگی سینمای
ایران در این رویداد جهانی را تشــریح کردند .اســفندیاری با بیان اینکه اعضا
همچنین آثار معرفیشده از سوی سایر کشورها را ارزیابی کرده و در نهایت ،به
فهرستی کوتاه رسیدند که نماینده ایران در رقابت اسکار بهترین فیلم خارجی
زبان از میان فیلمهای این فهرســت انتخاب خواهد شد .ادامه داد :در فهرست
کوتاه ،پنج فیلم منتخب به ترتیب حروف الفبا عبارتند از« :ایســتاده در غبار»
(محمدحسینمهدویان)«،دختر»(سیدرضامیرکریمی)«،فروشنده»(اصغر
فرهادی)« ،النتوری» (رضا درمیشیان) و «ناهید» (آیدا پناهنده).
به این ترتیب از فهرست اولیه ،فیلمهای «چهارشنبه  ۱۹اردیبهشت» (وحید
جلیلوند)« ،اژدها وارد میشــود» (مانی حقیقی) و «ابد و یک روز» (ســعید
روستایی) حذف شدهاند .معاون بینالملل بنیاد سینمایی فاربی در پایان گفت:
با توجه به روند پیشــرفت کار ،امید میرود که ظرف یکی دو روز آینده ،تکلیف
نماینده ایران در اسکار  ۲۰۱۷روشن شود.
در ســال جاری ،پوران درخشــنده ،محمد بزرگنیا ،محمد حیدری ،سعید
عقیقی،امیرحسینعلمالهدی،شهراممکری،تورجمنصوری،اکبرنبویوامیر
اسفندیاریدراینهیاتکهبهمیزبانیبنیادسینماییفارابیدرتعاملمستقیم
با خانه سینما و سازمان سینمایی تشکیل شده است ،عضویت دارند.

تاالر وحدت میزبان بزرگداشت شهریار
بامدادجنوب 27:شهریورماهسالسالروزدرگذشتاستادشهریاراستکهبه
همین مناسبت این روز را روز ملی شعر و ادب نامیدهاند .فردا شنبه کنگرهایی با
همین نام از ساعت  15:30در تاالر وحدت برگزار میشود.
این مراسم با شــعرخوانی بزرگان ادبیات معاصر همراه خواهد بود .همچنین
ارکستر سازهای ملی با رهبری میالد عمرانلو قطعه «حاال چرا» از ساختههای
زندهیاد روحاهلل خالقی را اجرا میکند« .حاال چرا» قطعهای است که خالقی بر
روی شعری از «شهریار» ساخته است.
سیدمحمدحسین بهجت تبریزی ملقب به «شهریار» شاعر برجسته معاصر
که در سال  1285به دنیا آمد و در  27شهریور  1367درگذشت .دیوان اشعار او
به زبان ترکی و فارســی سروده شده است .در تقویم ایران  27شهریور مقارن با
روز درگذشت «شهریار» به نام «روز شعر و ادب فارسی» نامگذاری شده است.
کنگره روز ملی شعر و ادب به همت بنیاد «شهریار» برگزار میشود.

رونمایی از اسناد تاریخی مرمت معبد آناهیتا
ایسنا :به مناسبت هشتاد و شش ســالگی ثبت ملــی شهر تاریخی بیشاپور
مراسمی در خانه جهانگردی شــیراز با هدف معرفی این شهر ساسانی برگزار
و برای نخستین بار اسناد تاریخی و تصویری مرمت معبد آناهیتا رونمایی شد.
رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان کازرون در مراسم معرفی بیشابور گفت:
شهر بیشاپور در تاریخ  24شــهریور ماه  1310به شماره  24در فهرست ملی
قرارگرفت.
محمدرضا معینی با اشــاره به اینکه این برنامه به معرفی تخصصی بیشــابور
اختصاص داشت ،گفت :ب ه مناسبت هشتاد و ششمین سال ثبت بیشابور ،بانک
جامع ســفالینههای ساسانی استان فارس تاسیس و راهاندازی شد .با توجه به
اینکه پایگاه پژوهشــی شهر بیشاپور دارای موزه تخصصی ساسانی و کتابخانه
است از این رو در نظر داریم کارگاه دائم حفاظت و مرمت گچ بریهای ساسانی
را نیز در این پایگاه راهاندازی کنیم .وی با بیان اینکه در شــهر تاریخی بیشاپور
گچبریهای متعددی وجــود دارد ،افزود :هم اینک گچبریهای تاریخی این
شهر را در تاالر تشریفات و ایوان موزایک میتوان دید.
مدیر داخلی پایگاه شهرتاریخی بیشاپور ادامه داد :تکمیل و تجهیز موزه شهر
بیشاپور ساماندهی ،خواناسازی و مرمت محوطه بیرونی و درونی مسجد جامع
بیشــاپور همچین تملک عرصه و حریم مجموعه طبیعی ،تاریخی این شهر و
پیگیری ثبت جهانی شهر بیشاپور همچنین ایجاد زیر ساختهای الزم جهت
ارائه خدمات گردشــگری در محوطه تنگ چوگان و شــهر بیشاپور از جمله
برنامههایآیندهپایگاهپژوهشیبیشاپوراست.

شکایت عربستان و امارات از کاروان ایران در پارالمپیک
بامداد جنوب :ســعودیها به جنجالسازی خود علیه ورزش ایران
همچنان ادامه میدهند و اینبار از نوشته انگلیسی «خلیج فارس» و
نقشپرچمایرانرویلباسووسائلاعضایکاروانایراندرپارالمپیک
خشمگینشدهاند.کمیتهملیالمیپکعربستانمدعیاستکهرفتار
ورزشکارانایرانیدرپارالمیپکتحریکآمیزاست.کاروانسعودیها
که در برزیل حضور دارد اعالم کرد که اعتراض رسمی خود را به آنچه
که رفتارهای تحریکآمیز کاروان ایــران خواندهاند به کمیته عالی

برگزاریرقابتهایالمپیکارائهدادهاند.سعودیهانسبتبهاستفاده
ایران از تصویر و عبارت «خلیج فارس» و نقشه ایران بر روی پیراهن و
وسائل ورزشکاران ایرانی اعتراض دارند و بر این باور هستند که کاروان
ایرانبااینکارواین طراحی سیاستراواردورزش در پارالمپیک کرده
و این نوشته حرکتی تحریکآمیز علیه عربستان و کشورهای عربی
منطقه است .یورو عربی و روزنام ه الریاضیه عربستان سعودی مدعی
هستند که در طراحی البسه کاروان پارالمپیک ایران عالوه بر استفاده

از واژه انگلیسی خلیج فارس ،طرح پرچم ایران نیز بر روی نقشه مرزی
عربستان و برخی از کشورهای حوزه همکاری خلیج فارس گسترش
یافته است .ناصر القحطانی ،مدیرفنی و اداری کاروان عربستان در ریو
در اینباره گفت :اعتراض رسمی خود را علیه ایران به کمیته برگزاری
بازیها تقدیم کردهایم .باید مانع از این حرکات تحریکآمیز ایرانیها
باشیم .با همکاری دیگر کشورهای عربی میخواهیم تحریمهایی را
علیه ایران اتخاذ کنیم تا مخالفت خود را اعالم کنیم.
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بازگشت خوابآور به عصر تساویها

برتری ایران مقابل عربستان با گلزنی
بازیکن بوشهری

علی پورتنگستانی

بامداد جنوب :ملی پوشــان نوجوان فوتبالیســت در اولین دیدار خود برابر
عربستان توانستند این تیم را با نتیجه 3بر 2شکست دهند.
به گزارش ورزش بوشــهر ،تیم ملی فوتبال نوجوانان کشورمان در اولین دیدار
خود در مرحله گروهی رقابتهای قهرمانی نوجوانان آســیا روز پنجشــنبه
از ســاعت  15با قضاوت کیم دیانگ از کره جنوبی به مصاف عربســتان رفت و
توانست این تیم را با نتیجه 3بر 2شکست دهد.
گلهای تیم ملی نوجوانان را الهیار صیادمنش (دقیقه  ،)47محمد شــریفی
(دقیقه  )67و علیرضا اسدآبادی (دقیقه  )69به ثمر رساندند .معراج اسماعیلی،
سعیدآهنی،امیرحسیناسماعیلزاده،علیرضاسواری(46علیرضااسدآبادی)،
عارف محمد علیپور ،طاها شــریعتی ،امیرحسین خدامرادی ،محمد شریفی،
وحیدنامداری،یونسدلفی( 39الهیارصیادمنش)ومحمدقادری( 83حسین
نخودکار)بازیکنانیبودندکهامروزمقابلعربستانبهمیدانرفتند.
گفتنی است ،دیدار دوم شــاگردان چمنیان روز یکشنبه  28شهریوماه برابر
امارات است.

بامداد جنوب :تیم ملی فوتسال ایران در دومین بازی خود در جام جهانی این
رشته ورزشی در کلمبیا ،مقابل مراکش به پیروزی رسید.
شاگردان محمد ناظمالشــریعه در دومین دیدار مرحله گروهی خود در جام
جهانی کلمبیا از ساعت  5:30بامداد روز گذشته به مصاف مراکش رفتند و در
پایان به پیروزی  5بر  3رسیدند.
گلهای ایران در این بازی را حســین طیبی در دقیقــه  ،10مهدی جاوید در
دقیقه  ،15حســنزاده در دقیقه  16و  23توکلی در دقیقه  17به ثمر رساندند.
در این بازی نیز همچون بازی اول ،صمیمی ،اسماعیلپور ،حسنزاده ،جاوید،
توکلیدرترکیباولیهایرانقرارداشتندوشاگردانناظمالشریعهازهماندقایق
ابتدایی بازی را هجومی دنبال کردند.
قفل دروازه مراکش در دقیقه 10بازی را طیبی شکست و در ادامه مهدی جاوید
در دقیقه 15و بعد از اینکه حسنزاده ضربه پنالتی را از دست داد ،گل دوم ایران
را به ثمر رساند .مراکشــیها بعد از دریافت دو گل به خود آمدند و روی غفلت
بازیکنان ایران ،گل اول خود را به ثمر رســاندند اما این پایان کار نبود و در ادامه
حسنزاده روی پاس جاوید ،گل سوم ایران را زد و توکلی روی پاس حسنزاده،
اختالف گل را با حریف به عدد ســه افزایش دا د اما مراکشیها در دقیقه پایانی
بازی از روی نقطه پنالتی دوم به گل دوم خود رســیدند .نیمه نخســت بازی با
نتیجه  4بر  2به سود ایران به پایان رسید.
صمیمــی در این نیمه با دریافــت کارت زرد در این بــازی ،دیدار ایران مقابل
آذربایجان را از دست داد .با شروع دوم ،مراکشیها برای جبران گلهای خورده
دســت به حمالت متعددی زدند و فضا برای گلزنی بیشتر ایران باز شد .اصغر
حســنزاده در دقیقه سوم نیمه دوم دروازه خالی مراکش را باز کرد و بعد از این
گل بازی گره خورد .دو تیم هرچه زدند به در بســته خورد تا اینکه مراکشیها
روی یک ضد حمله و روی حرکت تکنیکی در دقیقه  32گل سوم را وارد دروازه
صمیمیکردند.
در دقایق پایانی بازی مراکش از سیســتم پاورپلی یا پنج نفره اســتفاده کرد تا
بتواند تفاضل دو گل را جبران کند .در این لحظات تیم ملی ایران فرصت داشت
تا دروازه خالی حریف را باز کند اما با بیدقتی این اتفاق نیفتاد تا بازی با نتیجه
 5بر  3به پایان برسد.

ورزشکار گناوهای مدال نقره بازیهای
پارالمپیک را کسب کرد

ایرنا :سجاد نیک پرســت نماینده پرتاب نیزه ایران از شهرستان گناوه استان
بوشهر در رقابتهای پارالمپیک 2016ریودوژانیرو به مدال نقره دست یافت.
پرتابگر نیزه ایران بعد ازظهر چهارشنبه در ماده  F13توانست با ثبت رکورد
 62متر و 74ســانتی متر به مدال نقره این رقابتها دست یابد و افتخاری دیگر
نصیب کشــور کرد .نیک پرست در پرتاب اول  59متر و  37سانتی متر ،پرتاب
دوم رکورد  60متر و هفت سانتی متر و در پرتاب سوم  60متر و  60سانتی متر
پرتاب کــرد .وی در پرتاب چهارم مرتکب خطا شــد و در پرتاب پنجم رکورد
 57.05متر را ثبت و در تالش ششم توانست نیزه را62/74متر پرتاب و با همین
رکورد به کار خود پایان داد.
در این ماده ،الکســاندر شوچینکوف از ازبکســتان با ثبت رکورد  65متر و 69
سانتی متر ضمن شکســتن رکورد پارالمپیک به نشــان طال رسید و نمانجا
دیمیتری جوویچ صربستانی با پرتابی به میزان  60متر و  86سانتیمتر گردن
آویز برنز را بر گردن انداخت.

فلفلی :بچهها با همدلی و اتحاد بازی کردند
بامداد جنوب :ســرمربی تیم ملی فوتبال پنجنفره ایــران ،صعود به فینال
مسابقاتپارالمپیکرابهخاطرلطفخداوندوتوسلاعضایتیمبهامامرضا(ع)
عنوان کرد و گفت :همه بچهها با جان و دل برای مسابقات بازی میکنند و قبل
از هر بازی ،از پرچمی که متبرک به ضریح حضرت رضا (ع) است و با خود به ریو
آوردهاند به ائمه اطهار ،بهویژه به امام هشتم توسل میکنند.
به گزارش ایســنا از ریو ،جواد فلفلی بعد از صعود تیم فوتبال پنج نفره ایران به
فینالمسابقاتپارالمپیک،درگفتوگوباخبرنگارانگفت:مناینپیروزیرابه
همه مردم ایران بهخصوص جامعه ورزش معلوالن و نابیانایان تبریک میگویم.
مسابقه خیلی ویژه و از فینال مهمتر بود ،چراکه ابتدا باید تیم قدرتمند آرژانتین
را میبردیــم بعد به فینال میرفتیم .به خاطر همین تدابیر خاصی را برای این
بازی بهکار گرفتیم و بچهها هم حرف ما را گوش دادند و به دستورات کادر فنی
توجه کردند که خدا رو شکر برنده شدیم .بچهها با همدلی و اتحاد بازی کردند.
سرمربی تیم ملی فوتبال پنج نفره با اشاره به بازی فینال هم گفت :بازی فینال
با برزیل است که تیم قدرتمندی است و از حمایت تماشاگرانش هم برخوردار
اســت .به همین دلیل برای آن بازی هم تاکتیک ویژهای را در دستور کار داریم
که به یاری خداوند و دعای مردم به مدال طال دست پیدا میکنیم .از همه مردم
میخواهم ما را دعا کنند.

تیتر
تیم ملی فوتبال پنج نفره با پیروزی برابر
آرژانتین به فینال راه یافت

محسن کائیدی ،ملیپوش پرتاب نیزه کشورمان
مقام سوم دست یافت

نگهبان سابق منچستریونایتد به جرم قتل الهام
گرفته از داعش ،گناهکار شناخته شد

منصوریان :برای مساوی به دربی نیامده بودم
برانکو :متاسفانه پیروز نشدیم ،اما به هدفمان
نزدیکتر شدیم

  عکس :احسان نادریپور

اولین پیروزی ایران در جامجهانی
فوتسال

شــنبه  27شهریور  15 95ذیالحجه  1437سال سوم شماره 478

گزارش

هشــتاد و ســومین دیدار ســنتی پایتخت بین
تیمهای استقالل و پرســپولیس از ساعت  ۱۷و با
سوت علیرضا فغانی در ورزشگاه آزادی آغاز شد.
بازی را پرسپولیسیها آغاز کردند و در همان ابتدا
موقعیت خوبی برای گلزنی ساختند اما مدافعان
اســتقالل ،توپ را دور کردند .پنج دقیقه نخست
بازی بدون اتفاق خاصی به پایان رســید و دو تیم
بیشتر به محک زدن یکدیگر پرداختند.
در دقیقه ،۷کاوه رضایی ضربه ایستگاهی تیمش
را از فاصله  ۳۰متری به زیبایی به ســمت دروازه
پرسپولیس زد اما بیرانوند با واکنشی خوب ،توپ
را دور کرد .پس از این موقعیت ،استقالل صاحب
ضربه کرنر شد اما سانتر حیدری نتیجهای نداشت
و آبیپوشــان بار دیگر به یک کرنر رسیدند .کرنر
دوم را هم حیدری به روی دروازه حریف فرستاد
و اینبار توپ از همه رد شد و به سمت دیگر زمین
رفت .ســانتر بعدی اســتقاللیها را بیرانوند دور
کرد.
باالخره داور اولین کارت خود را به بازیکن استقالل
نشان داد .خطای امید ابرهیمی روی احمدزاده با
اعتراض شــدید هواداران سرخ همراه شد .هافبک
استقالل به خاطر این خطا از داور کارت زرد گرفت.
در دقیقــه  ،۱۵کاوه رضایی داخل محوطه جریمه
پرسپولیس صاحب توپ شــد اما نتوانست از این
فرصت خوب اســتفاده کند .پس از آن بیرانوند با
خروج خوب از دروازه و شــیرجه بلنــد ،توپ را از
روی سر مهاجم استقالل جمع کرد و مورد تشویق
شدید هواداران قرار گرفت.
پس از فشار آبیها ،باالخره پرسپولیس بازی را در
دســت گرفت .بازی تیمی زیبای پرسپولیسیها
موقعیت بســیار خوبی برای این تیــم ایجاد کرد.
پاسکاری سرخپوشــان در نهایــت توپ را داخل
ی رســاند اما شــوت
محوطــه جریمــه به طارم 
محکم این بازیکن را مدافع اســتقالل با ســر دور
کــرد .در دقیقــه  ،۲۲داور اولیــن کارت زرد را به
پرسپولیسیها نشان داد .علی علیپور معتقد بود
که مدافع اســتقالل روی او خطا کرده اما داور با او
همعقیده نبود و بهدلیل اعتراض شدید ،به بازیکن
پرسپولیس کارت زرد داد.
دقیقــه  ،۲۴پرسپولیســیها درســت روی خط
محوطه جریمه صاحب ضربه ایستگاهی شدند .این
ضربه را مسلمان به دیوار دفاعی زد اما توپ پس از
یک رفت و برگشت در یکقدمی دروازه به طارمی
رســید اما این مهاجم در کمال ناباوری نتوانست
دروازه را باز کند .دقیقه  ،۳۱باز هم پرســپولیس
صاحب ضربه ایستگاهی شد .اینبار از فاصله حدود
 ۲۵متری عالیشــاه توپ را فرستاد اما حاصلی جز
یک پرتاب اوت برای سرخپوشان نداشت.
دقیقه  ،۴۳مهدی طارمی پشــت محوطه جریمه
استقالل صاحب توپ شــد اما شوت ناامیدکننده
او با اختالف زیاد به بیرون رفت .دقیقه  ،۴۴حرکت
تیمی خوب پرسپولیســیها عالیشــاه را پشــت
محوطه جریمه صاحب توپ کرد اما شوت او هم با
اختالف زیاد به بیرون رفت .بدین ترتیب نیمه اول
مسابقهه با نتیجه  0-0به پایان رسید.

نیمه دوم با حمالت استقالل شروع شد .در دقیقه
 ،۴۸جابر انصاری از سمت چپ دروازه پرسپولیس
پاس عرضی خوبی ارســال کــرد و در حالی که با
اشتباه مدافع ســرخها توپ در یکقدمی دروازه
به کاوه رضایی رســیده بود ،بیرانوند شوت مهاجم
استقالل را در دو ضرب مهار کرد تا بهترین فرصت
استقالل تا این دقیقه از بازی از دست برود .دقیقه
 ،۵۸خســرو حیدری ضربه کرنــر دیگری به روی
دروازه پرسپولیس فرســتاد اما این ضربه حاصلی
نداشــت و توپ بار دیگر به کرنر رفت .اینبار کرنر
فرســتاده شد اما داور بازی را متوقف کرد و دستور
تکــرار ضربه را صــادر کرد .پس از ارســال توپ،
بیرانوند باالتر از همه بازیکنــان توپ را مهار کرد
و بــه زمین افتاد که برخــوردش با زمین به قدری
شدید بود که بیش از یک دقیقه روی زمین نشست
تا مداوا شود.
از دقیقه  ۶۱حمالت پرسپولیس جدیت بیشتری
به خود گرفت .در همین دقیقه عالیشاه توپ بلندی
را به روی دروازه فرســتاد اما ضربه ســر طارمی با
اختالف کمی به بیرون رفت .پس از دســت رفتن
این موقعیت ،بار دیگر طارمی به ســرعت به سمت
دروازه اســتقالل رفت و پاس عمقی مســلمان را
دریافت کرد اما شوت او را مدافع استقالل به کرنر
فرســتاد تا مهاجم بوشهری پرسپولیس همچنان
در زدن گل ناکام باشد.
دردقیقه  ،۶۹فرشــید باقری ،محسن مسلمان را
که قصد شروع ضدحمله داشــت ،با خطا متوقف
کرد و کارت زرد گرفت .پس از آن ،پولییانســکی
جای انصاری را که دقایقی پیش مصدوم شده بود،
گرفت تا اولین تعویض بازی بهنوعی ،اجباری باشد.
از دقیقه  72پرســپولیس فشار خود را روی دروازه
استقالل بیشتر کرد .در دقیقه  73عالیشاه بار دیگر
توپ بلندی به روی دروازه اســتقالل فرســتاد اما
ضربه ســر احمدزاده در تیر دورتر به زمین خورد
و به بیرون رفت .در دقیقه  ،۷۴علیپور در موقعیت
تکبهتــک با رحمتی قــرار گرفت اما تــوپ را به
آســمان زد تا روز بیدقتیهای عجیب مهاجمان
پرسپولیس را کامل کند.
اســتقالل از دقیقه  80شروع به حمالت متعدد به
سروی دروزاره پرســپولیس کرد .ضربه سر کاوه
رضایی با اختالف بســیار کمی به بیرون رفت این
در حالی بود که بیرانوند در این صحنه تنها نظارهگر
عبور تــوپ بود .دقیقه  ،۸۱جابــر انصاری از بازی
بیرون رفت و جایش را بــه علی قربانی داد .دقیقه
 ،۸۵والدیمیر پریموف برای پرســپولیس به جای
علیپور به میدان رفت.
دقیقه  ،۸۶مدافعان اســتقالل در فاصله  ۲۰متری
دروازه خودی روی محسن مسلمان خطا کردند و
یک ضربه ایستگاهی به حریف تقدیم کردند .این
ضربه بهصورت خطرناکی ارســال شــد اما جالل
حسینی در یک قدمی دروازه به توپ نرسید .دقیقه
 ،۸۹خســرو حیدری بهدلیل خطا روی مسلمان،
سومین کارت زرد استقالل را گرفت.
در دقیقه ۹۰مدافع برزیلی استقالل موقعیت 100
درصد را از پرسپولیسیها گرفت .رابسون از مقابل

آگهیموضوعماده 3قانونوماده 13آئیننامهتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
برابــر رای شــماره  139560324009003557مــورخ  1395/5/11هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتی بوشــهر تصرفــات مالکانــه و بالمعارض متقاضــی آقــای اکبر بیژنی
فرزنــد حیــدر بشــماره شناســنامه  431صــادره از دشتســتان به شــماره ملــی  6109689645در ششــدانگ یکباب ســاختمان
بــه مســاحت  134مترمربــع پــاک  4فرعــی از  2712اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک  2712اصلــی واقــع در بخــش دو
بوشــهر خریــداری از مالــک رســمی ســیدمحمود مهیمنــی گردیــده اســت .لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبت به
فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکیــت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخذ رســید ،ظرف
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد/ 1293، 244973 .م الف.
تاریخ انتشار نوبت اول 95/6/27 :تاریخ انتشار نوبت دوم95/7/11 :

سهراب خواجه – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر

دروازه خودی توپ را بهخوبی به کرنر فرســتاد و
اجــازه نداد که طارمی به تــوپ ضربه بزند .دقیقه
 ،۹۱عالیشاه جای خود را به احمد نورالهی داد .در
دقیقه  ،۹۲باالخره پریموف دروازه اســتقالل را باز
کرد اما داور این گل بهدلیل قرار داشــتن بازیکن
اوکراینی در افســاید ،مردود اعالم کرد .در دقیقه
 93باالخره فغانی ســوت پایان بازی را به صدا در
آورد تا یکی خوابآورترین دربیهای اخیر بدوت
گل به پایان برسد.
با این تســاوی بدون گل تعــداد بازیهای بدون
باخت پرسپولیس برابر استقالل به  10بازی رسید
وپرســپولیس طوالنیترین دوره بیشکست برابر
استقالل را در تاریخ دربیها رقم زد .پرسپولیس از
آذر  90به بعد در  10بازی برابر استقالل صاحب 4
برد و 6مساوی شده است که از این  6مساوی  5بار
بازی با تساوی بدون گل خاتمه یافته است.
حواشی دربی
پــس از اتمام داربــی  83پایتخــت دو بازیکن از
اســتقالل و پرسپولیس به ســالن تست دوپینگ
رفتند .ماموران کنتــرل دوپینگ لیگ برتر احمد
نورالهی و صادق محرمی دو بازیکن نیمکتنشین
پرســپولیس و جابر انصاری و فرشید اسماعیلی از
استقالل را برای آزمایش دوپینگ انتخاب کردند.
از نکات قابل توجه پــس از پایان بازی این بود که
اســتقاللیها به همراه علی منصوریان به شادی
پرداختند و سرمربی تیمشان را مورد تشویق قرار
دادند تــا رضایت خود را از بازی تیمشــان مقابل
پرسپولیس نشان بدهند.
کیروش ســرمربی تیم ملی که بازی را از نزدیک
تماشا میکرد بدون مصاحبه و با چهرهای خندان
ورزشــگاه را ترک کرد .در زمان بازی نارنجکهای
زیــادی پرتاب شــد .در جایــگاه  CIPزمانی که
پرسپولیس گل زد و آفساید اعالم شد با خوشحالی
هواداران پرسپولیسی ،استقاللیها معترض شدند
و با هم درگیــری پیدا کردند .بعــد از پایان بازی
زمین مســابقه بهطور عجیبی شلوغ شد .برخی از
تماشاگران اســتقالل وارد زمین شد و زمانی که
میخواســتند عکس یادگاری بگیرند بازداشــت
شدند.
نظر کارشناس داوری
پس از پایان بــازی ،رئیس دپارتمان داوری با ابراز
رضایت از قضاوت دربــی  ،83گفت :داوران دیگر
عملکرد فغانی را الگوی خود قرار دهند.
حســن کامرانیفر رئیس دپارتمان داوری درباره
داوری دربــی ،گفت :داوری خوبی شــاهد بودیم.
همان طور که دپارتمان شــجاعت این را داشــت
که آقای فغانی را بهعنوان داور انتخاب کند ،فغانی
بینالمللی قضاوت کرد .در این بازی بازیکنان داور
و تماشــاگران همه خوب بودند و نقش خود را به
خوبی انجام دادند و شاهد یک دیدار دیدنی بودیم.
فغانی با درک شــرایط بازی اکثــر صحنهها را به
درستی قضاوت کرد و با تصمیماتش به بهبود روند
بازی کمک کرد و باعث زیباترشدن بازی شد .من
بــه داوران دیگر توصیه میکنم که فغانی را الگوی
خود قرار دهند.

آگهیموضوعماده 3قانونوماده 13آئیننامهتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
برابــر رای شــماره  139560324009003870مــورخ  1395/5/11هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی بوشــهر تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی آقــای محمــد
ســلمانیپور فرزنــد غالمرضــا بشــماره شناســنامه  363صادره از بوشــهر بــه شــماره ملــی  3500997589در ششــدانگ یکباب
خانــه بــه مســاحت  90/95مترمربــع پــاک  28فرعــی از  3357اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک اصلــی  3357واقــع
در بخــش دو بوشــهر خریــداری از مالــک رســمی محمــد بوســتانی گردیــده اســت .لــذا بــه منظور اطــاع عمــوم مراتــب در دو
نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از
اخــذ رســید ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیم نماینــد .بدیهی
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیت صــادر خواهــد شــد571075 .
/ 1290،م الــف.
تاریخ انتشار نوبت اول 95/6/27 :تاریخ انتشار نوبت دوم95/7/11 :

سهراب خواجه – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر

پیش بازی ایرانجوان بوشهر و فجر
سپاسی شیراز

بامداد جنوب :تیمهای فوتبال ایرانجوان بوشهر و فجر سپاسی شیراز
در هفته هفتم به مصاف هم خواهند رفت.
هفته هفتم رقابتهای لیگ دســته اول کشــور روز شنبه با برگزاری 9
دیدار در شهرهای مختلف کشــورمان برگزار خواهد شد که در یکی از
این دیدارها تیم فوتبال ایرانجوان بوشــهر میزبان فجر سپاســی شیراز
خواهد بود.
دو تیم امســال را با توجه به مشــکالت مالی که چندســالی اســت که
گریبانگیر این دو تیم خوب فوتبال کشــورمان اســت ،خیلی بد شروع
کردند و نتوانســتند انتظارات هواداران خود را بــرآورده کنند و خیلی
امیدوار هســتند تا با برد در این دیدار ناکامیهــا را جبران کنند و گام
بلنــدی برای پیروزیهــای آینده بردارند .ایرانجــوان که در این بازی
میزبان اســت و از حمایت هواداران خود بهر میبرد نیاز مبرم به برد در
این دیدار دارد تا شکســت ســنگین هفته قبل مقابل گل گهر را جبران
کنــد و به وضعیت خود در جدول سروســامانی بدهد و از اینرو با تمام
قدرت در این دیدار حاضر خواهد شد.
شاگردان محمود خرمزی جوان هماکنون با  6امتیاز در مکان سیزدهم
جدول ردهبندی قرار دارند اما فجریهای شــهر شــیراز که در ســال
گذشــته با تمام مشــکالت مالی به یک قدمی لیگ برتر هم رســیدند
امســال لیگ را به بدترین شکل ممکن شــروع کردند .شاگردان بهرام
شــفعیی که هفته گذشــته در خانه و در مقابل نساجی با تساوی بدون
گل متوقف شــدند در این دیدار فقط به برد فکر میکنند تا به جایگاه بد
خود در جدول سر و سامان بدهند.
از امتیازات مثبت این تیم در دیــدار مقابل ایرانجوان میتوان به وجود
چند بازیکن بوشــهری این تیم که اتفاقا از بازیکنــان ثابت این تیم نیز
محسوب میشوند اشــاره کرد که با ســبک بازی همشهریهای خود
آشــنایی دارند .فجریها که که با ســه تساوی کســب کرده در مکان
پانزدهام جدول قرار دارنــد نیاز مبرم به این ســه امتیاز بازی خواهند
داشــت و حال باید در نبرد دو اســتاد جوان این دیــدار یعنی محمود
خرمزی و بهرام شــفعیی کدام برنده خواهند بــود و فجر میتواند خط
تیره خود در گزینه برد را حذف کند.
با نگاهی فنی به دو تیم میبینیم که هر دو نقاط ضعف مشــترکی دارند
که بهطور مساوی دیده میشــود و خطوط دفاع و حمله دو تیم ضعیف
و دور از انتظار ظاهر شــدهاند که این ضعفهــا در بازیهای دو تیم در
هفتههای گذشــته به وضوع دیده شده است و دو تیم با  11گل خورده
یکــی از ضعیفترین خطوط دفاعی لیگ را دارند و در خط حمله هم در
حد انتظار ظاهر نشــدهاند و زدن فقط  6گل برای این دو تیم اصال آمار
خوبی نمیتواند باشد.
قابل ذکر اســت این دیدار را آقایان :جواد شــرفی بــه کمکهای ولی
کاووســی و رحیم حاجیپور قضاوت خواهند کــرد و پیمان فرخی مهر
نیــز داور چهارم این دیدار اســت و ناظر این بازی هم ســعید بطحایی
خواهد بود.
آگهیموضوعماده 3قانونوماده 13آئیننامهتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
برابــر رای شــماره  139560324001001587مــورخ  95/4/26هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک بندرگنــاوه تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضی
آقــای علــی کرمــی لیــراوی فرزنــد احمــد صــادره از گنــاوه را در ســه دانــگ مشــاع از شــش دانــگ یکبابخانــه به مســاحت
 275/26متــر مربــع را در قســمتی از پــاک  917واقــع در امامــزاده گنــاوه محــرز گردیــده اســت.لذا بــه منظــور اطــاع عموم
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیــت متقاضی
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم
و پــس از اخــذ رســید ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم
نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر
خواهــد شــد /672 .م الــف.
مجید امیری – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گناوه
تاریخ انتشار نوبت اول 95/6/27 :تاریخ انتشار نوبت دوم95/7/11 :
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مدیرمسوول و سردبیر :کریم جعفری

اوقات شرعی به افق بوشهر
اذان صبح
طلوع افتاب
اذان ظهر

05:34:58
06:52:49
13:01:00

غروب آفتاب

19:09:10

نیمهشب شرعی

00:22:04

اذان مغرب

19:25:58

قیمت سکه
واحد

سکه

خرید

1

سكه يك بهار قديم

1,105,000

1
1
1
1

سكه تصوير امام
سكه نيم بهار
سکه ربع بهار

سکه یک گرمی

نشانی :بوشهر  -خیابان شهید مطهری (باغ زهرا)  -شماره  - 28طبقه 5

1,115,000
562,000
290,000
183,000

فروش

قیمت انواع ارز
نماد

واحد

ارز

1,115,000

1
1

USD
EUR

دالر امريكا
یورو

298,000

1
1

GBP
AED
CNY

درهم امارات
یوان چین

1,120,000
568,000
188,000

تلفن تحریریه33553945-6 :

1

نمابر33543188-9 :

پوند انگلیس

برگی از تاریخ
فانتومهای ایرانی

 :1347امريكا اولين دســته از هواپيماهاي جنگي اف4
فانتوم را به نيروي هوايي ايران تحويل داد.
 :1338جواهــر لعل نهرو نخســت وزير هنــد به اتفاق
دخترش اينديــرا گاندي براي ديداري چهار روزه از ايران
وارد تهران شدند.
« :1320اروين اتــل» وزير مختار آلمان در تهران ،همراه
با باقيمانده كارمندان ســفارت شامل  58مرد 274 ،زن
و  136كودك در راه عزيمت به كشورشــان به مرز ايران
وتركيهرسيدند.
 :1318يازدهمين دوره فعاليت مجلس شوراي ملي كه
روز  20شهريور  1316آغاز شده بود ،پايان يافت.
 :1305محمدولي خان تنكابني ســپهدار اعظم ،رئيس
الوزراي پيشــين بهدليل بدهي ســنگين به بانكهاي
خارجي خودكشي كرد و در امامزاده صالح تهران به خاك
سپردهشد.

3,549
4,005
4,720
969
537

3,559
4,015
4,740
975
546

برازجان

42°
25°

عسلویه

38°
27°

پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی شیرینی و شکالت  -عکس :سهراب سیدجمالی

غیرمتعهدها ،روایت عدم وابستگی

حسن روحانی رئی سجمهوری اسالمی ای ران روز جمعه به
ونزوئال سفر کرد تا ضمن سپردن ریاست جنبش عدم تعهد
( )NAMبه کشور می زبان ،در هفدهمین اجالس س ران این
جنبش نیز شرکت کند .با برگزاری هفدهمین اجالس س ران
کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در جزیره مارگاریتا ونزوئال،
ریاســت چهار ساله جمهوری اسالمی ای ران بر این جنبش به
پایان رسید .جمهوری اسالمی ای ران در شانزدهمین اجالس
ســران عدم تعهد در تابســتان ( 1391اوت  )2012در ته ران،
ریاســت غیرمتعهدها را از مصر تحویل گرفته بود و ق رار بود
سال گذشته ریاست را به ونزوئال منتقل کند که بهدلیل تعویق
اجالس ونزوئال ریاست ای ران بر جنبش عدم تعهد نیز یک سال
تمدید شد.
تاریخچهجنبشعدمتعهد
اصطالح عدم تعهــد ( )non-alignmentرا اولی نبار
«وی.کی .کریشــنا منون» دیپلمات هندی در ســال 1953
( 1332خورشیدی) در سازمان ملل به کار برد .در آوریل 1954
گروهیازکشورهایآسیاییدرشهرکلمبوپایتختسریالنکا
گرد هم آمدند تا درباره همکاری با یکدیگر و با کشورهای تازه
اســتقالل یافته آسیایی و آفریقایی بحث و تبادل نظر کنند
که این اولین تالش عملی کشورهای در حال توسعه در اوایل
دوران جنگ سرد ب رای همکاری و دستیابی به مواضع مشترک
بود .جواهر لعل نهرو در این کنف رانس بار دیگر اصطالح عدم
تعهد را به کار برد .لعل نهرو همچنین در سخن رانی خود از پنج
اصــل راهنما در روابط هند با چین نــام برد که این پنج اصل
بعدها به پایه و اساســی ب رای جنبش عدم تعهد تبدیل شد.
این اصول عبارت بودند از :احت رام متقابل به تمامیت ارضی و
حق حاکمیــت ،عدم تجاوز متقابل  ،عدم مداخله متقابل در
امور داخل ی ،ب رابری و نفع متقابل و همزیستی مسالمتآمی ز.
کنف رانس باندونگ اندونزی در ســال  1955که با شرکت
شماریازکشورهایآسیاییوآفریقاییبهمی زبانی«سوکارنو»
رئیس جمهوری اندونزی برگزار شــد ،نقطه عطفی در مسیر
شکل گیری جنبش عدم تعهد بود ســوکارنو در ترویج ایده
عدم تعهد و شکل گیری جنبش غیرمتعهدها نقش مهمی
داشت .کشورهای شرکت کننده در این کنف رانس اعالم کردند
که تمایل به جهتگیری در قطببندی جنگ سرد ندارند و
در همین ارتباط بیانی های در تاکید بر ارتقای صلح و همکاری
جهانی صادر کردند که در بر دارنده پنج اصل نهرو بود.
شش ســال پس از کنف رانس باندونگ  ،اولین کنف رانس
ســران کشــورهای غیر متعهد به ابتکار «یوزیپ بروز تیتو»
رئیس جمهوری یوســگالوی در ســپتامبر  1961در بلگ راد
برگزار شــد .در کنف رانس لوزاکا در سپتامبر  1970کشورهای
شــرکت کننده دو مساله حل و فصل مسالمتآمیز مناقشه
ها و همچنین دوری جستن از معاهدات و اتحادهای نظامی
قدرتهای بــزرگ را بهعنوان هدفهای جنبش مشــخص
کردند .مخالفت با اســتق رار پایگاههای نظامی در کشورهای
خارجی نیز بهعنوان هدف دیگری مشخص شد.
سوکارنو ،جواهر لعل نهرو ،تیتو ،جمال عبدالناصر و اکوامه
انکروما ســران ســابق اندونزی ،هند ،یوگسالوی ،مصر و غنا

بهعنوان بنیاندگذاران جنبش عدم تعهد شناخته م یشوند.
همگی این رهب ران طرفدار یک موضع متعادل و حد وســط
بین دو بلوک غرب و شــرق دوران جنگ سرد ب رای کشورهای
در حال توســعه بودند .این جنبش به مثابه نشانهای از پایان
دوران اســتعمار ،اعالم مخالفت با پذیرش سلطه قدرتهای
بزرگ و مجمعی ب رای اعالم نظ رات و مواضع کشورهای در حال
توسعه بود و عضویت در آن به منزله دستیابی به استقالل در
زمینههای گوناگون به شمار م یآمد.
نام «جنبش عدم تعهد» اولی نبار در پنجمین کنف رانس
س ران کشورهای غیر متعهد در سال 1976در کلمبو سریالنکا
به کار رفت که کشورهای شرکت کننده بهعنوان «کشورهای
عضو جنبش» مشخص شدند .جنبش عدم تعهد ساختار و
تشکیالت یک سازمان رســمی را ندارد که علت آن با فلسفه
وجودی این تشکل ب رای وارد نشدن در ترتیبات ژئوپولتیک و
نظامی مرتبط است .در واقع بنیانگذاران جنبش عدم تعهد
چون مخالف دستهبندیها و بلوک سازیهای جهانی بودند
نمی خواســتند به جنبش و تشکل خود شکل یک سازمان
مشــخص را بدهند .با این حال در ســال  1996برخی مبانی
ساختاری و سازمانی ب رای این تشکل تعریف شد که طبق آن
کنف رانس اجالس س ران کشورهای غیرمتعهد عال یترین نهاد
تصمی مگیر این جنبش تلقی م یشــود .ش رایط عضویت در
جنبش عدم تعهد مطابق با مبانی اصلی سازمان ملل متحد
است و کشور نامزد عضویت باید رویه عملی مطابق با «اصول
باندونگ» نشان داده باشد.
بنیانگــذاران جنبش عــدم تعهد و جانشــینان بعدی
اعتقاد داشــتهاند که با توجه به تنوع جغ رافیایی و سیاسی
کشورهای عضو ،در صورت ایجاد ساختارهای رسمی سازمانی
ممکن اســت جنبش عدم تعهد دچار فروپاشــی شود ،زی را
ســازمانی ف راملی متشــکل از بیش از یکصد شور با اهداف و
ایدئولوژیهای مختلف قادر به ایجاد ســاختاری اداری ب رای
اج رای سیاستهای مورد توافق همه نخواهد بود.
جنبش عدم تعهد در دوره پس از جنگ سرد با چالشهای
گوناگونی رو به رو شــد و حتی به زعم برخی فلسفه وجودی
آن زیر ســوال رفت و حتی چند کشور معدود از این جنبش
خارج شــدند؛ با این حال ،کشــورهای فعــال جنبش آن را
همچنان سر پا نگاه داشتند و در طول زمان و مشخص شدن
گروهبندیهای سیاســی پس از دوران جنگ ســرد و اعمال
نفوذ برخی قدرتهای غ ربی در امور داخلی کشورها و مناطق

دیگر ،ضرورت وجودی جنبش عدم تعهد بهعنوان تشــکلی
از کشورهای خواستار اســتقالل و ب رابری در سطح جهان به
اثبات رسید.
عضویت ای ران در جنبش عدم تعهد
ای ران پیش از انقالب اسالمی در سال  )1979( 1357به علت
عضویت در پیمان نظامی بغداد (پیمان ســنتو) به عضویت
جنبش غیرمتعهدها در نیامد و در واقع شــرایط عضویت در
این جنبش را نداشــت اما با پیروزی انقالب اسالمی و سقوط
رژیم وابسته پهلوی و انحالل پیمان سنتو ،جمهوری اسالمی
ای ران در ســپتامبر  1979همزمان با ششمین اجالس س ران
غیرمتعهدهــا در هاوانا پایتخت کوبا به عضویت این جنبش
درآمد.
جمهوری اسالمی ای ران ب راســاس اصول استقاللطلبانه
انقالب اسالمی که در شــعار «نه شرقی ،نه غ ربی ،جمهوری
اسالمی» تبلور یافت ،همواره در نزدیک طول مدت عضویت
خود در جنبش عدم تعهد ب رای ب رای استفاده از ظرفی تهای
اینجنبشجهانیب رایتاکیدبرمواضعاصولیوعزتخواهانه
انقالب اسالمی ای ران و دفاع از حقوق ملتهای جهان در ب رابر
زیاده خواه یهای نظام سلطه استفاده کرده است.
جنبش عدم تعهــد نیز در مقابــل در حد ظرفی تهای
موجــود خــود در دفــاع از مواضــع اصولی و منافــع ای ران
موضعگیریهایی داشــته اســت که از آن جمله م یتوان به
تالش ب رای پایان دادن بــه جنگ ای ران و ع راق ،محکوم کردن
حمله امریکا به هواپیمای مســاف ربری ایــران در تیر ،1367
حمایــت از اج رای قطعنامه  598و دفــاع از ب رنامه صلحآمیز
هستهای ای ران اشاره کرد.
غیرمتعهدها در نشســتهای شــورای حــکام آژانس
بی نالمللــی انرژی اتمی در وین بارهــا در بیانی ههایی از این
شــورا خواستهاند به دور از فشــارهای سیاسی و اعمال نفوذ
کشورهای غ ربی ضمن پاسداری از حقوق هستهای ملتهای
جهان ،ب رای خلع سالح هســتهای و نظارت بر ب رنام ه هسته
ای همه کشــورها و رژیم ها از جمله رژیم صهیونیستی اقدام
کند .حمایت جنبش عدم تعهــد از مواضع ای ران در موضوع
هستهای از این جنبه قابل اهمیت بوده است که دفاع ای ران از
حقوق هستهای خود به معنای دفاع از حقوق هستهای همه
کشورهای درحال توسعه بود و نوع برخورد و تعامل با موضوع
هستهای ای ران م یتوانست به سیاست و نسخه واحدی ب رای
این کشورها نیز تبدیل شود.
در این میان ،برگزاری شانزدهمین اجالس س ران جنبش
عدم تعهد در ته ران در تابستان  1391در زمان اوج تحریمهای
ظالمانه غرب علیه ملت ای ران ،نقطه عطفی در تاریخ جنبش
عــدم تعهد بود .در حالی که چند کشــور زیادهخواه غ ربی با
اعمال تحریمهایی مدعی انزوای جهانی ای ران بودند ،حضور
نمایندگان بیش از  120کشــور شامل ســران دهها کشور و
شــخصی تهایی مانند بانک یمون دبیر کل ســازمان ملل
متحــد در ته ران ،نشــان داد که انزوای ایــران در واقع توهم
و سیاســت شکست خورده چند کشور اســت که خود را به
معنای کل جهان م یپندارند.

معاونت صنایع دســتی و هنرهای ســنتی کشــور در
نشســتی با خبرنگاران ،درباره افتتــاح بزرگترین مرکز
تجاری صنایع دســتی در هلند ،گفت جشــن افتتاحیه
بزرگترین مرکز تجاری صنایع دســتی در الهه ،جشن
بازگشــت ما به بازارهــای جهانی اروپایی بــود .پیش از
این ،فروشگاههای صنایع دســتی در کشورهای اروپایی
راهاندازی شــده بود اما این مرکز با بیش از سههزار و ۷۰۰
مترمربع وسعت افتتاح شد.
بهمــن نامورمطلق با اعالم این خبــر گفت :یک طبقه
از این مرکز تجاری ســه طبقه به عرضه صنایع دســتی
اختصاص داده شــده بود ،یک طبقه برای گردشــگری،
صنایع دســتی و برگــزاری کالسهای مرتبــط با زبان

فارسی ،موســیقی و تولیدات صنایع دستی و طبقه دیگر
برای برگزاری نمایشگاههای دورهای این حوزه اختصاص
داده شده است.
معاونت صنایع دســتی و هنرهای ســنتی کشــور در
ادامــه گفــت :در افتتاحیه این مرکز تجــاری نزدیک به
 ۱۵ســفیر از کشــورهای مختلف حضور داشتند و حتی
برخی از آنها نســبت به افتتاح چنین مرکزی احســاس
حسادت میکردند .در این مراسم ،نشستی با آژانسهای
گردشــگری و گفتوگویی با تاجران حوزه صنایع دستی
داشــتیم .این مرکز برای توزیع صنایع دســتی در اروپا،
مدلی قابل تفســیر است که برای کشورهای دیگر در نظر
گرفتهایم و امیدواریم سرمایهگذاران از این مدل استقبال

کنند.
نامورمطلق با بیان اینکه ما با تمام امکانات از این موضوع
حمایت میکنیم ،زیرا احســاس میکنیــم بزرگترین
مشکل صنایع دســتی ،فروش آن است .بنابراین بهعنوان
اولویت اول ،به فروش توجه ویژهای نشان دادهایم .افتتاح
این مرکــز تجاری با توجه به نشســتهایی کــه با وزیر
فرهنگ هلند داشــتیم ،در ســایه برجام امکانپذیر بود و
در غیر این صورت ،چنین اتفاقی نمیافتاد ،یادآور شــد:
صداوســیمای هلند یک گزارش  ۲۰دقیقهای از این مرکز
تجاری پخش کرد که بسیار تاثیرگذار بود اما متاسفانه در
صدا و سیمای کشور خودمان یک خبر دو دقیقهای از این
موضوع منعکس کردهاند.

کملطفی تلوزیون به صنایع دستی

بوشهر

37°C
25°C

دیلم

36°
23°

خارگ

38°
26°

لیتوگرافی و چاپ :چاپخانه بامشاد سبز

دور زدن تحریمهای
کنسرتی

شهيد نامدار نيوشــا فرزند علي ،در شهريور ماه سال
 1345درخانهایمحقردربرازجانبهدنياآمد.فقرهمواره
همراه خانواده آنها بود .در ده سالگي بر اثر فقر و تنگدستي
به كارگري مشغول شد .او نتوانست درس بخواند اما پس
از انقالب و شروع جنگ در مدرسهای بزرگتر ،باصفاتر و
مردانهتر وارد شــد و آن هم مدرسه دفاع از کشور بود .به
همین منظور داوطلبانه به سربازی رفت و دوران آموزشي
را در گروهان صالحي بوشــهر پشت سر گذاشت و بعد از
پايان دوره آموزشي به پايگاه دالكي و بعد به پايگاه دهكهنه
و باالخره به گروهان تنگك بوشهر منتقل شد .وي در اين
گروهان بود كه در تاريــخ  1366/6/18راهی جبهههای
نبرد شــد و در تاريــخ  1366/7/30در منطقه عملياتي
شرهانيبهشهادترسید.

گذر تاریخ

خرید

فروش

نشانی الکترونیکinfo@bamdaddaily.com :

خاکریز
شهيد نامدار نيوشا

جنگنده بمب افکن اف 4فانتوم ،یکی از قدیمیترین
و در عینحال پرکاربردترین جنگندههایی اســت که در
طول نیم قرن گذشته در نبردهای مختلف نقشآفرینی
کرده اســت .این جنگنده بمبافکن که در دهه شصت
قرن گذشته در امریکا تولید شد ،در همه کشورهای عضو
ناتو مورد استفاه قرار گرفت و برخی از متحدان افریقایی،
آسیایی و امریکایی این کشــور نیز آن را دریافت کردند.
بیش از پنج هزار فروند از مدلهای مختلف اف 4ساخته و
مورد استفاده قرار گرفت .حضور در جنگ ویتنام ،جنگ
 1967و  1973اعراب و اسرائیل ،حمله به لبنان و جنگ
ایران و عــراق از مهمترین ماموریتهای این شــکاری
بمبافکن بوده است .پیش از انقالب ،نیروی هوایی ایران
که میخواست در برابر دشمنان خود کم نیاورد ،فرصت
داشتتابهروزترینجنگندههایغربیرابهخدمتبگیرد
که یکی از آنها همیــن اف 4بود که در مدلهای مختلف
وارد از اواخر دهه چهل تا زمان پیروزی انقالب وارد کشور
شده ،بهروز رسانی شدند و در طول جنگ مورد استفاده
گستردهقرارگرفتند.
ایران بالغ بر  225فروند انواع جنگنده بمب افکن اف4
فانتوم را در دورهای10ساله خریداری کرد و در پایگاههای
مختلف خود شامل شــیراز ،بوشهر ،بندرعباس ،چابهار
و همدان مســتقر کرد .در حالی که همچنان برخی از به
حساب کارشناسان شــاه را به دلیل خریدهای گسترده
نظامی تقبیــح میکنند اما وقتی دیوانــهای بنام صدام
حســین به ایران حملــه کرد متوجه شــدند که خرید
تســلیحات چندان هم اشتباده نبوده اســت و اگر نبود
نیروی هوایی آمادهای که از بهترین آموزشها برخوردار
بودند ،بدون شک جنگ به شکل دیگری رقم میخورد.
درطولجنگ،فانتومهایایرانیحماسههایبسیاری
آفریدند ،عالوه بر آنکه در دهها پرواز در عمق خاک عراق
مشــارکت کرده و هزاران نقطه راهبردی دشمن را نابود
کردند ،درنبردهای هوا به هوانیز حضوری پررنگ داشتند
و بار عمده جنگ بر دوشــن شبحهای ایرانی قرار داشت
که در اوج تحریمها توانستند این جنگندهها را سر پا نگه
دارند .پایگاه ششــم شکاری بوشهر تقریبا یک چهارم بار
جنگ را بر دوش کشــید و یکی از پایگاههای اصلی این
فانتومها به شــمار میرفت و اکنون نیز ســرحالترین
فانتومهای ایرانی در این پایگاه مستقر هستند .هر چند
پس از جنگ تقریبا تعداد جنگندههای ایرانی نصف شد
و تعدادی از آنها نیز در ســوانح هوایی از دســت رفت اما
هنوزهماینجنگندههاستوناصلیفقراتنیرویهوایی
ایران به شــمار رفته و مدلهای مختلف آن سرگرم پرواز
هستند .امریکاییها خود نیز از اینکه متخصصان ایرانی
موفق شدهاند پس از  40سال این جنگنده بمبافکنها را
سرپا نگه دارند ،ابراز تعجب میکنند .فانتومهای ایرانی در
جریان حرکت گسترده تروریستهای داعشی در خاک
عراق بالغ بر یک هزار ســورتی پرواز در این کشور انجام
داده و دهها عنصر تروریســتی داعش را هدف قرار دادند
تا بگویند که فانتومهای ایرانی به خواب نرفته و نخواهند
رفت ،هر چند باید در آیندهای نزدیک به فکر جایگزینی
برای آنها بود.
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بامدادیه

امین بندری
آقامابخوایمیهکنسرتببینیمبایدکیوببینیم؟
باید به کجا مراجعه کنیم ،بهخدا مردیم ،اصال یه
وضعی یه عدهای درست کردن آدم یادش به یه
عده دیگهای میاد ،شما بدتون میاد ما خوشمون
میاد ،اصال میخوایم بریم دبی پولمون رو کنیم
توشیکماینپدرسوختههایضدایرانیکنسرت
ببینیم ،نــه اصال میریم آنتالیا ،باکو ،اصال همین
هرات خودمون ،میریم اونجا تا بفهیمد که چند چندیم.....
نمیدونم با کی بود اما این صداها مال پسر همسایمون بود که یه بار نوشتم باباش
اومده بود پیش من و براش دنبال شغل میگشت و حاال از سر بیکاری میخواسته
بره کنسرت که جلوی کنســرت رو گرفته بودند و اونم داشت داد و قال میکرد و
نقشه میکشید که فالن میکنم و بهمان!...
نمیدونم میدونســت من روزنامهنگارم و کال طناز روزنامــهام این حرفها رو
مــیزد یا اینکه نه ،کال مودش همینجوری بــود ،خالصه هر چی که بود ،یه دل
ســیر داد و قال کرد و بعدش که میخواســت بیاد بیرون هنوز داشت بد و بیراه
میگفتکهبلهآقایونبچههاشونسرکارن،شغلدارن،آقازادههستند،توبهترین
دانشگاهها درس میخونن ،وام ازدواج نمیخوان ،سفر خارجشون فراهمه ،اصال
باباشون گرین کارت و شــنگن داره ،اون وقت َم ِن بدبخت ننه مرده میخوام برم
کنســرت ممدو کولی ،میشه منطقه ممنوعه .اون یکی میگه اینجا قربونش برم
امام رضاست ،این یکی میگه اینجا دروازه کربالست ،اون یکی میگه در بهشت از
اینجا رد میشه ،حتما سوا تو همین بوشهر خودمون هم بابای یکیش میمیره و
میگه چون قبر بابام اینجاست ،برگزاری کنسرت ممنوعه ....آقای روزنامهنگار تو
میگیمنچیکارکنم؟!!
من که در برابر اســتدالهای این جوون اصال حرف برام نیومده بود و اصال به این
مســاله فکر نکرده بودم که بله روزی روزگاری تو این مملکت کنسرت رفتن هم
ممنوع میشه فقط وایسادم نگاش کردم که شاید یه حرفی ،نکتهای ،سخنی یادم
بیاد و بگم ،که یادم نیومد.
میخواســت بپرسه که یه تاکسی جلو پام وایساد ،بهخاطر اینکه اون سوار نشه و
دوباره بره رو اعصاب ،خودم و انداختم تو خرج و گفتم دربست تا باغ زهرا .حاال هم
که دارم اینها رو مینویســم ،تو مسیر روزنامهام ،من نمیدونم اونایی که میگن
کنســرت ممنوعه ،حرومه ،فالنه ...چرا نمیرن جلو دزدی رو بگیرن؟ فقط راست
راست راه میرن و از خودشون ایده میدن بیرون؟ واال ما تا دیروز داشتیم به خاطر
اینکه ســعودیها به زنا اجازه رانندگی نمیدن و برگزاری کنسرت تو عربستان
ممنوعه ،وهابیها رو مســخره میکردیم ،اینجوری که داریم پیش میریم فردا
خودمونرومسخرهنکنند،صلوات.
اون روز هم ســردبیر به این مساله اشــاره کرده بود ،اما مثل اینکه نون برخیها
همونجوری که تو تحریم اقتصادی ملت بود ،االن تو تحریم دلی و موســیقیایی
ملت هم هســت ،اینجاش داشته باشــید که از فردا واسه یه گروه اختالسگر رو
میگیرن واسه اینکه تحریمهای کنسرتی رو دور زده ،از ما گفتن بود!!

رژیمغذاییسالمموجبتقویت
روخوانیکودکانمیشود

مطب

می زان یادگیری و رشــد فکــری کودکان
همــواره یکی از اصول اصلــی و چارچوبدار
در نزد خانوادهها بوده است .این مساله باعث
مطالعات بســیاری در این حوزه شده و طبق
مطالعه اخیر محققان فنالندی ،رژیم غذایی
سالم با مهارتهای بهتر روخوانی در سه سال
اول مدرسه م رتبط است.
محققان دانشــگاه فنالند شــرقی در مطالعه خود  ۱۶۱کودک  ۶تا  ۸ساله را
مورد بررسی ق رار داده و وضعیت آنها را از اولین سال مدرسه تا مقطع سوم ابتدایی
تحت نظر داشتند .کیفیت رژیم غذایی این کودکان نیز مورد بررسی ق رار گرفت و
مهارتهای علمی شان با کمک تس تهای استاندارد بررسی شد .ب راساس معیار
ایــن مطالعه ،هر چقدر رژیم غذایی به رژیم ســبک دریای بالتیک و توصی ههای
تغذیهایفنالندنزدیکتربود،یعنیمصرفباالیسب زیجات،میوهوتوتها،ماهی،
غالت کامل ســبوسدار ،و چ رب یهای اشباع نشده و مصرف کمتر گوشت قرمز،
محصوالت شیرین و حاوی قند ،و چ ربی اشباع شده ،رژیم غذایی سالمتر بود.
طبق نتایج این مطالعه ،کودکانی که رژیم غذایی شــان سرشار از سب زیجات،
میوه ،توتها ،غالت ســبوسدار ،ماهی و چ رب یهای اشــباع نشده بود و کمتر از
مواد قندی استفاده م یکردند ،در تســتهای اندازهگیری مهارتهای یادگیری
بهتر از همســن و ســاالن خود که رژیم غذایی ضعیفی داشتند عمل کردند .به
گفته محققان ،مشــاهده مهم دیگر این مطالعه این بود که ارتباط کیفیت رژیم
غذاییبامهارتهاییادگیریمستقلازبسیاریازفاکتورهایمهمنظیرموقعیت
اجتماعی-اقتصادی،فعالیتفیزیکی،چاقی،وتناسبانداماست.

«ارتش ایران ساسانی» وارد
کتابفروشیها شد

پیشخوان

کتاب «ارتش ای ران ساســانی» نوشــته
دیوید نیکــول بهتازگی بــا ترجمه محمد
آقاجری توسط نشر ققنوس منتشر و راهی
بازار نشر شده است .دیوید نیکول نویسنده
این کتاب ،کارشــناس تاریخ نظامی است
که آثار بســیار گوناگونی را در این زمینه به
چاپ رسانده است .نوشتههای او موضوعات
نظامی بسیار متنوعی از جمله بررسی جنگاوران ارتشهای عرب در نبردهای
سده بیستم ،تا پژوهش درباره نخستین ارتشهای اسالمی ،لشکرکش یهای
آتیال ،تشکیالت نظامی روم و بی زانس و سلوکی و جنگجویان صلیبی را شامل
م یشود .ارتش ای رانی ساســانیان ،بیش از  ۴قرن پاسداری از خاک ای ران را به
عهده داشت و در س راسر این  ۴قرن ،دشــمنان زیادی را که پی رامون مرزهای
ای ران حضور داشتند ،ناکام گذاشت .کتاب «ارتش ای ران ساسانی» جنب ههای
فنی این ارتش را به مخاطب معرفی م یکند .این کتاب حاوی مطالبی درباره
اســتفاده از رکاب ،تعداد تیرهای کمانداران ،تاثیر ســنن ای ران بر ارتشهای
اسالمی و اروپایی و  ...است .نسخه اصلی این کتاب در سال  ۱۹۹۶منتشر شده
و پیش از شــروع مطالب اصلی« ،مقدمه مترجم»« ،خاندان ساسانی و شرح
کوتاهی از رویدادهای مهم تاریخی» و «دودمان ساسانی» درج شده است .بدنه
اصلی کتاب «ارتش ای ران ساسانی» نام دارد که شامل این بخشها م یشود:
مقدمه ،ویژگ یهای شاهنشاهی ساسانی ،پیش زمینه اشکانی ،حکومت
ساســانی و ارتش آن ،راهبردها و رزم شیوهها ،ارتش شاهی ،س ربازان و دژهای
مرزی ،اصالحات نظامی در ارتش در پایان دوره ساسانی ،ارتشهای تابعه .این
کتاب با  ۱۱۲صفحه مصور ،شــمارگان هزار و  ۱۰۰نســخه و قیمت  ۱۵۰هزار
ریال منتشر شده است.

