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خوزستان

دیدار مدیرعامل شرکت برق
خوزستان با نماینده ولیفقیه

مدیرعامل شرکت برق منطقهای خوزستان
با حضور در بیت نماینده ولی فقیه در اس��تان و
امام جمعه اهواز ضمن تبریک سال نو ،گزارشی
از وضعیت صنعت برق خوزستان ،وظایف کاری
و ماموریت شرکت با توجه به تفکیکهای اخیر
در صنعت برق و در راستای تحقق شعار «اقتصاد
مقاومتی ،اقدام و عمل» ارائه و از آمادگی جذب و
مشارکت سرمایهگذاران برای احداث نیروگاههای
جدی��د حرارتی ،تولید پراکنده و تجدیدپذیر در
استان خوزستان خبر داد .محمود دشتبزرگ در
این جلسه از نماینده ولیفقیه و امام جمعه اهواز
درخواس��ت کرد تا با عنایت به نامگذاری سال
جدید به نام «اقتص��اد مقاومتی ،اقدام و عمل»
از س��وی مقام معظم رهبری و همچنین نقش
و جای��گاه واالی ائمه جمعه و جماعات در میان
اقشار مختلف جامعه به بیان نکات کلیدی درباره
مدیریت مصرف برق در جهت کمک به استمرار
ارائه خدمات موثر و پایدار شرکت برق منطقهای
خوزستان به مردم شریف استان بپردازند.
غذا

اختصاص پژوهانه  12هزار دالری
به  2پژوهشگر جوان ایرانی

پژوهان��ه  12ه��زار دالری س��ال 2016
فرهنگستان علوم جهان سوم ( )TWASبه طرح
پژوهشی مشترک  2عضو هیأت علمی پژوهشکده
عل��وم و صنای��ع غذایی اختصاص یاف��ت .بهروز
قرآنی و بهاره عمادزاده با ارائه طرح پژوهش��ی با
عنوان «تولید برچسب نانویی نشاندهنده تاریخ
انقض��ای محصوالت غذایی» موف��ق به اخذ این
جایزه جهانی شدند .بهروز قرآنی ،مجری این طرح
پژوهش��ی درباره مزایا ،کاربردها و رفع مشکالتی
که به واس��طه اجرای آن صورت میگیرد ،گفت:
یکی از دالیل رش��د و حرکت سریع علم در قرن
حاضر ،همراهی و اشتراک میان علومی است که
حاصل آنها نیل به اهداف و دستیابی به کاربردهای
مشخص است که صنعت غذا نیز از جمله صنایعی
است که پیشرفت و رفع نیازهای آن مدیون علوم
چند رشتهای است .وی ادامه داد :محققان بخوبی
دریافتهاند که با دارا بودن دیدگاه وسیع نسبت به
علوم پایه نه تنها میتوان مشکالت صنعت غذا را
رفع کرد بلکه موجبات توسعه فناوری در آن و در
نتیجه افزایش بازده اقتصادی را نیز فراهم آورد.

شیوع بیماری مرموز دامی در مازندران و زیانی که دامداران متحمل میشوند

دام ُکشی در نبود نظارت دامپزشکی

شیوع نوعی بیماری در بین دامهای سبک و سنگین
روس��تای کال در بخش یانهسر بهشهر ،موجب نگرانی
وسیع بین دامداران این منطقه و استان شد .این روزها
بیماری ناشناختهای بین بخشی از دامهای روستای کال
بهشهر ش��یوع پیداکرده و دهها رأس از دامهای مردم
این روس��تا مقابل چشمان دامداران تلف میشوند که
روستاییان اطراف این روستا را نیز با نگرانی مواجه کرده
اس��ت .روستای کال از جمله روستاهای منطقه بخش
یانهسر هزارجریب بهش��هر است که بخش اعظمی از
مردم این منطقه بهصورت مستقیم در بخش دامداری
اش��تغال داش��ته و امرار معاش مردم منطقه از طریق
همین دامهای سبک و س��نگین در منطقه است که
اکنون چند روزی است بیماری ناشناختهای ،دامها را به
کام مرگ میبرد و زندگی مردم را با خطر مواجه کرده
است .این در حالی است که بهرغم گذشت حدود یک
هفته از وقوع این اتفاق و مرگومیر دامها ،دامپزشکی
بهعنوان تنها دستگاه نظارتی و کنترل بیماریهای دام،
هنوز اطالعی در این راستا در اختیار افراد منطقه قرار
نداده است .یکی از دامداران ساکن روستای کال بخش
یانهس��ر شهرستان بهش��هر در گفتوگو با مهر گفت:
متأس��فانه علت اصلی این مرگومیر دامها مش��خص
نشده ،تنها برخی افراد آن را تب برفکی اعالم کردهاند
اما دامپزشکی در این باره نظری اعالم نکرده است .این
دامدار افزود :بر اثر این بیماری ناش��ناخته بیش از ۱۰
رأس از دامهای من و تعدادی از دامهای مردم منطقه
یادداشت امروز ادامه از صفحه اول
 ...ای��ران اگر میخواهد از
مواهب اقتصادی برجام به واقع بهرهمند شود ،باید
به «روح برجام» که همان دست برداشتن از منافع
و امنیت ملی و ت��ن دادن به روند «انقالبزدایی»
است تن بدهد.
ادعای دیگر دولت در مذاکرات این بود که آنچه
روی میز اس��ت و درباره آن مذاکره میشود صرفا
برنامه هستهای است و هیچ موضوع دیگری روی میز
قرار ندارد .با همین توجیه ،دوستان مذاکرهکننده
این ادعای آمریکا را که بخش مهمی از تحریمهای
اعمالشده علیه ایران غیرهستهای است و لذا فعال
امکان مذاک��ره درباره آنها وج��ود ندارد پذیرفتند
و همی��ن منجر به باقیماندن بی��ش از  60درصد
تحریمها علیه ایران شد .جالب است که آمریکاییها

که مهمترین بخش درآمدی زندگی ما است از بین رفته
و خسارتهای مالی فراوانی بر ما واردشده است .دامدار
دیگری که به گفته خودش تمام دارایش همین تعداد
دام اس��ت ،گفت :تمام زندگ��یام همین  2-3تا گاوی
بوده که تلف شدند و اکنون امیدی برای زندگی ندارم
و امیدواریم مس��ؤوالن به داد ما برسند .وی ادامه داد:
متأسفانه دارویی نیز برای کنترل این بیماری پیشنهاد
نشده که بتوانیم جلوی این مرگومیر و کشتار دامهای
خود را بگیرم و از این وضعیت رها ش��ویم و امیدواریم
برای کنترل این بیماری توسط مسؤوالن چارهاندیشی
شود .بخشدار یانهسر منطقه کوهستانی بهشهر نیز با
اعالم اینکه علت مرگ دامهای تلفش��ده در روستای
کال ناشناخته اس��ت ،گفت :بخش یانهسر شهرستان
بهش��هر در منطقه کوهس��تانی واقعش��ده که دارای

یادم هست پس از جنگ« ،روایت فتح» سلسله
مس��تندهایی داشت .میرفت س��راغ کسانی که
روزگاری در دوران جن��گ در قالب رزمنده از آنها
تصویر گرفته بودند .فیلمها سعی در تحلیل زندگی
این افراد در زمان حاضر را داشت .لحن نوستالژیک
برنامهها مرا تا حدی عصبی کرده بود .من اگر چه
معتق��د بودم باید به وضعی��ت جدید جامعه نظر
داشت ولی از طرفی هم میدانستم شرایط واضحی
برای این اوضاع نمیش��د تصور کرد .متأس��فانه
اوضاع ،بعد از رفت��ن آوینی خیلی پیچیدهتر هم

شد .حادثه پشت حادثه؛ کوی دانشگاه ،انتخابات،
مسائل س��ال  88و ...در همه این وضعیتهای پر
از ابه��ام و فتن��ه ،واقعا جای آق��ا مرتضی را خالی
میدی��دم ...ولی ورود داعش و قرائت س��لفی ،به
نظرم بهترین میدان برای پرگش��ودن آقا مرتضی
میتوانست باشد .بوی آشنا از مدافعان حرم میآید.
بوی آشنا از تنهای خیس عرق در جهاد میآید.
بوی آش��نا از زخمهای تازه با صورتهای خندان
میآید .مطمئن بودم که مدیحهسرایی آقا مرتضی
در این میدان گل میکرد.

  ص�رف نظ�ر از ط�ول و عرض نهچن�دان مهم،
زندگی شهید آوینی ،عمقی داشت بسیار جذاب
و خواندنی .بهترین تش�ریح این عمق هم ،همان
زندگینامه بسیار معروفی است که خودشان درباره
خودشان نوش�تهاند .او آنجا دارد میگوید من از
«ی�ک راه رفته و طیش�ده» دارم ح�رف میزنم.
خب! این موضوع «برگش�ت از راه طیش�ده» را
شاید خیلیها نمیدانستند .اصال خیلیها شهید
آوینی را نمیش�ناختند؛ نه به اسم و نه به چهره،

ـ فیالمث��ل درب��اره برنامه موش��کی ـ زمانی که
میخواهن��د ماهیت تهدید ناش��ی از آن را تحلیل
کنند میگویند برنامه موشکی ایران بخشی از برنامه
پرتاب سالح هستهای است (ارزیابیهای اطالعاتی
آمریکا موش��ک را اصلیترین وسیله پرتاب وسیله
انفجاری هستهای ایران میداند) اما وقتی نوبت به
تعلیق تحریمها رسید ادعا کردند تحریمهای نظامی
و تسلیحاتی ربطی به برنامه هستهای ندارد و نهتنها
از تعلیق آنها خودداری کردند بلکه این تحریمها در
قطعنامه  2231تشدید هم شد .اکنون که کار توافق
به پایان آمده و نوبت اجرا رسیده ،میبینیم از ایران
خواسته میشود موضوعات غیرهستهای را روی میز
معامله بگذارد تا بتواند از تعلیقهای وعده شده در

که حاال بخواهند بدانند ایش�ان یک زمانی فالن
جور سبیل میگذاش�تند! این نکته را اما شهید
آوینی در آن زندگینامه خودنوش�ت ،به وضوح و
بیهیچ هراسی مینویسند و صد البته این را هم
مینویسند که متحول شدهاند و تحت تاثیر امام
و انقالب ،تغییر کردهاند .یعنی شهید آوینی ،هر
چند گذش�ته خودش را کتم�ان نمیکند اما این
هم هس�ت که خط امروز و ف�ردای خود را چیزی
جدا از آن خط قبلی تفس�یر میکند که به تعبیر
خودش «حدیث نفس» بوده .من عذر میخواهم
بابت طوالنی شدن سوال ،اما برایم واقعا مهم است
که بدانم آیا به نظر ش�ما مهمترین دلیل مانایی و
البته محبوبیت این شهید ،آن هم بعد از  23سال،
همین ن�وع نگرش ایش�ان به زندگی خودش�ان
نیست؟

نمیدانم چه جوابی باید بدهم .وقتی نوشتههای
آقا مرتضی در باب هنر و سینما ،بعد از این همه
س��ال ،هنوز دارد کار میکند ،خب! طبیعی است
او زنده است.

از تاریخ بیاموزیم
ادامه از صفحه اول
نگاه
عموما در ایران مثال اعتماد
غیرمنطقی به غرب در شخص مصدق و دولت
جبهه ملی تبلور یافته است اما آنچه در این نمونه
قابل بررسی ،کمتر مورد توجه قرار میگیرد ،بازی
همزمان آمریکا علیه منافع انگلستان و ایران است.
موشکافی دقیقتر این ماجرای تاریخی میتواند
گواه خوبی برای درک چرایی بیاعتمادی رهبر
فرزانه انقالب اسالمی به غرب باشد.
در جریان ملی ش��دن صنعت نف��ت ،رفتار
آمری��کا  3مرحله را ب��ه خود دی��د« :همراهی
با ملیگرای��ان ایرانی»« ،سیاس��ت بیتفاوتی»،
«بیطرفی و تظاهر به تالش برای آش��تی میان
 2طرف و در نهایت گرایش به سمت انگلستان و
کودتا علیه مصدق».
ب��رای اینکه اوج منفعتطلبی ایاالت متحده
آمریکا و عدم توجه این کشور به تعهداتش روشن
شود ،باید این  3مرحله را کمی کالبدشکافی کرد.
سوال مهم این است :چرا ایاالت متحده آمریکا در
ابتدای امر(مرحله نخست) و در تقابل میان ایران
و انگلیس ،به سمت ایران گرایش یافت؟
ظاهر قضیه این است که حمایت از آرمانهای
ملیگرای��ی در ای��ران ناش��ی از سیاس��تهای
بینالمللی کابینه «ویلسون» در مبارزه با استعمار

و ب��ر پایه پیروی از اصول بینالمللی لیبرال بوده
اس��ت .اما واقعیت آن اس��ت که مقابله ابتدایی
آمریکاییها با انگلیسیها ،کامال مبتنی بر منافع
دولت ایاالت متحده آمریکا بود .در واقع ،حمایت
آمریکاییها از ملی ش��دن صنعت نفت ،ناش��ی
از تعارض میان ش��رکتهای نفت��ی آمریکایی و
شرکتهای بریتانیایی بوده اس��ت .ماجرا از این
قرار بود که سال  ،1949انگلیسیها برای کاهش
ذخایر دالر خود ،واردات سوخت از حوزههای دالر
را «تا زمان استفاده کامل از حوزههای استرلینگ»
ممنوع کردند؛ امری که باعث کاهش افت فروش
روزانه  100هزار بشکهای پاالیشگاههای آمریکایی
ش��د و در نتیجه واکنش آمریکاییه��ا را در پی
داشت و باعث شد ایاالت متحده آمریکا اقدامات
()2
مالی را علیه انگلیس در پیش گیرد.
حمایت آمریکا از ملی شدن نفت در ایران ،در
راستای ادامه تقابل میان آمریکا و انگلیس بود اما
همین که انگلیسیها حاضر شدند منافع خود در
ایران را با آمریکاییها به ش��راکت بگذارند ،رفتار
ایاالت متحده آمریکا تغییر کرد .آمریکا تعهد خود
در قبال حمایت از ملی ش��دن نفت را به کناری
نهاد و با بدعهدی حاضر شد علیه مصدق کودتا
کند .در نتیجه اتخاذ این سیاس��ت ،آمریکا 40
درصد از سهم نفت ایران را از انگلستان گرفت.

 ۵۶روس��تا با  ۱۱هزار نفر جمعیت اس��ت و روستای
کال از جمله روس��تاهای منطقه اس��ت ک��ه در طول
س��ال ،تع��دادی از خانواره��ا بهص��ورت دائم س��اکن
هستند و ش��غل اصلیش��ان دامداری است که با این
مرگومیر دامها ،متضرر شدهاند .حسین نجفی ادامه
داد :دامداری در این منطقه بهصورت س��نتی اس��ت و
تاکنون دامپزشکی نظر قطعی درباره چگونگی و علت
این مرگومیر اعالم نکرده است و ما هم منتظر اعالم
نظر کارشناس��ان دامپزش��کی درباره این تلفات دامها
در این روس��تا و رفع نگرانی مردم در منطقه هستیم.
وی گفت :اطالعرس��انی درباره ش��یوع این بیماری در
بین دامها در روستاها انجامشده و با اعالم نظر قطعی
دامپزشکی ،علت این تلفات دامها اطالعرسانی میشود.
مدیرکل دامپزشکی مازندران نیز با بیان اینکه ،در حال

ما برندهایم

سربازم
ادامه از صفحه اول
تیتر یک
  ب�ا توجه به آن جمله معروف
ش�هید آوینی ،و این پاسخ شما ،میتوان فهمید
قلعه قلب ش�ما را صدای آوینی فتح کرده است!
صدای�ی که حاال در نبودش ،ش�ما بی�ش از قبل
احس�اس نوعی تنهایی میکنی�د .بگذریم! فکر
میکنید اگر ش�هید آوینی ب�ود ،االن راوی کدام
فتح میشد؟! و اساسا چه واقعهای را فتح یا باالتر،
فتحالفتوحمیخواند؟!

وطن امروز

این حادثه تاریخی نشان میدهد رفتار ایاالت
متحده آمریکا در عرصه بینالمللی نهتنها بر پایه
هیچ اصول اخالقی نیست ،بلکه حتی فراتر از آن،
بر بیاخالقی نیز اس��توار است .حال سوال مهم
آن اس��ت که یک ملت چند بار میتواند اس��یر
بدعهدیهای نظام سلطه شود اما باز هم از تاریخ
خود درس نگیرد؟
رویارویی ایران با نظام سلطه باعث شده دولت
ایاالت متحده آمریکا تمام هم خود را بر نابودی
نظام اس�لامی حاکم بر ایران قرار دهد .بویژه در
شرایط کنونی که انتخابات آمریکا در پیش است
و دموکراتها تالش میکنند نشان دهند اگرچه
برای توقف فعالیتهای هستهای ایران روی کاغذ،
امتیازاتی را به کشور ما دادهاند اما در عمل هیچ
امتیازی به ایرانیها ندادهاند .در این شرایط است
که حتی بدعهدی ذاتی ای��االت متحده آمریکا
میتواند چهرهای پررنگتر پیدا کند.
...............................................................................................
پینوشت
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توافق بهرهمند شود.
نمونههای بسیار دیگری از این قبیل میتوان
عن��وان کرد اما نکته مهم این اس��ت که به یک
معنا میتوان گفت ایران به هدف خود رس��یده
اس��ت .هدف اصلی ای��ران از توافق ایجاد معجزه
اقتصادی نبود ،چرا که از ابتدا روشن بود غربیها
ب��ه تعهدات خود عمل نخواهند ک��رد و تازه اگر
عم��ل کنند رونق چندانی حاصل نخواهد ش��د.
حتی آنها که س��ینهچاکانه در پ��ی توافق بودند
هم این را میدانس��تند اما منافع سیاس��ی آنها
اقتضا میکرد ـ و میکند  -که حقیقت را پنهان
کنند .هدف اصلیتر شاید این بود که آدرس غلط
 92در ذهن جامعه ایرانی تصحیح ش��ود؛ همان

حاضر استان مازندران نسبت به استانهای دیگر از نظر
کانون بیماری در وضعیت بهتری است ،میگوید :ولی
چنانچ��ه همکاری دامداران اتف��اق میافتاد این مقدار
کانون بیماری را نیز نداش��تیم .حس��ین رضوانی ۸۰
درص��د ابتال به بیماری دامی را عدم رعایت بهداش��ت
قرنطینه دام دانس��ت و افزود ۹۰ :درصد دامداریهای
مازندران س��نتی اس��ت و اغل��ب در دامداری صنعتی
بهداش��ت دامها رعایت میشود و بیتوجهی چوبداران
و خریداره��ای دامی که فقط ب��ه منفعت خود توجه
دارند و عدم همکاری دام��داران از دالیل بروز و ظهور
بیماری تب برفکی بود .مدیرکل دامپزشکی مازندران
تأکید کرد :افراد بدون اطالع به خرید و جابهجایی دام
نپردازن��د که این اقدام آنها موجب گس��ترش بیماری
میش��ود .وی با بیان اینکه اکنون  ۲۵کانون بیماری
ش شده
تب برفکی در واحدهای دامپروری استان گزار 
است ،افزود :از دامداران خواهش میکنیم در این روزها
بههیچعنوان دام را جابهجا نکنند اگر نیاز ضروری است
دامپزشک منطقه را مطلع کنند .بنابه این گزارش ،با
ش��یوع این بیماری ناشناخته در روستای کال بهشهر،
روستاهای همجوار این روستا و حتی مناطق مختلف
شرق مازندران در نکا ،بهشهر و گلوگاه احساس خطر
کردند که این امر نیازمند کنترل این بیماری توس��ط
مسؤوالن دامپزشکی و رسیدگی و چارهاندیشی در این
زمینه است تا از سرایت این بیماری به دامهای مناطق
مختلف جلوگیری شود.

آدرس��ی که به مردم میگفت اگ��ر میخواهند
مشکالتشان رفع ش��ود ،ضمن توقف چرخش
سانتریفیوژها باید کدخدا را هم دید .اکنون وزیر
امور خارجه ما بیش از هر وزیر خارجه دیگری در
جهان وزیر خارجه کدخدا را دیده است .خودشان
میگویند ارسال و دریافت ایمیلهای روزانه هم
برقرار اس��ت اما ت��ا جایی که به م��ردم مربوط
میشود حتی نشانی از گشایش نیست چه رسد
ب��ه رونق و رفاه .جامعه ایرانی آرام آرام آن آدرس
را در حافظه جمعی خود اصالح خواهد کرد و در
این ص��ورت با آرامش خاطر میتوان گفت ایران
برنده بده بس��تان برجام است .احیای جمعی و
اجتماعی بیاعتمادی به آمریکا و بازسازی تفکر
مقاومتی در اقتصاد و سیاست خارجی دستاورد
بسیار بزرگی است.

شماره 5 1856
بانک

رشد  17درصدي کاربران  4خدمت
الکترونيکي بانک اقتصادنوين

در ادام��ه رش��د کاربران خدم��ات بانکداري
الکترونيک��ي بان��ک اقتصادنوي��ن تع��داد
استفادهکنندگان  4خدمت الکترونيکي اين بانک
در پايان اسفند ماه  1394نسبت به مدت مشابه
سال قبل از آن بيش از  17درصد رشد کرد .تعداد
کاربران خدمات تلفن بانک ،اينترنت بانک ،پيام
کوتاه بانکي و موبايل بانک اقتصادنوين در پايان
خرداد از مرز  3ميليون و 761هزار نفر گذش��ت
که نس��بت به تعداد کاربران اي��ن  4خدمت در
پايان اس��فند  93بيش از  17درصد رشد نشان
ميدهد .عالوه بر اين تعداد خودپردازهاي فعال
بانک اقتصادنوين در پايان اسفند  94به يکهزار و
 54دستگاه رسيد که با توجه به تعداد شعب اين
بانک ،بخش عمدهاي از اين دستگاهها در خارج
از شعب بانک اقتصادنوين مستقر است و خدمات
متنوعي به دارندگان کارتها شبکه شتاب ارائه
ميکند .بانک اقتصادنوين با هدف تسريع در ارائه
خدمات بانکي و کاهش لزوم مراجعه مشتريان به
شعب ،توسعه خدمات بانکداري الکترونيکي را در
دس��تور کار قرار داده که در اين راستا مشتريان
ميتوانند با بهرهمندي از خدمات مدرن اين بانک
در تمام ساعات شبانهروز نيازهاي بانکي خود را
بدون مراجعه به شعب اين بانک تامين کنند.

بندرعباس

دیدار مديركل دامپزشكي هرمزگان
با نماينده منتخب مردم استان

جانباز ،مديركل دامپزشكي استان هرمزگان
به همراه جمعي از رؤس��اي س��تادي اين اداره
كل با هاش��ميتختي نماين��ده منتخب مردم
شريف شهرستان بندرعباس ،حاجيآباد ،قشم،
بندرخمير و ابوموسي در مجلس شوراي اسالمي
ديدار کردند .در اين ديدار جانباز پس از تبريك
انتخاب شايسته هاش��می تختی برای مجلس
شورای اسالمی و س��ال جديد به ارائه گزارشی
از فعالیته��ای انج��ام ش��ده توس��ط اداره كل
دامپزشكي هرمزگان پرداخت .وی حمايتهاي
بيدري��غ نماين��دگان اي��ن اس��تان در مجلس
شوراي اس�لامي از اداره كل دامپزشكي استان
هرمزگان را خواس��تار شد .هاشميتختي اظهار
کرد :دامپزش��كي برابر با ضمانت تامين سالمت
و بهداش��ت مردم بوده و مهمترين دغدغه مردم
معيشت است.
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