
فایننشالتایمز:گزینهمقابلروحانیدرلحظاتآخررونماییمیشود

سردرگمیتندروهاباانصرافاحمدینژاد

 3790  
سالبيستودوم

پنجشنبه8مهر1395
29سپتامبر2016

27ذیالحجه1437
12صفحه1000تومان
)درخوزستان500تومان(

خوزس��تان به عنوان یک 
اس��تان پهن��اور، قومیت ها 
وگروه های مختلفی از مردم 
را در خود جای داده اس��ت و 
به تبع آن هزاران دانش آموز 
و صده��ا معلم در سیس��تم 
آموزشی اس��تان به فعالیت 

مشغول  هستند...

ش��ناخت درمان��ی، یکی از 
در  درمان��ی  ش��یوه های 
روانشناسی اس��ت و امروزه 
بسیار بیشتر از شیوه های دیگر 
درمان��ی مورد اس��تفاده قرار 
می گی��رد، زی��را ای��ن روش 
درست اندیش��یدن و درست 

شناختن را به ما یاد می دهد...

کنس��رت زانیار خسروی 
روز یکش��نبه در گ��رگان در 
حالی لغو ش��د که درباره دلیل 
لغو ای��ن کنس��رت نظریات 
متفاوت��ی وج��ود دارد.  در 
روزهایی که اهالی فرهنگ از 
فش��ار و هجمه ه��ا ب��رای لغو 

کنسرت ها در خراسان ابراز...
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تراکمباالیکالسهایسرمقاله
درسدرخوزستان

شناساییباورهایغلطو
تحریفهایشناختی

حاشيههایلغوکنسرتها؛
اینباردرگرگان

مواهبابدیمسوولیت!
?مدیرمسوول

در هم��ه کش��ورها رس��م و عرف اس��ت که 
رس��انه ها هرگاه درباره مسووالن، مقامات و یا 
اف��راد صاح��ب ن��ام قدیم��ی و بازنشس��ته در 
حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، هنری و... 
خبری، مطلبی ی��ا اظهارنظری مخابره می کنند 
برای یادآوری مخاطبان خود، عناوین سابق آنان 
را ذکر می نمایند. مثال: »رئیس جمهور س��ابق«، 
»برنده نوبل س��ال....«، »کارگردان فیلم ...« و... 
در واق��ع ذکر عناوین س��ابق آن��ان صرفا برای 
اطالع رس��انی مخاطبان رس��انه ها بوده و لزوما 
هیچگونه امتیاز دیگری در موقعیت کنونی برای 
آن��ان در بر ن��دارد؛ اما در کش��ورهای در حال 
توسعه، ظاهرا عناوین و مسوولیت ها یک امتیاز 

و منفعت فردی دائمی برای افراد در پی دارد. 
مضافا اینکه در نظر داش��ته باشیم در اینگونه 
ممال��ک، مدیران و صاحب منصب��ان در دوران 
کاری و فعالی��ت خود عموما در مواقع عادی بر 
»مس��وول یا مدیر بودن« خود اصرار می ورزند 
اما در هنگامه  های پرسشگری نسبت به ضعف ها 
و قصور خ��ود، پاس��خگویي را وظیفه خویش 
نمي دانند! پس از بازنشس��تگي هم حق مس��لم 
خود مي دانندکه از مواهب »پیشینه« مسوولیت 
خود در یک برهه خاص و محدود، براي همیشه 

عمر بهره مند باشند. 
با ذکر این مقدمه و مقایسه به ذکر یک مورد 

و مثال ملموس پیرامون این موضوع بپردازیم.
فارغ از همه بحث وجدل ها پیرامون رفتارها و 
رئی��س جنجالي دولت هاي نهم و دهم، خصوصا 
بر س��ر کاندیداتوري یا عدم کاندیداتوري اش 
براي انتخابات س��ال 96 و حتي ارزیابي میزان 
صداقتش در نامه اخی��رش به رهبري، مراد این 
نوش��ته اما اش��اره به یک معضل ح��اد مبتال به 
مس��ووالن و دس��ت اندرکاران نظام جمهوري 
 اس��المي ایران است.اگر به س��ر برگ نامه فرد 
مذک��ور به رهبري توجه کنید باالي برگه وزیر 
آرم نظام جمهوري اس��المي ک��ه عموما براي 
مقام��ات و عناوین دولتي و حکومتي اس��تفاده 
مي ش��ود عب��ارت »رئیس جمه��ور دوره نهم و 
دهم« قید ش��ده اس��ت. در واقع ایش��ان در حال 
حاضر همچنان براي هرگونه رفتار و عمل خود 
یک حق همیش��گي حقوقي قائل است که همانا 
ریاست جمهوري در دوره نهم و دهم بوده است.

 این نوع نگاه البته به ش��خص ایش��ان خالصه 
نمي ش��ود و در بین بسیاري از مسووالن سابق 

نظام به یک رسم غلط تبدیل شده است. 
براي مثال بسیاري از فرماندهان نظامي سابق 
کش��ورمان که سال هاس��ت بازنشسته شده اند 
همچنان در برخي دیدارها و مراس��م رس��مي با 
لباس ه��اي فرم نظام��ي و درجه هاي مربوطه به 
دوران قبل از بازنشستگي اشان استفاده مي کنند 
و ی��ا بنا به می��ل خود یک روز لباس فرم را کنار 
مي نهن��د و چن��د صباحي دیگر بر م��ردم منت 
گذاش��ته و عنوان مي دارند مجددا در کس��وت 
نظامي درمي آیند چون کشور به آنان نیاز دارد. 

نگارن��ده، جدا از من��ع قانوني موجود اصال و 
ابدا بخیل نیس��ت که فردي عنوان رئیس جمهور 
دولت هاي فالن دوره را باالي سر برگ نامه هاي 
خود ثبت کند یا فالن فرمانده محترم بازنشسته  
همچنان با لباس و درجه در انظار ظاهر شود، اما 
این س��ئوال را همواره در ذهن داش��ته ام که آیا 
اصوال در ایران براي مسووالن و دست اندرکاران 
نظام، سن و محدوده اي براي بازنشستگي وجود 

دارد یا ندارد؟!
 اینکه بگوییم »خدمت کردن به مردم س��ن و 
س��ال نمي شناس��د« و امثال این گفته ها که حتي 
ب��راي گوینده هاي آن نیز به یک مزاح بیش��تر 
ش��باهت دارد لذا نباید به آن چندان اهمیتي داد و 
فقط محملي براي تداوم مدیریت هاي همیشگي 

و به تعبیر صحیح تر »دائم العمري« است!
نام��ه رئیس جمه��ور س��ابق با آن س��ربرگ 
»س��ابق!«  دقیقا مثل این است که در این کشور 
همه فرمانداران، استانداران، مدیران کل، وزیران، 
روسای بانک ها و... پس از دوره مسوولیت خود 
هرگاه خواس��تند نامه اي بنویسند؛ سربرگ هاي 
ویژه خود، مرقوم نمایند: »فرماندار س��ابق ....«، 
»مدیرکل اداره ...... در س��ال هاي فالن و فالن«، 
»استاندار استان در سال هاي ....«،  »رئیس  سابق 
بانک شعبه ...«، !!                         ادامه در صفحه 9

یادداشت
چرایی عدم تمایل بانک های بزرگ

 برای همکاری با ایران
?محمد توکلی

از جمله نقدهایی که در فضای پس��ابرجام به دولت 
می ش��ود این است که چرا با وجود رفع تحریم بانکی 
هن��ور بانک های بزرگ ب��ه همکاری با ایران تمایلی 
نشان نمی دهند. اظهار نظرهای برخی مقامات دولتی 
ه��م ک��ه در کمال تعجب همص��دا با    دلواپس��ان    این 
موضوع را بزرگنمایی می کنند به غبارآلود تر ش��دن 
فض��ای ای��ن بحث کمک کرده اس��ت. ام��ا واقعیت 
چیس��ت؟ آیا به واقع آمریکایی ها یا دیگران بر خالف 

برجام عمل کرده اند و نقض عهدی رخ داده است؟
وقتی ب��ه متن برجام مراجع��ه می کنیم و تعهدات 
ط��رف مقاب��ل در این موضوع را ب��ا آن چه که اتفاق 
افتاده مقایسه می کنیم مشاهده می شود که دقیقا مطابق 
برجام عمل ش��ده اس��ت و طرف مقابل بع��د از تایید 
آژان��س )26دی 94( تمام��ی محدودیت هایی که در 
هم��کاری بانک ها با ایران برقرار کرده بود برداش��ته 
است به استثناء اشخاص حقیقی و حقوقی که بر اساس 
موضوعاتی دیگری از قبیل تروریسم، حقوق بشر و.. . 
در فهرس��ت تحریم ه��ا هس��تند و قرار هم نب��وده با 
مذاکرات هس��ته ای و برجام از لیس��ت تحریم خارج 
ش��وند. در نتیجه آن چه باعث عدم تمایل بانک های 
بزرگ ب��ه همکاری با ایران می ش��ود نه محدودیت 
ایج��اد ک��ردن آمریکا و نقض عهد این کش��ور بلکه 
اشکاالتی در این س��وی ماجراست. این اشکاالت را 

ه��م بای��د با اق��دام و عمل رفع کرد و ب��ا لفاظی علیه 
آمریکا مسائل این چنینی قابل حل نیستند.

یکی از مهمترین دالی��ل عدم تمایل بانک ها برای 
همکاری بیش��تر با ایران موضوع پولش��ویی است. تا 
اندکی پیش ایران در کنار کشور عجیب و غریب کره 
ش��مالی تنها کش��ورهایی بوده اند که در لیست سیاه 
FATF ق��رار داش��ته اند. لیس��ت س��یاهی که برای 
بانک های کش��ورهای صنعتی موضوع بسیار مهمی 
اس��ت زیرا در آن بالد بر خالف کش��ور ما موضوع 
پولش��ویی مسئله ای بسیار مهم است و مجازات های 
س��نگینی علیه افراد که مرتکب پولش��ویی می شوند 
وضع می ش��ود. بنابراین نمی توان توقع داشت که این 
بانک ها ریسک همکاری با ایران را بپذیرند و خود را 

در معرض مجازات هایی سنگین قرار دهند. 
موضوع دیگری که این میلی را تشدید کرده است 
دوری چندی��ن س��اله ایران از رواب��ط بین بانکی در 
عرص��ه بین الملل اس��ت و طبیعتا جب��ران این فاصله  

چندین ساله احتیاج به زمانی بیش از این دارد.
و مسئله سوم که معضل بزرگی است و در سال های 
آت��ی بیش از ام��روز نمایان خواهد ش��د باقی ماندن 
تحریم های غیر هس��ته ای است. آن تحریم ها شاید در 
عمل بر خالف تحریم های مرتبط با پرونده هس��ته ای 
تاثیر آن چنانی بر اقتصاد کشور نداشته باشد اما باقی 
مان��دن    فض��ای تحریم    می تواند بخ��ش خصوصی و 
بانک ها را نسبت به همکاری با ایران دچار تردید کند 
در نتیجه مصلحت آن است که بزرگان کشور درباره  

رفع آن تحریم ها تدبیری بیاندیشند.
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کشور با نفت 40دالری بی دغدغه  اداره شد؛
 چرا شکر نعمت  نمی کنید؟ 
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نیروهای مسلح باید همواره آماده ایفای نقش خود در صورت نیاز باشند

نویدجان
اولينسال

حضورتدرکالس
رابهاميدموفقيتهایآینده

جشنمیگيریمواميدواریمکهباتالشوکوششفراوان
بهآنچهاس�تحقاقشراداریبرسی.باش�دکهدرآیندهبرای

خانوادهمایهافتخاروبرایجامعهفردیمفيدباشی.
از طرف پدر و مادرت

همكارگرامی

dجنابآقایعلیمیالسیc
ضایعهدرگذشتهمسرگراميتانرابهشما
وخانوادهمحترمتانتس�ليتعرضنموده،
برایشماوسایربازماندگانازخداوندمنان
صب�ریجزی�لوب�رایآنمرحومهمغفوره

غفرانالهیخواستاریم.

مديريت و كاركنان روزنامه كارون

زنگنه:   ایران و عربستان نیاز 
به میانجی ندارند

گروه اقتصادی:  وزیر نفت گفت: 
ایران و عربس�تان در ب�ازار نفت 

نیازی به میانجی ندارند.
 بی��ژن زنگن��ه پ��س از پای��ان 
پانزدهمین نشست مجمع بین المللی 

ان��رژی )IEF( در الجزیره در جمع 
خبرنگاران داخلی و خارجی درباره 
ای��ن که تولید نفت خام ایران باید به 
چه رقمی برس��د، اظهار کرد: ما باید 
ب��ه حداق��ل س��طح تولید پی��ش از 
تحریم ه��ا برس��یم.وی ای��ن عدد را 
نزدیک به چهار میلیون بش��که در 
روز عن��وان کرد و درباره این که آیا 

سخنان سخنگوی وزیر نفت عراق را 
درباره میانجگری این کش��ور میان 
ایران و عربس��تان تائید می کنید، یا 

خیر، اظهار کرد: تائید نمی کنم.
وی درب��اره ای��ن ک��ه آیا ای��ران و 
عربستان نیاز به میانجی دارند، تصریح 
ک��رد: در بازار نفت نه؛ ما می توانیم با 

هم صحبت کنیم و صحبت هم داشتیم.


