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هزينه 11 هزار ميليارد تومانى 
سوءمديريت!
بابك دربيكى

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

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

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

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

و فشارهاى مختلف ناشى از ذى نفعان اين موسسات است.
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پُك زدن 
و دود كردن...!

بازگشت رسمى
 نرخ سود 20 درصد
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اجتماعى

اقتصادى

4

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

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

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

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

شده ولى گوش شنوايى نبوده است

B A M D A D - e  Z A G R O S
Bamdadzagros.news@gmail.com

 اجتماعى-   سياسى

هفته نامه منطقه اى

اجتماعى-   سياسى

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

بايد براى يك سال
 توام با تنگنا آماده شويم

8

چرا راهكارهاى مقابله با ريزگردها كارساز نيست؟

از اين پس نسـخه الكترونيكى
 هفتـه نامـه بامـداد زاگـرس را 

در سـايت اختصاصى نشـريه بخوانيد
www.newsbz.ir

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

آه از اين قاتل اهلى! 
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خوزستان

به  رسيدگى  ويژه  نشست  در  الريجانى  على 
اكنون  داشت:  اظهار  خوزستان،  ريزگردهاى 
مساله ريزگردها در استان خوزستان پيچيده تر 
شده است. رييس سازمان محيط زيست معتقد 
است اگر ما حدود 600 ميليون متر مكعب آب 
برخى  سازى  مرطوب  مى توانيم  باشيم  داشته 

كانون هاى ريزگردها را انجام دهيم. 
وى با بيان اين كه مرطوب سازى بايد با سرعت 
بيشترى انجام تا مشكل مردم حل شود، افزود: 
كامل  را  زيستى  محيط  آبه  حق  نيرو  وزارت 
اختصاص دهد تا مرطوب سازى كامل ترى 
اسالمى  شوراى  مجلس  رييس  شود.   انجام 
تصريح كرد: منابع آبى در كشور كم است و 
جهاد كشاورزى هم بايد مصرف بهينه را رعايت 

كند تا نتايج بهترى حاصل  شود. 
الريجانى خاطرنشان كرد: سرعت رسيدگى به 
ريزگردهاى خوزستان بايد افزايش يابد، ادامه 
داد: سازمان محيط زيست بايد فكرى به حال 

خوزستان، ايالم، سيستان و بلوچستان و ساير استان هاى درگير بكند و 
براى هركدام برنامه و مدلى خاص داشته باشد. 

  12 هزار هكتار مالچ پاشى براى مقابله با ريزگردها 
محمود حجتى وزير جهاد كشاورزى نيز در اين جلسه گفت: بعد از گفت 
و گو در بهمن سال گذشته شد، دو منطقه شناسايى شد كه منطقه بحرانى 
از منطقه جنوب شرق اهواز شروع  شده و در حد كمترى به هنديجان 

مى رسيد كه منطقه اى با مساحت حدود 350 هزار هكتار است. 
وى خاطرنشان كرد: منطقه فوق بحرانى مربوط به جنوب شرق اهواز بود 
كه حدود 42 هزار هكتار است، كارى كه شروع شد براى اين بود كه آب را 
به اين منطقه برسانيم و نهال كارى كنيم و پنج هزار هكتار نهال كارى انجام 
شد ولى بايد توجه داشت كه نهال كارى پس از 3 سال جواب مى دهد. 

وزيرجهاد كشاورزى افزود: همزمان تالش شد تا كانال 47 كيلومترى 
احداث شود و عمال اين كانال آبگيرى شد و آب از دو هفته پيش به تاالب 
منصورى رسيد كه اين تاالب 14 هزار هكتار است. اكنون بيش از 2 هزار 
و 700 هكتار در اين دو هفته مرطوب شده است. اين كانال طراحى شده 

كه 20 متر آب بتواند از خودش عبور دهد. 
حجتى ادامه داد: آبى كه ما براى اين كانال مى گيريم، از كانالى است 
كه براى آبزى پرورى آزادگان آبرسانى مى كند و در واقع حق آبه آنها را 
مصرف مى كنيم و آنها نيز هر روز مشكل دارند ولى به آن ها گفته ام كه اين 
آبگيرى موقت است و در آينده آب را بايد از كارون بگيريم.  وى همچنين 
گفت: در اين راستا تاكنون 12 هزار هكتار مالچ پاشى هم صورت گرفته 
است.  وى با بيان اين كه تاالب منصورى اگر سرريز كند به شادگان مى 
ريزد، يادآور شد: مشكل ما حق آبه آبى است كه بايد مشخص شود چقدر 
است و ما كانالى را طراحى كرديم كه بايد به منتهى اليه جنوب شرق اهواز 
تا به سمت هنديجان برسد. در تاالب منصورى كه 14 هزار هكتار است 

آب به صورت ثقلى مى رود و تاالب شريفى نيز 12 هزار هكتار است. 

 345 هزار هكتار منبع توليد ريزگرد داخلى
 در خوزستان وجود دارد 

رضا اردكانيان وزير نيرو نيز در اين نشست گفت: آبى كه تخصيص داده 
شده براى زيست محيطى است و براى رهاسازى مهياست، در اين 4 ماه 

اخير به دنبال حل مساله فاز دوم 550 هزار هكتار بوديم و همين آب 
موجود است. در همكارى با وزير جهاد كشاورى مساله حل شد و تامين 
آب فاز دوم مشكلى ندارد و سازمان برنامه بودجه نيز پشتيبانى مالى مى كند.  
وى يادآور شد: منابع مالى و آبى جديدى نيست ولى بنا را بر اين گذاشته 
ايم كه بين سازمان محيط زيست، وزارت جهاد كشاورزى، وزارت صنعت 
و وزارت نيرو موضوع آب را واحد بدانيم و تقسيم نكنيم كه همين امر 

سبب شده تا موضوع آب شكل خوبى را پيدا كند. 
وزير نيرو تصريح كرد: علت به نتيجه رسيدن در مورد فاز دوم 550 هزار 
هكتار همين مفاهمه بود و علت اين كه 14 طرح را اين 4 دستگاه به نتيجه 

رسانده اند در نتيجه همين مفاهمه است و بايد با كم آبى سازگار شويم. 
اردكانيان با بيان اين كه 345 هزار هكتار منبع توليد ريزگرد داخلى در 
خوزستان داريم و پاييز و زمستان گريبان گير مى شوند، گفت: نيازمند 
حداقل امكانات براى پايش اين موضوع هستيم، سازمان برنامه و بودجه 

حمايت كند تا مركز مختصرى ايجاد شود و پايش مرتبى انجام شود. 
غالمرضا شريعتى استاندار خوزستان نيز در اين نشست اظهار داشت: 
مشكل اكنون خوزستان نهر بهره نيست، زيرا كانال شيالت 35 متر مكعب 
بر ثانيه مى تواند آب منتقل كند و به كارون نيز وصل است و 15 متر مكعب 
بر ثانيه نياز فاز اول است كه فعال است و فاز دوم كه هنوز فعال نشده 

است، اكنون مشكل انتقال آب نداريم بلكه مشكل تخصيص آب داريم. 
استاندار خوزستان با بيان اين كه يكى از مشكالت ما خشكسالى است 
زيرا دِبى رودخانه كارون به 120 متر مكعب بر ثانيه كاهش يافته، بيان كرد: 
وزارت نيرو نيز مشكالتى دارد و امكان انتقال آب بيش از اين را ندارند و 

بايد اين مشكل به نحوى حل شود. 
وزارت  كه  ثانيه  بر  مكعب  متر   35 با  آبى  كه  اين  يادآورى  با  وى 
جهادكشاورزى 20 متر مكعب آن را مى خواهد و 15 متر مكعب بر ثانيه 
نيز براى شيالت است، تامين نمى شود، افزود: در محل هايى كه نهال 
كارى مى شود نياز به آب دائم نداريم ولى در جاهايى كه مرطوب سازى 

مى شود هر سال به آب دايم نياز هست. 
شريعتى با يادآورى اين كه كانون اصلى ريزگرد كه در روزهاى اخير و 
سال گذشته بوده هنوز دست به آن نزده ايم كه در مدينات در شرق و 
تاالب شريفيه به سمت مدينات است، ادامه داد: سال گذشته امكان اين 
كار را نداشتند و كارى در آن حوزه نكردند و اكنون نيز اين كانال كشيده 
شده بايد به سمت آزادراه اهواز بندر امام برود و از زير آزاد راه آب به 

سمت تاالب شريفيه پمپاژ شود كه حداقل 6 ماه 
زمان مى برد، درآن حوزه پيرامون سه هزار هكتار 

معارضانى دارد. 
در اين جلسه كه بيشتر نمايندگان استان خورستان 
در مجلس شوراى اسالمى و برخى از نمايندگان 
ساير استان هاى درگير ريزگردها حضور داشتند 
نسبت به اهميت موضوع و تعجيل در عالج 

واقعه نظرات خود را مطرح كردند. 

 ريزگردهاى با منشاء خارجى
 تا يك ماه ديگر شروع مى شود 

همچنين عيسى كالنترى رييس سازمان حفاظت 
محيط زيست اظهارداشت: ريزگردهاى با منشا 
داخلى حداقل تا يك ماه ديگر پايان مى يابد و 

ريزگردهاى خارجى شروع مى شود . 
وى افزود: مسئوالن مربوطه از هم اكنون 7 ماه 
وقت دارند، اظهار داشت: متوليان از اكنون بايد 
بدانند براى امسال اگر 600 ميليارد تومان نيز 
اختصاص دهند همين حاال نمى توانند كارى را انجام دهند و براى سال 
بعد 7 ماه وقت دارند و اكنون نيز نمى توان كارى كرد و منطقى اين است 
كه تحمل كنيم براى سال آينده به آسان ترين وجه ممكن يعنى مرطوب 
سازى كنيم.  رييس سازمان حفاظت محيط زيست يادآور شد: مساله مهم 
تر اين است كه بحران گسترده اى در چهار ماه آينده خواهيم شد و همه 
كشور گرفتار مى شود و برنامه هاى نرمال خود را نمى توانيم دنبال كنيم، 
وزارت جهاد كشاورزى حداقل بايد يك ميليون هكتار كشت بهاره خود 
را در كل كشور را كاهش دهد تا بتوانيم بحران را در كل كشور حل كنيم. 
وى ادامه داد: بايد به كشاورزان خسارت بدهيم و مابه التفاوت توليد را 
وارد كنيم و اينكه مسئله فقط ريزگرد نيست و در سال زراعى موجود 
نمى توان در خوزستان كشت نرمال را داشت، (اگر به دنبال حل جدى 
بحران هستيم) اين انتظار را بايد داشته باشيم كه كشت بهاره و تابستانه آن ها 
مختل مى شود.  كالنترى در ابتداى اين جلسه نيز گزارش كاملى به منشا 
ريزگردها در فصول مختلف و لزوم تخصيص حق آبه هاى محيط زيستى 

در خوزستان و ساير نقاط كشور ارائه كرد. 
الريجانى رييس مجلس شوراى اسالمى در پايان اين جلسه اظهار داشت: 
مساله بسيار مهم است و نياز به كمك همه دارد و حتما بايد همكارى و هم 

فكرى بين همه دستگاه ها و قوا باشد. 
وى تاكيد كرد: وزارت نيرو هر چه سريع تر نسبت به تخصيص حق آبه 
هاى محيط زيستى در خوزستان و ساير نقاط كشور اقدام نمايد و جهاد 
كشاورزى هم در جهت رسيدن اين آب ها به كانون هاى بحرانى اقدام 
نمايد.  رييس مجلس يادآور شد: در بودجه امسال هم با اذن مقام معظم 
رهبرى و با همكارى مجلس و سازمان برنامه و بودجه مبالغ خوبى براى 

اين منظور لحاظ مى كنيم. 
الريجانى با بيان اينكه در كميته پيگيرى امور ريزگردها نمايندگانى از 
مجلس شوراى اسالمى به عنوان ناظر حضور داشته باشند، گفت: اين 
موضوع مهم و اساسى در يك جلسه اختصاصى در مجلس با حضور 

دستگاه هاى ذيربط مورد بررسى بيشتر قرار مى گيرد. 
هاى  سازمان  رييسان  كشاورزى،  جهاد  نيرو،  وزيران  نشست  اين  در 
حفاظت محيط زيست و برنامه و بودجه و تعدادى از اعضاى هيات رييسه 
مجلس شوراى اسالمى و نمايندگان استان هاى خوزستان و ساير استان 

هاى درگير ريزگردها  حضور داشتند.

وزارت نيرو سريع تر حق آبه
له محيط زيستى خوزستان را تخصيص دهد مقا سـر

خبـر

براى  گفت:  خاكسترى›  ابرهاى  ‹پشت  كتاب  مولف 
تاليف اين كتاب، تمام تصاوير وخاطرات شهيد هاشمى 
از همسنگرهايش گرفته شد تا بتوانيم تصويرى واقعى و 
بدور از ايده آل گرايى يا اغراق از ايشان ارايه و در معرض 

قضاوت قرار دهيم.
و   نقد  آيين  در  چهارشنبه  شامگاه  نيا  فروغى  غالمرضا 
سردار  خاكسترى›(يادنامه  ابرهاى  ‹پشت  كتاب  بررسى 
شهيدعلى هاشمى) در حاشيه دوازدهمين نمايشگاه كتاب 
خوزستان، گفت: گردآورى اين كتاب به عنوان يك سند 
تاريخى چند سال پس از شهادت شهيد هاشمى شكل 

گرفت و اين كار 2 سال آن به طول انجاميد.
وى ادامه داد: انگيزه اساسى تاليف كتاب، به دست دادن 

يك سند ياروايت مستند درباره نقش و شخصيت بى بديل اين 
شهيد بود چراكه پس از بازگشت پيكر مطهر اين شهيد روايتها و 
حرف وحديث هايى پيرامون ايشان در محافل شكل مى گرفت كه با 
واقعيت هم خوانى نداشت و اين موضوع مسئوليت همسنگران وى 

را بيشتر از گذشته مطرح كرد.
اصلى  شاهدان  زبان  از  ها  واقعيت  وقتى  داد:  توضيح  مولف  اين 
يك رويداد به صورت مكتوب انعكاس پيدا كند اين روايت براى 
خوانندگان و كسانى كه در آينده از اين كتاب به عنوان منبع استفاده 
كنند منطقى تر است تا اين كه روايات درباره او با واسطه به مخاطب 

برسد. وى بيان كرد: در اين كتاب نشان داديم كه شهيد على هاشمى 
انسانى واقعى و برخاسته از ميان مردم خوب حصير آباد اهواز است 
،جايى كه بسيارى از افراد آن ميتوانستند روزى يك على هاشمى ديگر 
باشند، شخصيت نشان داده شده از اين شهيد در كتاب، شخصيتى 

كامال ملموس، واقعى و قابل دسترس است .
كتابى به دور از فانتزى هاى رايج

يك منتقد ادبى نيز دراين نشست گفت: هر چقدر كه اهالى كتاب در 
رثاى شهدا بنويسند كار آنچنانى نكرده اند و اگر همه دنيا براى شهدا 
قلم به دست گيرند باز هم مى گوييم در برابر شهدا تسليم هستيم 

چراكه آنها در مقام كشف المحبوب هستند. 
قاسم آهنين جان توضيح داد: كتاب تاليف شده را كتاب 
خوبى مى دانم چراكه خارج از تزيينات و فانتزى هاى 
رايج انجام شده و فضاى كتاب صادقانه است و روايتها 
بدون دخل و تصرف و مستند براى مخاطب آورده شده 
اند.  وى تاكيد كرد: با توجه به جايگاه و نقش شهيد على 
هاشمى، چاپ اين كتاب در واقع به تكميل بخشى از 

تاريخ دفاع مقدس كشور كمك كرده است.
اين منتقد ادبى با اشاره به اين كه آنچه اين كتاب به 
جاى گذاشته بخشى از تاريخ است اظهار كرد: يكى از 
رسالت هاى اهل قلم ثبت وقايع تاريخى است؛ وقايعى 
كه به رشد و شكوفايى نسل آينده كمك مى كند و مى 
تواند بيمارى رخوت را از ما دور كند. وى گفت: على هاشمى 
اسطوره اى بود كه پس از بازگشت پيكرش همه كشور يك بار 
ديگر تحت تاثير شخصيتش قرار گرفت و موجى در كشور به 

راه افتاد. 
آهنين جان ادامه داد: اميدوارم اينگونه كارها تداوم داشته باشد و 
بتوانيم جمال و كمالى كه در اين شهيد بوده است را مانند تذكره 
نويسان قديمى به رشته تحرير درآوريم چه كسى مى تواند بگويد 
شهداى جنگ تحميلى از عرفا كتاب هاى عطار نيشابورى پايين تر 

هستند؟ در پايان اين آيين از مولف كتاب تقدير شد.

هزينه 11 هزار ميليارد تومانى 
سوءمديريت!

ادامه از صفحه 1
 اما نكته ديگرى كه اين موضوع را پيچيده تر مى كند 
واقعى  سپرده گذاران  تجمع  هياهوى  در  ظاهرا  و 
بازپرداخت  براى  دولت  به  فشار  و  غيرواقعى  و 
سپرده ها و سودها، گم شده و كمتر كسى از كسانى 
كه درگير فشار بر دولت در اين خصوص هستند، 
توسعه  و  شكل گيرى  ريشه هاى  مى شود،  مطرح 
و  كشور  در  موسسات  اين  سريع  و  قارچ گونه 
نقش كسانى است كه سال ها در توسعه اين شبكه 
غيرمجاز پولى و مالى، چه با تسهيل امور و چه با 
سكوت، بازى موثرى كرده اند. ريشه ها و تسهيل 
فرآيندهايى كه از مديريت سياسى نشات گرفته و 
حوزه اقتصادى و به تبع آن حوزه اجتماعى كشور 

را دچار تنش و مشكالت كرده است.  جالب است 
وقتى دولت براى جراحى اين غده هاى بدخيم وارد 
ميدان مى شود و بازتاب بخشى از اين جراحى كه با 
سوءنظارت و مديريت برخى دولتمردان در دوران 
گذشته به وجود آمده، در قالب ناآرامى هاى اجتماعى 
بروز مى كند، حمالت برخى، مديريت دولت فعلى 
را نشانه مى گيرند. برخى نيز براى خواباندن غائله 
از دولت مى خواهند هزينه سودخواهى ديگران را 
بپردازد كه مى توانست خرج زيرساخت هاى كشور 
شود و كسى نيست بپرسد: دولتمرد عزيز، 11 هزار 
كسانى  به  بايد  چرا  بيت المال  پول  تومان  ميليارد 
داده شود كه سود 25 تا 30 درصدى از موسسات 
چنين  توسعه  براى  شما  اسالف  و  مى خواستند 
ريسكى يا همراهى كرده اند يا بى اعتنايى! مديريت 
براى نوع مديريت و  هيچگاه  آيا  گذشته  سياسى 

عملكرد خود بازخواست مى شود؟

14 اثر صنايع  دستى 
خوزستان  نشان ملى 

مرغوبيت  دريافت كردند
استان  سنتى  هنرهاى  و  دستى  صنايع   معاون 
خوزستان از دريافت نشان ملى مرغوبيت براى 

14 اثر استان خبر داد.
پرويز طالئيان پور با اعالم اين خبر اظهار كرد: 
استان خوزستان در چهارمين دوره داورى نشان 
سازمان  در  كه  دستى  صنايع  مرغوبيت  ملى 
 20 از  اثر   25 با  شد،  برگزار  فرهنگى  ميراث 

صنعتگر شركت كرده بود. 
از  نفر   12 از  اثر   14 تعداد  اين  از  افزود:  او 
دزفول،  هاى  شهرستان  از  استان  هنرمندان 
انديمشك، اهواز، اللى، شوشتر و انديكا موفق 

به دريافت نشان شدند.
به  موفق  كه  آثارى  خصوص  در  طالييان پور 
دريافت نشان شدند  تصريح كرد: اين آثار شامل 
طرح  با  پرده  چوقا،  طرح  با  گليم  رندى،  گليم 
چوقا، چوقا، شال گردن با طرح چوقا، بازوبند 
مارى نقره و محصوالت مختلف در رشته كپو 

بوده اند.
معاون صنايع دستى خوزستان با اشاره به اين كه 
در داورى نشان، آثار براساس شاخص هايى نظير 
نوآورى،  سنتى،  زيباشناسى  اصالت،  مرغوبيت، 
محصوالت  بودن  كاربردى  و  بازاريابى  قابليت 
آثار  داورى  براى  افزود:  شوند،  مى  ارزيابى 
امتيازاتى بين سه و نيم تا پنج در نظر گرفته شده 
بود كه هشت اثر از 14 اثر انتخاب شده بيش از 

4 امتياز را به خود اختصاص داده اند. 
و  ملى  نشان   65 تاكنون  خوزستان  استان 
مرغوبيت را در رشته هاى مختلف صنايع دستى 

دريافت كرده است.

لزوم برخورد جدى
 با  عامالن تيراندازى

 در شادگان
با  جدى  برخورد  لزوم  بر  شادگان  فرماندار 
عامالن تيراندازى در سطح اين شهرستان تاكيد 

كرد.
احمد جعفرى نسب ظهر در جلسه ستاد امر به 
معروف و نهى از منكر شهرستان شادگان عنوان 
كرد: سران عشاير مى توانند در زمينه تامين و 
تيراندازى  كنترل  همچنين  و  امنيت  پايدارى 
هاى صورت گرفته در مراسم هاى عزادارى و 
عروسى پيش قدم شوند و اقدامات موثرى را به 

انجام برسانند.
سران  و  شيوخ  مقابله  و  همراهى  لزوم  بر  وى 
استفاده  در  افراد  سازى  آگاه  زمينه  در  طوايف 

نكردن از سالح در مراسم ها تاكيد كرد.
گفت:  خصوص  همين  در  شادگان  فرماندار   
هر گونه مورد نگران كننده امنيتى در شهرستان 
وجود داشته باشد، بدون شك به موقع و با دقت 

رصد مى شود.

و  اهميت  به  باتوجه  پايان  در  نسب  جعفرى 
جايگاه ويژه امر به معروف و نهى از منكر در 
كه  افرادى  كرد:  اظهار  اجتماعى  امنيت  حوزه 
از  نهى  و  معروف  به  امر  مسئوليت  ادارات  در 
امام  راه  دار  پرچم  بايد  دارند  برعهده  را  منكر 
لذا  و  باشند  خدا  رسول  جانشين  و  حسين(ع) 
براى اجراى اين فريضه مهم، تمامى حركات و 
جزئيات زندگى مسئوالن براى مردم الگو شود.

جشن پيوند يكصد زوج 
معلول در اهواز برگزار شد

جشن پيوند همدالن آسمانى و اهداى جهيزيه 
به  يكصد زوج زير پوشش بهزيستى خوزستان 
در  خوزستان  مسئوالن  از  جمعى  حضور  با 
سرسراى امام رضا(ع) شهرك نفت اهواز برگزار 

شد.
خوزستان  بهزيستى  هاى  مشاركت  معاون 
و  گفت  در  آيين  اين  حاشيه  در  جمعه  عصر 
حركت  اين  كرد:  اظهار  ايرنا  خبرنگار  با  گو 
خيرخواهانه از پارسال به كمك خيران خوزستان 

با پيوند آسمانى 25 زوج معلول آغاز شد.
مهران كريميان افزود: اين آيين به همت جامعه 
و  بهزيستى  سازمان  معلوالن،  حامى  خيرين 
جهيزيه  تهيه  و  شده  برگزار  خوزستان  اصناف 

براى اين زوج ها در اولويت كار قرار گرفت.
وى با بيان اينكه تهيه جهيزيه يكى از مشكالت 
بزرگ زوج هاى زيرپوشش اين سازمان است 
گفت:پارسال براى خريد 9 قلم كاالى اساسى 
ارزش  به  جوان  هاى  زوج  اين  از  يك  هر  به 

50 ميليون ريال كمك شد.
كريميان افزود:امسال نيز جهيزيه براى يكصد 
زوج زيرپوشش بهزيستى به ارزش 50 ميليون 

ريال تهيه و اهدا شد.
وى گفت: در كنار تهيه جهيزيه، برخى از زوج 
را  ازدواج  آيين  برگزار  توان  كه  جوان  هاى 
نداشتند، روز جمعه آيينى با حضور گروه هاى 
برگزار  خوزستان  مسئوالن  از  جمعى  و  هنرى 

شد.
خوزستان  بهزيستى  هاى  مشاركت  معاون 
حمايت  براى  ها  برنامه  اين  تدام  كرد:  اظهار 
بوده  ما  هاى  اولويت  از  پوشش  زير  افراد  از 
و  مسكن  تهيه  زمينه  در  بتوانيم  است  اميد  كه 
اشتغال اين جامعه معلوالن نيز گام هاى موثر 

ترى برداريم.
خوزستان  خيران  حمايت  با  داد:  ادامه  وى 
 200 براى  آينده  سال  بتوانيم  رود  مى  انتظار 
و  كرده  برگزار  آسان  ازدواج  مراسم  زوج 
كاالهاى مورد نياز براى آغاز زندگى مشترك 

را به آنها اهدا كنيم.
ها  برنامه  اين  برگزارى  گفت:  كريميان 
در  جوان  هاى  زوج  به  جهيزيه  اهداى  و 
سال  در  ما  هاى  برنامه  ديگر  از  ها  شهرستان 

آينده است.
حدود 75 هزار معلول شناسايى شده و داراى 
اين  بهزيستى  زيرپوشش  درخوزستان  پرونده 
استان هستند كه جشن ازدواج يكى از برنامه 

هاى ويژه در حمايت از جامعه معلوالن است.

قائم مقام وزير نيرو گفت: به نظر مى رسد سال آبى آينده 
كشور، سالى با تنگنا باشد بنابراين ضرورى است كه از هم 

اكنون براى يك سال توام با تنگنا آماده شويم.
مديران  بخشى  انسجام  شوراى  نشست  در  محمودى  ستار 
وزارت نيرو در اهواز اظهار كرد: براى عبور از بحران، مديريت 
ضربتى خوبى انجام شده، اما بايد اين مديريت با رفع نواقص 
تداوم داشته باشد و مديريت استان و وزارت نيرو همكارى 
خود را افزايش دهند. وى افزود: شرايط امسال نسبت به سال 
پيش بهبود پيدا كرده با اين حال بايد درجهت برنامه هاى 
تدوين شده، براى رفع مشكالت پيش آمده بر اثر گرد و غبار 
در صنعت آب و برق حركت كنيم.  قائم مقام وزير نيرو با 
اشاره به لزوم تامين برق پايدار در كالنشهر اهواز، اظهاركرد: 
تامين برق تصفيه خانه ها، ايستگاه هاى شتاب دهنده و پمپاژها 
در زمان بحران هاى احتمالى ضرورى بوده و الزم است كه از 
همين امروز تامين برق اضطرارى براى كل خوزستان با تمركز 

بر اهواز از طرف شركت هاى مربوطه جدى گرفته شود. 
وى گفت: دولت در زمينه آب و برق سرمايه گذارى بسيار 

عظيمى را در خوزستان انجام داده كه اتمام آنها بسيارى از 
مشكالت خوزستان برطرف مى كند. 

انرژى  سمت  به  حركت  ضرورت  بر  تاكيد  با  محمودى 
هاى نو در كشور، يادآور شد: با توجه به شرايط موجود و 
تجربيات پيش آمده، الزم است آينده سهم بيشترى از انرژى 
هاى خورشيدى به عنوان انرژى تجديد پذير براى خوزستان 
ديده شده و همسان سازى و هم خوانى بين انرژى برق آبى و 
سوخت فسيلى (حرارتى) ايجاد شود.  وى با اشاره به ساخت 
دو نيروگاه مدرن كالس ‹اف› در كشور با اولويت خوزستان 
انرژى  به  بيشتر  توجه  كنونى،  شرايط  به  توجه  با  كرد:  بيان 
هاى تجديدپذير خورشيدى، استفاده از تجهيزات و مولدها و 
نيروگاه هاى جديد مانند نيروگاه مدرن و استفاده از پست هاى 

GIS براى مقابله با گرد و غبار در دستور كار قرار دارد.
نيروگاه  توليد  درصدى  كاهش 50   

هاى برق آبى خوزستان
مدير عامل برق منطقه اى خوزستان نيز گفت:خشكسالى باعث 

نيروگاه  توليد  درصدى  كاهش 50 
با  و  شده  استان  آبى  برق  هاى 
شبكه  با  تبادل  به  نياز  شرايط  اين 
سراسرى برق كشور براى خوزستان 
افزايش پيدا مى كند. محمود دشت 
بزرگ ادامه داد: پيش بينى مى شود 
در سال آينده نيروگاه هاى برق آبى 
تنها حدود چهار هزار مگاوات توليد 

برق در خوزستان داشته باشند.
غبار  و  گرد  تاثير  به  اشاره  با  وى 
بر كيفيت و كميت توليد برق بيان 
كرد: برنامه ريزى شده تا از نيروگاه 
حداقل 200 مگاوات  سيار با  هاى 
مركز  و  شمال  مناطق  اولويت  با 

خوزستان تا پيش از تابستان 97 استفاده شود.
دشت بزرگ، تعميرات الزم براى انتقال برق مورد نياز از 
طريق خود تبادلى استان هاى هم جوار، تعميرات دوره اى 

امكان  و  آبى  برق  و  حرارتى  هاى  نيروگاه  سازى  بهينه  و 
توليد با ظرفيت كامل آنها از خرداد 97، تامين سوخت و 
آب مورد نياز نيروگاه هاى حرارتى استان و تامين نقدينگى 
مورد نياز اقدامات الزم براى توسعه و بهينه سازى شبكه 

در  ريزى  برنامه  براى  كنونى  نيازهاى  جمله  از  را  برق 
صنعت برق عنوان كرد.

وى يادآور شد: نياز است موانع اجرايى پروژه هاى در 
دست اقدام با همكارى دستگاه هاى استانى برطرف شود 
كه از جمله آنها همكارى شهردارى در بحث گرفتن مجوز 
مورد نياز پست 132 كيلوولت شكاره و كارون و تملك 
زمين يك پست در بلوار ساحلى شرقى كيانپارس اهواز، 
مجوز  اختصاص  در  شهرسازى  و  راه  كل  اداره  همكارى 
الزم براى احداث پست 132 شهيد نياكى و بشيرى اهواز و 
همكارى اداره كل امور اتباع خارجى در بحث احداث پست 
خوزستان  اى  منطقه  برق  عامل  مدير  است.  دزفول   132
درخصوص راهكارهاى بلندمدت عنوان كرد: پيشنهاد مى 
شود با توجه به خشكسالى موجود در كشور، سهم سبد برق 
خوزستان از نيروگاه هاى حرارتى و برق آبى كاهش يافته و 
نسبت به احداث نيروگاه هاى با انرژى تجديدپذير اقدام شود. 
استان خوزستان داراى 6 نيروگاه، 160 ايستگاه انتقال و فوق 
توزيع برق است و بخش مهمى از برق كشور از اين استان 

قائم مقام وزير نيرو:  بايد براى يك سال توام با تنگنا آماده شويم

تصويرى واقعى از شهيد على هاشمى در«پشت ابرهاى خاكسترى»

رييس مجلس شوراى اسالمى بر ضرورت همكارى همه دستگاه ها و قواى سه گانه براى حل مشكل ريزگردها تاكيد كرد وگفت: وزارت نيرو 
هرچه سريع تر نسبت به تخصيص حق آبه محيط زيستى در خوزستان و ساير نقاط كشور اقدام كند.



ناتوانى دولت در سياست هاى پولى پاشنه آشيل دولت مى شود
غالمرضا حيدرى، نماينده مجلس گفت: ناتوانى دولت در تنظيم سياست هاى پولى كه منجر به 
غارِت جيِب مردم در بازار ارز شده، مى تواند پاشنه آشيل دولت روحانى گردد. از اين رو ضرورى 
است تا دستگاه هاى اقتصادى و امنيتِى كشور براى از بين بردن مافياى بازارِ ارز، شفاف و صادقانه 
پشت پرده ى  اين موضوع را براى مردم عيان كنند و بگويند چه كسانى از اين غارتگرى سود 
مى برند! طبيعى است ادامه چنين روندى مى تواند عالوه بر آسيب هاى جدى اقتصادى و مالى، 

اعتماد عمومى را نيز تضعيف نمايد كه غيرقابل جبران است./ رويدا24

پيشنهاد آيت اهللا نورى همدانى را به همه پرسى بگذارند
عبدالواحد موسوى الرى گفت: به نظر من آنچه آقاي رييس جمهور مطرح كرد، يعني بهره گيري 
از يكي از ظرفيت هاي قانون اساسي براي مراجعه به افكار عمومي و دريافت نظرات مردم بسيار 
مثبت است. طبق قانون اساسي كل نظام و مديران كشور بر اساس راي مردم انتخاب مي شوند 
و معتقد هستيم كه جمهوري اسالمي متكي بر آراي مردم است، جاهايي مردم به صورتي غير 
مستقيم نمايندگاني را انتخاب مي كنند تا آنها قانونگذاري كنند. در مواردي نياز است كه مردم به 
صورت مستقيم نظرشان را در مورد مسائل مختلف بگويند كه نامش را رفراندوم و مراجعه به آراي 
عمومي مي گذاريم. خالصه سخن اينكه آقاي رييس جمهور در روز 22 بهمن به اين اصل اشاره 
مي كند و يك مرجع تقليد مي گويد كه در خصوص معيشت از مردم نظرخواهي كنيد؛ جداي از 
مصاديقش، اين امر نشانگر اين است كه اين ظرفيت قانون اساسي يعني مراجعه به آرا و نظرات 
مردم به صورت مستقيم در اصل 59 مورد اهميت است و رييس جمهور و چهره هاي حوزوي به 

اين مساله عالقه نشان داده اند./ اعتماد

محروميت سنگين در انتظار كشتى ايران و عليرضا كريمى
بررسى پرونده كشتى عليرضا كريمى در رقابت هاى زير 23 سال جهان در كميته حقوقى و 
انضباطى اتحاديه جهانى مراحل پايانى خود را پشت سر مى گذارد و راى آن در حال نهايى شدن 
است. طبق برخى شنيده ها، اصرار كميته بين المللى المپيك بر اتحاديه جهانى كشتى براى طرح 
بحث تعليق كشتى ايران بسيار جدى بوده و احتماال كشتى ايران به مدت حدود يك سال از 
تمام رقابت هاى بين المللى محروم خواهد شد. همچنين موضوع محروم شدن عليرضا كريمى و 
مربى اش نيز حدوداً قطعى است و به احتمال فراوان اين دو نفر نيز براى مدتى از حضور در ميادين 
كشتى محروم خواهند شد. رسول خادم رئيس فدراسيون كشتى، براى بررسى اين موضوع تاكنون 
دوبار راهى سوئيس مقر اتحاديه جهانى كشتى شد و مذاكراتى را با مسئوالن بلندپايه كشتى جهان 

داشت و به همين دليل اين موضوع حدود دو ماه به تعويق افتاد./ خبرورزشى

انتقاد تند ترانه عليدوستى از توهين كنندگان
 به رضا رشيدپور و پژمان جمشيدى

ترانه عليدوستى با انتشار عكسى از رضا رشيدپور و پژمان جمشيدى در صفحه اينستاگرامش 
نوشت: توهين به ديگران و استهزاى اون ها، به معناى محق و بزرگ بودن شما نيست. بلكه بيشتر 
يادآور بى اعتماد به نفسى و حقارت تعدادى پهلوان پنبه است. كاش از رفتار غيرانسانى كه با اين 
دو انسان كرديد خجالت بكشيد و بعد از اين حواستون رو صرف كارها و بلكه ارتقاى آثار متوسط 
خودتون بكنيد. پى نوشت: حرف من پشتيبانى از شخص نيست. مى گويم آن قدرها هم كه فكر 

مى كنيم تفاوت منزلت با هم نداريم، پس از روى شعور و ادب حرف بزنيم.

تشنج در جلسه شوراى شهر زنجان بر سر نامگذارى
 خيابان به نام هاشمى رفسنجانى

آيت اهللا  نام  به  زنجان  شهر  اصلى  خيابان هاى  از  يكى  نامگذارى  شدن  مطرح  دنبال  به 
هاشمى رفسنجانى در جلسه علنى شوراى اسالمى شهر زنجان، دقايقى اين شورا متشنج 
شد. در اين جلسه كه با حضور همه اعضا برگزار شد دو تن از اعضاى شوراى شهر زنجان 
با اين نامگذارى به شدت مخالفت كردند ولى رئيس شوراى شهر زنجان گفت: اميدوارم 
قدر سرمايه هاى انقالب را بدانيم. آيت اهللا هاشمى در زندان ها استخوان خرد كرده و بعد از 
فوتش مشخص شد كه چه باليى بر سر اين مردم آورده اند، كه ايشان آن موقع اعتراض 
كرده بود. در نهايت، كليات نامگذارى يكى از خيابان هاى شهر زنجان با اكثريت قريب به 
اتفاق اعضاى شورا مورد تصويب قرار گرفت و قرار شد در خصوص انتخاب خيابان بعدا 

تصميم گيرى شود/ روزنامه جمهورى اسالمى

نظر دختر دكتر شريعتى درباره روز ولنتاين
سارا شريعتى گفت: در جامعه ما تعادلى بين مرگ و زندگى و غم و شادى نيست .اگر در سال 65 
روز براى عزا هست ،شايد 20 روز براى شادى داشته باشيم .اين باعث مى شود وقتى در رده هاى 
باالى سياست گذارى كارى انجام نشود ،رده هاى پايين (مردم)خودشان شادى آفرينى كنند. او 
ادامه مى دهد: جشن تولد 50 سال پيش رسم نبود ،اما امروز خيلى ها تولد مى گيرند . هر جامعه 
اى در مورد نيازى كه پاسخ بومى و داخلى نداشته باشد ،از جوامع ديگر وام مى گيرد .اين وام 
گيرى اول يك دوره مخفى را مى گذراند و بعد كم كم جاى خود را پيدا مى كند.“ عشق در جامعه 
ما يك تابوست . طبيعى است كه جوانان با حجم رسانه اى باالى امروز - ماهواره و اينترنت- از 
آيين ها ، جشن ها و فرهنگ كشور هاى ديگر باخبر شوند و آنچه پاسخگوى نيازشان باشد ،تقليد 
كنند. اين تقليد كم كم آن قدر عادى مى شود كه شايد 50 سال آينده كسى حتى به ياد نياورد كه 

ولنتاين از كجا و چگونه وارد فرهنگ ما شده است./ زنان امروز 

مسئول پيگيرى پرونده سيدامامى مشخص شد
وكيل مدافع پرونده سيدامامى گفت: با تشكيل پرونده در دادسراى امور جنايى و خاص بودن 
پرونده، معاونت دادستان عمومى مسئوليت پرونده را پذيرفتند و از ابتداى موضوع در جريان امور 
قرار گرفته اند.پيام درفشان اظهار كرد: علت مرگ را بايد پزشكى قانونى در گزارش معاينه جسد 
اعالم كند كه فعًال اين كار انجام نشده و با توجه به اين كه نمونه بردارى و كالبدشكافى صورت 
گرفته ولى هنوز نتيجه اى اعالم نشده است. اين پرونده خام است و با توجه به اين كه ايشان 19 
بهمن ماه فوت كرده و چند روز بيشتر از فوت ايشان نمى گذرد، در درجه اول بايد گزارش معاينه 
جسد حاضر شده و بر اساس آن علت فوت مشخص شود.وى گفت: اين پرونده تازه شروع به 
حركت كرده و بايد جواب آزمايش خون بيايد كه آيا در خون چيزى بوده يا نه و بر اساس اين 
نتايج مقام قضائى دستورات اوليه را صادر مى كند.با تشكيل پرونده در دادسراى امور جنايى و 
خاص بودن پرونده، معاونت دادستان عمومى آقاى شهريارى مسئوليت پرونده را پذيرفتند. آقاى 
شهريارى از ابتدا در جريان اين مسأله بوده و به اوين مراجعه و از سلول بازديد كردند و در ادامه 

مراحل پرونده هم قرار است خودشان مديريت كنند. 

لحظه درگذشت سيدامامى در فيلم ديده نمى شود
احمد مازنى افزود: باتوجه به اينكه توالت محل بازداشت آقاى سيدامامى كه درگذشت ايشان نيز در 
آن اتفاق افتاده، در فيلم ديده نمى شود، براى ما اين سوال مطرح است كه چه شرايطى حاكم بوده 
كه متهم موفق شده دست به خودكشى بزند و طبيعتًا  اگر غفلتى صورت گرفته است، بايد مورد 
توجه قرار گيرد.عضو كميسيون فرهنگى مجلس با انتقاد نسبت به نحوه اطالع رسانى درباره اين 
پرونده گفت: على االصول دادستان به وظيفه خود عمل كرده و گفته حال چه اين فرد خودكشى 
كرده يا به مرگ طبيعى دچار شده، مرتكب اين موارد اتهامى شده است اما قطعاً اين قاضى است 
كه مسئوليت تصميم گيرى نهايى را برعهده دارد و در اين شرايط، صداوسيما حق ندارد شبانه روز 

با زيرنويس روى اعصاب مردم راه برود./ايلنا

روايت اژه اى از علت خودكشى «سيدامامى»
حجت االسالم والمسلمين غالمحسين محسنى اژه اى ظهر امروز در جمع خبرنگاران با 
اشاره به جريانات اخير سيد امامى اظهار داشت: يكسرى افراد به اتهام جاسوسى دستگير 
شدند كه اينها زيرپوشش محيط زيست و بعضى مراكز علمى و با سرويس هاى بيگانه از 
جمله آمريكا و صهيونيست مرتبط بودند و بعضى از آن ها اطالعات را از مراكز حساس و 
مهم و استراتژيك  تهيه مى كردند و براى بيگانگان مى فرستادند كه دستگير شدند و يكى 
از آن ها سيد امامى بود. وى افزود: سيد امامى زمانى كه متوجه مى شود مسئوالن پرونده 
اطالعات بسيار مهم و زيادى را از آنها به دست آورده اند و باور نمى كرد كه اين اطالعات 
در اختيار سيستم امنيتى و قضايى  قرار گرفته باشد به محض اينكه متوجه مى شود و به 
محل نگهدارى خودش باز مى گردد خودكشى مى كند. معاون اول قوه قضائيه بيان كرد: 
از همان ابتداى خودكشى بازپرس مخصوص قتل از تمام  محيط ها  اقدامات اوليه را شروع 
كرد و پزشكى قانونى بالفاصله نظر داد و برخى ديگر از نمايندگان مجلس نيز خودكشى 
وى را تأييد كردند. محسنى اژه اى خاطرنشان كرد: تحقيقاتى كه تا اين لحظه به دست آمده 
قطعا خودكشى بوده اما اينكه انگيزه سيدامامى از خودكشى چه بوده بايد پيرامونش تحقيق 
و تحليل شود تا ببينيم انگيزه از خودكشى به دليل اين بوده كه افراد ديگر و تشكيالت لو 

نرود يا مسائل ديگر بوده  كه اين بخش قضيه هنوز ادامه دارد.

جاهالن مى گويند به ايران بپردازيم،
 چه كار به سوريه داريم؟

على اكبر واليتى دبيركل مجمع جهانى بيدارى اسالمى پيش از ظهر روز( پنجشنبه، 26 
بهمن) در همايش راز رضوان ويژه گراميداشت دهمين سالگرد شهادت عماد مغنيه كه در 
تاالر بزرگ وزارت كشور برگزار شد، در سخنانى، اظهار داشت: زمانى كه بنده در وزارت 
خارجه بودم، در جريان شكل گيرى جريان مقاومت و خدمت اين مجموعه مبارز كه جان 
خود را بر كف دست گرفتند، قرار گرفتم و با آنها آشنايى دارم، خداوند درجات شهيد عماد 
مغنيه را متعالى كند. وى درباره شبهه اى كه در رسانه ها مبنى بر كمك هاى ايران به لبنان، 
عراق، فلسطين و افغانستان ايجاد شده است، گفت: برخى زمزمه هاست كه ما به ايران 
بپردازيم، چه كار به خارج از ايران اعم از سوريه، عراق، لبنان و افغانستان داريم؟ هر چند كه 
اين صداها، صداهايى است كه توسط مزدوران و اجانب و افراد جاهل كه متوجه نيستند چه 
مى گويند، بيان مى شود، اين ها اقليت ناچيزى هستند، اما رسانه ها آن را بزرگنمايى مى كنند.

امام هم فرموده بودند اگر من هم پايم را 
كج گذاشتم فرياد بزنيد

سيدعلى خمينى نوه امام(ره) گفت: امام واقعا هيچ رغبتي به دنيا نداشت و زندگي امام سراسر 
خالي از مظاهر و رغبت به دنيا بود. يكي از ناراحتي هايي كه براي ساخت موزه امام دارند 
اين است كه امام وسايل شخصي ندارد تا بتوانند از آن استفاده كنند؛ جز چند عبا و دمپايي 
كه متعلق به امام است. بعضي از افراد تصور مي كنند هركسي كه روحاني است و عمامه به 
سر دارد، به حكومت وصل است و وضعش خوب است و از داخل خبر ندارند. ضعيف ترين 
قشر جامعه امروز هم جامعه روحانيت است كه با سيلي صورت خود را سرخ نگه مي دارند و 
مشكالت اقتصادي و معيشتي دارند، اما مردم درك نمي كنند؛ تعدادي روحاني را مي بينند 
و فكر مي كنند همه اقشار روحانيت هم مانند هم هستند. روحانيوني كه به سراغ تجمل 
مي روند، عالوه بر دين خدا، همه اقشار روحانيت را بدنام مي كنند، چون مردم با نگاه به آنها 

مي گويند كه همه مانند هم هستند. /عصرايران
 

آيت اهللا سبحانى: ما روحانيان 
در قم مانده ايم و درجا مى زنيم

آيت اهللا جعفر سبحانى از مراجع تقليد؛ محتوا، اثرگذارى و در راه خدا بودن را ويژگى هاى 
يك منبر خوب دانست و افزود: هيچ تكليف و وظيفه اى براى روحانيان باالتر از تبليغ دين 
مبين اسالم نيست. وى روز پنجشنبه در «همايش بزرگ فاطميه» در سالن همايش هاى 
مدرسه علميه امام موسى كاظم(ع) قم با انتقاد از تمركز روحانيان در قم افزود: شهرها خالى 
از روحانى و مساجد كشور خالى از خطيب شده و اين در حالى است كه اكثر ما روحانيان 
در قم مانده ايم و درجا مى زنيم.اين مرجع تقليد خاطرنشان كرد: در عين احترام به بزرگان 
منطقه و مسجد، بايد هدف اصلى تبليغ متوجه جوانان باشد، به ويژه در شرايط امروز كه 
فضاى مجازى بسيار در خانواده ها اثر گذار شده است. آيت اهللا سبحانى با بيان اين كه 
خواسته ما اصالح فضاى مجازى است نه بستن آن، افزود: هر چه كه فرياد زديم كه فضاى 
مجازى را اصالح كنيد وعده هايى داده اند و قدم هايى نيز برداشته شده ولى همچنان آن 
چيزى كه بايد اتفاق نيفتاده است، به همين دليل نقش مبلغان در جذب جوانان بسيار با 

اهميت تر از گذشته است.

تشنج در جلسه شوراى شهر بر سر نامگذارى
 خيابانى به نام هاشمى رفسنجانى

روزنامه جمهورى اسالمى نوشت:به دنبال مطرح شدن نامگذارى يكى از خيابان هاى اصلى شهر 
زنجان به نام آيت اهللا هاشمى رفسنجانى در جلسه علنى شوراى اسالمى شهر زنجان، دقايقى 
اين شورا متشنج شد. در اين جلسه كه با حضور همه اعضا برگزار شد دو تن از اعضاى شوراى 
شهر زنجان با اين نامگذارى به شدت مخالفت كردند ولى رئيس شوراى شهر زنجان گفت: 
اميدوارم قدر سرمايه هاى انقالب را بدانيم. وى افزود: «آيت اهللا هاشمى در زندان ها استخوان 
خرد كرده و بعد از فوتش مشخص شد كه چه باليى بر سر اين مردم آورده اند، كه ايشان آن 
موقع اعتراض كرده بود.» در نهايت، كليات نامگذارى يكى از خيابان هاى شهر زنجان با اكثريت 
قريب به اتفاق اعضاى شورا مورد تصويب قرار گرفت و قرار شد در خصوص انتخاب خيابان بعدا 

تصميم گيرى شود.

روايت فيروزآبادى از تعداد حاضران 
در راهپيمايى 25 خرداد 88

 سرلشگر فيروزآبادى، در گفت گو با فارس: همان روز [25 خرداد 88] جلسه شورايعالى امنيت ملى 
بود. من در مسير جلسه 20 دقيقه در محدوده پل حافظ ايستادم و راهپيمايى را نگاه كردم. كامال 
كار گروهكى بود. مردم اينطورى راهپيمايى نمى كنند. آدم ها به صورت دسته هاى دو سه نفره و با 
فاصله 4 متر از هم حركت مى كردند و با حركات دست، عالمت پيروزى نشان مى دادند و براى 
داخل خانه ها و مغازه ها دست تكان مى دادند. اين يك شكل كامال گروهكى بود. آدم هايى كه 
من آنجا در تظاهرات ديدم غالبا جزو مردم عادى نبودند. مردم عادى اصال بلد نيستند اينطورى 
راهپيمايى كنند. فرداى آن روز آقاى زنگنه در جلسه مجمع تشخيص مصلحت گفت شما به 2 
و نيم ميليون آدم گفتيد خس وخاشاك. من گفتم آقاى زنگنه عدد بلد نيست من اين جمعيت 
را ديدم. 35 هزار نفر بيشتر نبودند. منتهى طورى چيده شده بودند كه طول مسير را پر كنند. بعد 
هم كه آقاى موسوى به ميدان آزادى رفت و افراد ديگرى هم كنار ايشان ايستادند و دستمال 

سبز به دست گرفتند و شعار دادند و حمايت همه رسانه ها و سران بيگانه را هم به دنبال داشتند.

به آرزوى برگزارى رفراندم نخواهيد رسيد
آيت اهللا احمد خاتمى در واكنس به موج سازى رسانه ها در خصوص طرح ماجراى رفراندم 
از سوى رئيس جمهور گفت: بنده به شبكه  دولتى ضد اسالمى، ضد ايرانى و به ضدانقالب 
فرارى كه دلخوش به برخى اظهارنظرها شده اند مى گويم كه آن ها هرگز به آرزوى خود 
براى رفراندوم و همه پرسى عمومى نخواهند رسيد. وى با بيان اينكه اين جريان مى خواهد 
سفره اسالم، واليت فقيه را با رفراندوم جمع كند، به اصل 177 قانون اساسى اشاره كرد و 
افزود: رؤياى ضدانقالب در اين زمينه هيچ گاه محقق نخواهد شد و اسالم و اهل بيت در 

اين كشور ماندنى است.

موج دوم اعتراضات احمدى نژاد به دستگاه قضايى
كمى پس از فروكش كردن موج اعتراضات جريان احمدى نژاد عليه دستگاه قضا، محمود 
احمدى نژاد امروز مقابل دادگاه تجديدنظر حميد بقايى حاضر شد و به طرح دوباره انتقادات 
شديدش از دستگاه قضا پرداخت. تعدادى از حاميان احمدى نژاد و مشايى، اين دو نفر را تا 
مقابل دادگاه تجديدنظر استان تهران (محل برگزارى دادگاه حميد بقايى) با سر دادن شعار 
اهللا اكبر همراهى كردند. «احمدى احمدى، حمايتت مى كنيم»، «فقر و فساد و تبعيض، 
احمدى نژاد بپا خيز» و «احمدى قهرمان، ياور مستضعفان» ديگر شعارهايى است كه اين 

افراد سر مى دادند.

ناجا و دادستانى در ماجراى تجاوز 
به دانش آموز 9 ساله به جايى نرسيدند

و  پيرانشهرى  دانش آموز  به  تجاوز  خبر  درباره  پيرانشهر  پرورش  و  آموزش  رئيس 
اخراجش از مدرسه در پى اين حادثه توضيحاتى ارائه كرد. سليمان پناهنده، رييس آموزش 
و پرورش پيرانشهر در گفت وگو با ايلنا در واكنش به خبر اخراج دختر 9 ساله از مدرسه پس 
از تجاوز به وى در پيرانشهر گفت: از آنجايى كه گفته شده بحث تجاوز يا تعرض در بيرون 
از مدرسه رخ داده به ما مربوط نمى شود و دستگاه هاى مربوطه از جمله نيروى انتظامى و 
دادستانى موضوع را برررسى كردند و چيزى هم عايدشان نشد. بحث اخراج دانش آموز هم 
از مدرسه كذب است. وى افزود: ماجرا از اين قرار است؛ سرپرست دانش آموز (پدربزرگ) 
با اصرار، پرونده او را جهت تحت پوشش قرار دادن بهزيستى تحويل گرفته و با هماهنگى 
آموزش و پرورش منطقه با مهاباد، در حاضر اين دانش آموز در شهرستان مهاباد در حال 

تحصيل است و تحت پوشش بهزيستى قرار دارد.

يادداشت كنايى حجاريان به سرلشگر فيروزآبادى 
درباره مارمولك هسته اى

سعيد حجاران نوشت: به نظر مى رسد ايشان با ابتدايى ترين اصول حفاظت اطالعات آشنايى ندارند 
واّال اين بهانه را به غرب و اسرائيل نمى دادند كه فردا ادعا كنند ايران در كويرهايش به تعبير ايشان 
در حال كار اتمى كردن است. اين كارهاى اتمى در تفسير آن ها شامل آزمايش هاى هسته اى، 
پرتاب موشك هاى هسته اى در دل كوير و انواع فعاليت هاى ديگر مى شود كه مى تواند براى ايران 

هزينه به بار آورد./سازندگى
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سى سيا

ــوريه  ــگ مخفى در س ــران جن ــرائيل و اي اس
ــل كرده اند/ ــى تبدي ــى باز و علن ــه جنگ را ب

ــه احتماال  ــده ايم ك ما وارد مرحله تازه اى ش
ــتر ميان اسرائيل و ايران  شاهد درگيرى بيش
ــم بود. هر چند  ــاى مورد آنها خواهي و نيروه
ــار  ــل و تمام عي ــى كام ــه جنگ ــا ب درگيرى ه
ــدت تنش  ــوند اما انتظار مى رود ش منتهى ش
ــدن جنگنده اسرائيلى  ــاقط ش افزايش يابد/س
ــل جنگ پنهان ميان ايران و  يعنى پايان فص
ــرائيل/منطقه براى فوران يك آتش آماده  اس

ــت ــت اما فعال جنگى در كار نيس اس

 از نگرانى منابع اطالعاتى اسرائيل درباره احتمال استقرار سامانه 
موشكى اس-300 ايران در سوريه تا توصيه هاى كارشناسان 
نئومحافظه كار امريكايى به ترامپ براى اقدام نظامى عليه 
منافع سپاه تنها بخشى از تحليل هاى گسترده درباره پيامدهاى 

رويارويى اخير ايران و اسرائيل در سوريه بوده اند. 
اين نخستين هواپيماى اسرائيلى بود كه از سال 1982 تا كنون 
در جريان جنگ از دست مى رفت. گرچه اسرائيل نيز به قدرت 
 هر چه تمام تر به اين موضوع پاسخ داد و نه تنها به سيستم 
دفاع هوايى روسيه حمله كرد ، بلكه پنج آتشبار سوريه را نابود 

كرد و  البته چهار مركز مهم ارتباطى را نيز نابود كرد.
بررسى  و  تحليل  به  گزارشى  در  تايمز»  نشريه «نيويورك 
وضعيت   خاورميانه پس از وقايع شنبه اخير آورده است: طى 
جنگ  يك  آستانة  در  خاورميانه  شنبه،  صبح  اوليه  ساعات 
ديگر بود .   به گفته  برخى منابع آگاه، در اين روز سرويس هاى 
اطالعاتى اسرائيل، يك پهپاد ادعايى ايرانى را كه از پايگاه 

هوايى   تياس در مركز سوريه اعزام شده بود رديابى كردند .  
يك دقيقه و نيم پس از آن كه هواپيماى بدون سرنشين 
وارد مرزهوايى اسرائيل شد، نيروى هوايى اسرائيل با حمله 
به اين پهباد،  موفق به انهدامش شد . به طور همزان نيز، 8 
ناوگان جنگنده اسرائيلى وابسته به مركز كنترل و فرماندهى 
هواپيماهاى بدون  سرنشين اقدام به حمالت موشكى كردند. 
حمالتى كه منجر به انفجار در نقاط مختلف در منطقه شد. تا 
 كنون ايران هيچ گزارشى در خصوص مالكيت پهباد يا آسيب 

ديدن نيروهايش در جريان اين حمالت منتشر نكرده است.
ارتش سوريه كه متحد با ايران است نيز، با شليك موشك 
زمين به هوا به هواپيماهاى اسرائيلى پاسخ داد. موشك ها به 2 
 هواپيماى اسرائيلى اصابت كرد. يكى از اين موشك ها موفق به 
فرار از حمالت شد اما ديگر هواپيما، با انفجار برخى قطعات  خود 
مواجه شد و در نتيجه سقوط كرد، به همين دليل نيز سرنشينان 
اين پرواز آسيب ديدند و يكى از آنان نيز به شدت مجروح شد.  
اين نخستين هواپيماى اسرائيلى بود كه از سال 1982 تا كنون 
در جريان جنگ از دست مى رفت. گرچه اسرائيل نيز به قدرت 
 هر چه تمام تر به اين موضوع پاسخ داد و نه تنها به سيستم 

دفاع هوايى روسيه حمله كرد ، بلكه پنج آتشبار سوريه را نابود 
كرد و  البته چهار مركز مهم ارتباطى را نيز نابود كرد.  

با اين همه به نظر مى رسد واكنش سنگين اسرائيل كه توسط 
نيروهاى نظامى آن عليه مواضع سوريه اعمال شد، تنها  بخشى 
كوچك از برنامه هاى احتمالى عظيمى باشد كه اسرائيل در 

دست اجرا دارد.  
با همه اين ها به نظر مى رسيد بمباران پايگاه هاى هوايى 
سوريه بيش از هر دولتى از ديد مقامات روس، خطرناك به نظر 
 رسيده بود. والديمير پوتين طى يك تماس تلفنى به بنيامين 
نتاياهو موفق شد به سرعت از اقدامات آتى و احتماال منفى 

اسرائيل در  منظقه جلوگيرى كند.
به طور عمومى، روس ها به شدت به سوريه معترض شده اند 
كه چرا قوانين اسرائيل را نقض كرده اند. اما با اين وجود، هيچ 
 اشاره اى به ورود هواپيماى بدون سرنشين ايرانى به فضاى 
هوايى اسرائيل نداشتند. يكى از منابع نظامى ارشد اسرائيلى در 
گفتگو  با خبرنگار نيويورك تايمز در اين خصوص مى گويد: چه 
در ديپلماسى عمومى و چه در ديپلماسى خصوصى ، روس ها 
آشكارا  طرف مقابل ما را مهم تر از ما دانسته اند . در واقع روس 
ها به راحتى مى توانستند، مانع از حركت پهبادها شوند، اما آنها 
عمال  هيچ كارى انجام ندادند. ما پيام روسيه را با صداى بلند 

و روشن شنيديم. 
به نظر مى رسد فعال جنگى در كار نيست، اما اين موضوع 
فقط به اكنون مرتبط مى شود . اين در شرايطى است كه همه 
مواد  تشكيل دهنده براى فوران يك آتش خشونت آميز در 

خاورميانه آماده است . 
ايران از نخستين كشورهايى بود كه براى كمك به بشار اسد 
(زمانى كه جنگ داخلى سوريه شش سال پيش آغاز شد) وارد 
عمل  شد. نيروهايى هم از واحدهاى حزب اهللا و همچنين 
جنگجويانى شيعه از عراق، پاكستان و افغانستان نيز وارد  كارزار 
شدند . شايد بتوان گفت دقيقا به خاطر همين نيروها است كه 

دولت اسد تا كنون جان سالم به در برده است . 
اسرائيل از همان روزهاى نخست پيش بينى كرد كه اسلحه 
هاى اين واحدها در نهايت عليه اسرائيل خواهند بود. اما در آن 
روزها،  داعش به عنوان محور شرارت در منطقه در نظر گرفته 
مى شد و بدين ترتيب هر گروهى كه با داعش مبارزه مى كرد 
يكى از  گروه هاى مثبت در منطقه تلقى مى شد و در نتيجه 

هشدارهاى اسرائيل مورد توجه هيچ گروهى قرار نگرفت .  
اما در سوى ديگر ماجرا نيز تا كنون اسرائيل بيش از 100 مورد 
عمليات بمب گذارى و حمله موشكى در سوريه انجام داده 
است. حمالتى كه هيچ گاه به طور رسمى از طرف مقامات 

اسرائيل مورد تاييد قرار نگرفتند .  
نشريه «نيويورك ديلى نيوز» با انتشار گزارشى ضمن اشاره 
به رويارويى روزهاى اخير ميان ايران و اسرائيل در سوريه 
مى نويسد اكنون بار سنگين مسئوليت بر روى دوش ترامپ 

براى رويارويى با روسيه و اتحاديه اروپا قرار دارد. 
اين نشريه از حمله اخير اسرائيل به سوى پهپادى كه مدعى 

است متعلق به ايران بوده و پس از آن سقوط جنگنده ارتش 
اسرائيل بدنبال آتش بار نيروهاى سورى به عنوان گسترده ترين 
تبادل آتش ميان ايران و متحدان اش با اسرائيل در  سوريه 
ياد كرده است. اين نشريه مدعى است كه سپاه قدس ايران 
از حمله اسرائيل متعجب شده است و مى نويسد: «زمانى كه 
اسرائيلى ها نه تنها پهپاد را رهگيرى كردند بلكه به پايگاه 
نگهدارى و مركز فرماندهى آن حمله كردند بيشتر ايرانيان را 
شگفت زده كردند. ايران حضور نظامى و پايگاه هاى خود را در 
سوريه گسترش مى دهد. اين موضوع سبب مى شود تا دير 
يا زود جنگ هاى گسترده ترى ميان اسرائيلى ها و ايرانى ها و 
شبه نظاميان شيعه ايجاد شود. اخيرا چند تن از مقام هاى ايران 
با رهبران شيعيان در لبنان ديدار كرده اند. اكنون وقت آن است 
كه پوتين به ايران و شبه نظاميان شيعه هشدار دهد كه ديگر 
پشتيبانى هوايى روس ها را نخواهند داشت. آيا پوتين اين كار را 
خواهد كرد؟ در اين ميان اگر امريكا جديت نشان دهد احتمال 

متقاعد شدن پوتين وجود دارد.»
اين نشريه مى نويسد ممكن است ترامپ خواستار رويارويى 
مستقيم با پوتين نباشد اما روس ها تا زمانى كه با فشار امريكا 
مواجه نباشند بر ايران فشار نخواهند آورد. دولت ترامپ بايد به 
صورت ديپلماتيك با اروپايى ها رايزنى كرده و از آنان بخواهد 

تا با ايران مذاكره كنند. البته اتحايه اروپا گزينه هاى كمى دارد.
روزنامه «گاردين» نيز در گزارشى با اشاره به رويارويى اخير 
ميان ايران و اسرائيل در سوريه مى نويسد: به نظر مى رسدكه 
دو طرف در حال عبور از خطوط قرمز يكديگر هستند. هيچ 
يك از طرفين خواستار يك جنگ كامل نيستند اما انتظار هم 
نمى رود كه مقابله ميان آن دو كاهش يابد. پس از چندين دهه 
منازعه ايران با اسرائيل از طريق حزب اهللا لبنان اخيرا شاهد 
نبرد مستقيم آن دو بازيگر منطقه اى بوديم. «اوفر زلزلبرگ» 
تحليلگر گروه بين المللى بحران مى گويد: «ما وارد مرحله 
تازه اى شده ايم كه احتماال شاهد درگيرى بيشتر ميان اسرائيل 
و ايران و نيروهاى مورد آنها خواهيم بود». هر چند او فكر 

نمى كند درگيرى ها به جنگى كامل و تمام عيار منتهى شوند اما 
مى گويد كه انتظار مى رود شدت تنش افزايش يابد. او مى گويد 
كه اسرائيل اصرار دارد اثبات كند كه پهپاد وارد شده به حريم 
هوايى اش متعلق به ايران بوده است. هدف اسرائيل اين است 
كه ادعاى ايران در اين باره كه صرفا مستشاران نظامى اش در 
سوريه حضور دارند را زير سوال ببرد و بگويد كه هدايت جنگ 

در سوريه برعهده ايران است». 
او مى گويد كه اسد به تنهايى قادر نيست با استفاده از ارتش 
سوريه در مقابل اسرائيل اقدامى انجام دهد و وابسته و نيازمند به 

حزب اهللا لبنان و حتى نيروهاى ايرانى است.
«ميدل ايست اى» هم در گزارشى مى نويسد كه اسرائيل و ايران 
جنگ مخفى در سوريه را به جنگى باز و علنى تبديل كرده اند. 
اين سايت اشاره مى كند كه پس از ساقط شدن جنگنده اف-16 
اسرائيل احتماال وضعيت به بدترين حالت ممكن خواهد رسيد. 
ساقط شدن جنگنده اسرائيلى يعنى پايان فصل جنگ پنهان 

ميان ايران و اسرائيل. اين نقطه اوجى در درگيرى هاى چندين 
دهه گذشته ايران و اسرائيل است. حمالت اخير اسرائيلى ها نيز 
بزرگترين شگفتى سازى نيروى هوايى آن رژيم از زمان حمله 
سپتامبر 2007 ميالدى به راكتور اتمى سوريه در ديرالزور به اين 
سو بوده است. اين موضوع سبب مى شود تا ايران توان دفاعى 
خود را از طريق روش هاى مختلفى تقويت كند؛ از وارد كردن 
سامانه هاى جديد از چين و روسيه به سوريه تا ايجاد ده ها پست 

نظامى در سرتاسر آن كشور.»
اسرائيل  اف -16  دادن  قرار  هدف  مى نويسد  سايت  اين    
هشدارى به آمريكاست كه هرگونه تالش واشنگتن براى تغيير 
بازى و توازن قوا در سوريه و تالش براى بى ثبات سازى آن 
كشور مى تواند براى آمريكا و متحدانش بسيار پرهزينه باشد. 

اين هشدارى از سوى ايران به آمريكا بود.»
«ميدل ايست اى» مى نويسد كه بازتاب اين خبر در رسانه هاى 
داخلى ايران نيز جالب توجه بود: «رسانه هاى محافظه كار 
ساقط شدن جنگنده اسرائيلى را پيروزى اى براى محور مقاومت 

متشكل از ايران، سوريه و حزب اهللا قلمداد كردند. واكنش 
اصالح طلبان اما حساب شده بود. از طرفى آنان نمى خواستند 
بگويند كه ايران پشت سر ساقط شدن اف -16 بوده است و 
از سوى ديگر نيز نمى خواستند دستاوردهاى ايران در سوريه را 
ناديده گيرند. در نتيجه، آنان محتاطانه نوشتند كه آنچه روى 

داده اقدامى غيرمعمول از سوى اسرائيل بوده است.»
مسكو  كه  مى كند  اشاره  ادامه  در  اى»  ايست  «ميدل   
كليدى ترين بازيگر در صحنه سوريه نسبت به جنگ آشكار 
ميان ايران و اسرائيل اعالم نظر جدى اى نكرده است و تصور 
عمومى بر اين است كه روسيه احتماال مخالف حمله به اف-
16 اسرائيلى نبوده است چرا كه با اين اقدام اين پيام به تل 
آويو و امريكا منتقل شده كه مسكو بزرگترين بازيگر در صحنه 
سوريه براى تصميم گيرى نهايى است. حزب اهللا نيز ممكن 
است كارت هاى مخفى اى داشته باشد تا هزينه مقابله را براى 

اسرائيل افزايش دهد. 
اين سايت مى نويسد: «اگر ايران اعتماد به نفس زيادى از خود 
نشان دهد ممكن است اسرائيل را به پذيرش مخاطره بيشتر 
وادار كند؛ به خصوص آنكه بنيامين نتانياهو نخست وزير اسرائيل 
اكنون با بحران سياسى مواجه است و به زودى به اتهام ارتكاب 
فساد محاكمه مى شود. اكنون منطقه در لبه پرتگاه قرار گرفته 
است و هر حركت كوچكى مى تواند منجر به بروز جنگى 

تمام عيار و بزرگ شود.»
رويارويى  از  گزارشى  در  نيز  «الجزيره»  خبرى  شبكه 
اخير ميان ايران و اسرائيل در سوريه به عنوان بزرگترين 
رويارويى طرفين ياد كرده است. اين شبكه خبرى به نقل 
از «محمد مرندى» استاد دانشگاه تهران اشاره مى كند كه 
ساقط شدن جنگنده اف-16 اسرائيل شكست بزرگى براى 
عنوان  به  ايران  از  اسرائيل  كه  مى گويد  او  بود.  رژيم  آن 
يك بهانه براى توجيه اقدامات تجاوزكارانه خود در منطقه 
استفاده مى كند. مرندى مى گويد كه مسئله اصلى اسرائيل 
مهار نفوذ ايران نيست بلكه تالش اسرائيل براى تضعيف 
آن  موضوع  اين  دليل  كه  مى كند  اشاره  او  است.  سوريه 
است كه دولت سوريه در همكارى با ايران تالش مى كند 
تا القاعده و گروه هاى سلفى – تكفيرى را از سوريه بيرون 
رييس  ميالدى  سال 2016  در  كه  حاليست  در  اين  كند 
سابق موساد به الجزيره گفت كه اسرائيل روابط تاكتيكى با 

جبهه النصره گروه وابسته به القاعده در سوريه دارد. 
الجزيره در ادامه به نقل از مرندى مى نويسد كه جنگ بين 
حزب اهللا و اسرائيل به نفع اسرائيل نخواهد بود. اين شبكه 
خبرى اشاره مى كند برخى معتقدند كه روسيه تنها بازيگرى 
است كه مى تواند مانع از بروز جنگ بعدى در منطقه شود. 
برخى از تحليلگران مى گويند كه اسرائيل خواستار سقوط 
كامل حكومت تحت رهبرى اسد نيست، بحث بر سر بشار 
اسد نيست بلكه بر سر موضوع ايران است. به همين دليل 
است كه اسرائيل چندين حمله را از سال 2016 ميالدى به اين 

سو انجام داده است.»

بعيد است كه جنگى تمام عيار در شرايط كنونى روى دهد چرا 
كه روسيه در تالش است تا همزمان ايران و اسرائيل را حفظ 

كرده و به خويشتن دارى دعوت كند. 
شبكه خبرى «العربيه» نيز در يادداشتى به قلم «عبدالرحمان 
الراشد» مدير سابق آن شبكه و از روزنامه نگاران معروف 
كردن  ساقط  «ديپلماسى  از  سعودى  عربستان  طرفدار 
هواپيما» نوشته و مدعى شده است: « ايران مى تواند از 
با  درگيرى  خارجى  نيروهاى  بين  از  عضوگيرى  طريق 
نيروهاى   از  متشكل  ارتش  اين  دهد.  افزايش  را  اسرائيل 
خارجى بيش از 50 هزار جنگجوى از لبنان، عراق افغانستان 

و ساير كشورهاست.»
«ريچارد گلدبرگ» تحليلگر بنياد نئومحافظه كار «دفاع از 
دموكراسى» هم در ياداشتى در روزنامه «نيويورك پست» 
با اشاره به تحوالت اخير دونالد ترامپ را تحريك به حمله 
عليه سپاه كرده است و مدعى شد: «زمانى كه ايران پهپاد 
خود را به داخل اسرائيل فرستاد نه تنها تل اويو كه ترامپ را 
نيز آزمايش كرد. زمانى كه اسرائيل در دوران اوباما خواستار 
مقابله امريكا با ايران شد اوباما گفت من كار ديگرى دارم؛ 
مذاكره با ايران بر سر برنامه هسته اى و آزادسازى ملوانان 
امريكايى. بدتر از همه آن كه اوباما از اجراى خط قرمز خود 
در سوريه خوددارى كرد و در مقابل ايران كارى انجام نداد. 
رهبران ايرانى ضعف امريكايى ها را ديدند و در واكنش به 
آن هژمونى منطقه اى خود را در سرتاسر خاورميانه گسترش 
دادند. اكنون نيز عليرغم آن كه ترامپ سخنان تندى را 
عليه ايران مى گويد و قول داده كه برجام را برهم زند اما 

هنوز نمى داند كه بايد در مقابل تهران چه كند.
او در پايان مى نويسد در نهايت امريكا بايد با رايزنى ديپلماتيك 
به پوتين بفمهاند كه اگر خواستار حضور درازمدت در سوريه و 
بهره مندى از سود بازسازى سوريه است بايد يا نيروهاى ايران 
را از سوريه خارج كند يا آن كه امريكا و متحدان اش اين كار 

را انجام خواهند داد. 
گزارشى  در  نيز  ريپورتر»  ايتاليايى «رايتز  تحليلى  پايگاه 
پرداخته  موساد  كارشناسان  از  يكى  يادداشت  تحليل  به 
است. اين تحليلگر ناشناس امنيتى معتقد است كه ايران 
استراتژى خود را در سوريع تغيير مى دهد. او مى افزايد: 
مستقيم  رويارويى  اسرائيل  و  ايران  نخستين بار  «براى 
آن  امكان  كه  بود  داده  هشدار  موساد  داشتند.  نظامى 
به  را  اس-300  موشكى  سامانه  تهران  كه  دارد  وجود 
سوريه انتقال دهد يا آن كه از روس ها بخواهد كه اين 
كنند.  روزرسانى  به  و  داده  ارتقا  سوريه  براى  را  سامانه 
آنچه اخيرا در سوريه روى داد تغيير استراتژيك ايران در 
جنگى اعالم نشده عليه اسرائيل بود. براى نخستين بار 
ايران ديگر از حزب اهللا براى حمله به اسرائيل استفاده نكرد. 
اكنون مهمترين موضوع براى اسرائيل آن است كه بفهمد 
آيا ايران بخشى از سامانه نوشده اس-300 خود را به سوريه 

انتقال داده، خواهد داد و يا خير.

تحليل هاى بين المللى از رويارويى ايران و اسرائيل در سوريه
Bamdadzagros.news@gmail.com
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كارون

پديده گرد و غبار و ريزگرد بحرانى است كه اين روزها 
مردم بسيارى از مناطق كشور به خصوص استان هاى 
و  مردم  و  و  آورده  ستوه  به  را  غرب  جنوب  و  غرب 

مسئولين را به واكنش واداشته است.
رئيس جمهور هم در برنامه گفتگوى زنده تلوزيونى خود 
به تعدادى از راهكارهايى كه دولت براى مقابله با اين 
پديده در پيش گرفته است اشاره كرد. به گفته روحانى:

تاكنون 5000 هكتار نهال كارى شده و تا پايان سال هم 
30 هزار هكتار ديگر نهال كارى مى شود.

كانالى هم از رود كارون به طول 47 كيلومتر به اين 
منطقه كشيده ايم كه 20 متر مكعب در ثانيه آب به 

منطقه مى رساند.
اين  بارها  ريزگرد،  پديده  بروز  از  سال ها  گذشت  با   
راهكارها و موارد مشابه مطرح شده است اما همچنان 
بسيارى از مناطق كشور در شرايط بحرانى به سر مى 

برد.
دكتر مجيد رمضانى مهريان متخصص برنامه ريزى محيط زيست و دبير 
كارگروه محيط زيست در شبكه ملى جامعه و دانشگاه، به بررسى اثر بخشى 

راهكارهايى كه رئيس جمهور از آن نام بردند، پرداخته است.
سال هاست مساله ريزگردها در كشور به يك بحران تبديل شده است. بارها از 
سوى دولت راهكارهايى ارائه مى شود و كارشناسان مختلف نظرات متفاوتى در 
مورد برخورد با اين پديده ارائه كردند، اما همچنان شاهد ادامه اين بحران و حتى 
بدتر شدن شرايط هستيم. رئيس جمهور در گفتگوى زنده تلوزيونى اقدامات 
دولت براى حل اين مساله را تشريح كردند و راهكارهايى ارائه دادند. نظر شما در 

مورد اقدامات و راهكارهاى دولت چيست؟
پاسخ پرسش  شما را درچند محور پيش خواهم برد. ابتدا به داليل بروز پديده 
گرد و غبار مى پردازم و با نگاهى به شرايط كشور، يك سرى تحليل هاى 
اجتماعى را با مباحث محيط زيستى تركيب مى كنم، در مساله بعدى پاسخ هاى 
مديريتى به وضعيت موجود را بررسى مى كنم، در انتها به پرسش هاى شما در 
مورد عيارسنجى سخنان رئيس جمهور در مورد راهكار هاى مقابله با ريزگرد ها 
مى پردازم. در واقع دو قسمت نخست مقدمه اى است تا بتوانيم پرسش هاى 
انتهايى را پاسخ دهيم. پديده گرد و غبار يكى از پيامد هاى بارز بيابان زايى است، 
البته بيابان زايى پيامد هاى ديگرى هم دارد، كه يكى از مهم ترين آن ها بروز 

پديده گرد و غبار است.
آيا راهكار روحانى براى مقابله با ريزگردها كارساز است؟

در كشور ما براى اين پديده علت هاى متفاوتى عنوان مى كنند، مثال تغيير اقليم 
و خشكسالى، خشك شدن تاالب ها، افت شديد منابع آب زيرزمينى، فرسايش 

خاك، كاهش پوشش گياهى، افزايش جمعيت و ...
اين داليل در دانشگاه ها، رسانه ها و در بين مسئولين عنوان مى شود.

اما نكته قابل توجه اين است كه به تقدم و تاخر علت هايى كه عنوان مى شود، 
توجه نمى گردد. يعنى بعضى داليل نسبت به ديگر داليل، اولويت دارند. بطوريكه 

مى توان شبكه اى علت و معلولى در بروز اين پديده ترسيم نمود.
اين تعدد عوامل سبب شده كه هر مقام مسئولى، دليلى را كه به نفع سازمانش 
باشد، برجسته كند. همين كنش ابزارى مسئولين در مواجهه با مسائل محيط 

زيستى خود جاى تامل دارد.
در  كه  است  اين  ديگر  موضوع 
مطالعات  ما  دانشگاهى  جامعه 
مورد  در  زيادى  نشست هاى  و 
داليل پديده گرد و غبار و بيابان 
مى توانيم  است.  شده  انجام  زايى 
از اين سلسله تحقيقات علمى به 
اين نتيجه برسيم كه اگر بخواهيم 
يك علت عمده براى پديده گرد 
و غبار در كشورمان يا كشور هاى 
ميتوانيم  بكنيم  عنوان  همسايه 
در  آب  منابع  نادرست  «مديريت 

سطح منطقه»را نام ببريم.
يعنى هم در ايران هم در كشور هاى همسايه اگر بخواهيم اولويت بندى كنيم 

مديريت نادرست منابع آب عامل اصلى اين پديده است.
مديريت نامناسب آب در چند دهه اخير در ايران و در كشور هاى همسايه باعث 
خشك شدن تاالب ها، افت شديد منابع آب زير زمينى ودر نتيجه كاهش سطح 
پوشش گياهى، نشست زمين، شورى و فرسايش خاك شده است. همه اين ها 

متاثر از مديريت نادرست منابع آب و معلول آن هستند.
تا اينجا مطالبى كه گفتيم تكرارى است، اما مساله اى كه هميشه براى من مطرح 
بوده، اين است كه با وجود اين همه دانشگاه و متخصص و رشته هاى محيط 
زيستى و ... چرا اين روند نادرست مديريت آب هنوز اصالح نشده است و ادامه 

دارد. اين يك سوال كليدى و اساسى است كه بايد پاسخ داده شود.
در كشور هاى توسعه يافته رسانه مهم ترين نقش را در اين مواقع ايفا مى كند. 
وقتى مساله اى به بيراهه مى رود، رسانه ها درباره آن با افراد مختلف مصاحبه 
مى كنند. اطالعات در عرصه عمومى جامعه توزيع مى شود. در نتيجه مردم 
هوشيار مى شوند و خواست عمومى جلوى اقدامات نادرست را مى گيرد. ولى در 

كشور ما اين اتفاق هنوز نيافتاده است.
عملكرد رسانه در كشور ما در اين زمينه، ضعيف بوده است، حتى در برخى موارد، 
تاثير منفى نيز داشته است. مثال  رسانه ملى ما، تريبون اظهار نظر در مسائل 
محيط زيستى را به دست افراد محدودى داده است كه برخى اصال تخصص 
محيط زيستى ندارند . مثال آقاى كردوانى كه متخصص كشاورزى عمومى 
است، سال هاى پياپى نظرات تخصصى محيط زيستى در برنامه هاى متعدد صدا 
و سيما ارائه مى دهد. چنانكه گويى نظرات ايشان به نقشه راه مديريت محيط 

زيست كشور ما تبديل شده است.
خاطره اى براى شما مى گويم كه نمونه اى از نظرات كارشناسى ايشان را بيان 
كنم. بنده در سال 90 در كوير كاشان همراه ايشان در يك گردش علمى بودم؛ 
آنجا يك بحث علمى مطرح شد و ايشان خيلى قاطعانه گفتند كه "ما بايد با 
سدسازى جلوى ورود آب به كوير را بگيريم و از هدر رفت آن جلوگيرى كنيم". 
اين جمله را مستقيما از ايشان نقل قول كردم. متاسفانه كسى كه اين تفكر را 
دارد، بيش از تمامى متخصصين محيط زيستى ما در رسانه ملى تريبون داشته و 

در مسائل محيط زيستى اظهار نظر كرده است.
در رسانه نبايد فقط از يك كارشناس. استفاده شود؛ بايد صاحب نظران مختلف را 
به رسانه دعوت كنيم تا ايده هاى مختلف را مطرح كنند و مناظره صورت گيرد. 
ولى صدا و سيما كارشناسى را دعوت مى كندكه متخصص مبحث نيست. اين 

آسيب شناسى رسانه هاى ماست.
به جرات بگويم اگه بخواهم در بروز اين مسئله مخرب محيط زيستى به موردى 
غير ازمديريت نادرست منابع آب و يا حتى فراتر از آن اشاره كنم، مى توانم 
بگويم از پايه همين باور و نگرش نادرست مسئول بروز بحران است: تفكرى كه 
مى گويد «اگر آب وارد كوير، تاالب يا درياچه شود و يا از مرز كشور خارج شود، 
هدر رفته است و بايد آن را مسدودكنيم!». اين تفكرى غلط است كه توسط افراد 
غيرمتخصص و كسانى كه تفكر سازه اى و تكنوكرات داشتند ترويج پيدا كرده 

است و متاسفانه رسانه هم به اين مساله دامن زده است.
سامانه  عنوان  تحت  كشور،  غرب  در  مرزى  آب هاى  مهار  پروژه هاى  االن 
گرمسيرى در حال اجرا است. اينطور عنوان مى شود كه اين پروژه يكى از 
موفق ترين پروژه هاى كشور است.غافل از اينكه اين پروژه يكى از مهم ترين 

اصول محيط زيستى را در نظر نگرفته است و مديريت محيط زيست بايد فراتر 
از محدوديت هاى مرز سياسى باشد. ما  بايد مساله مديريت آب را فرامرزى نگاه 
مى كرديم . پرسش من اين است: چگونه مى خواهيم عراق را از اين آب هاى 
مرزى محروم كنيم و از طرف ديگر با كشور عراق وارد ديپلماسى و مذاكره براى 
حل بحران بشويم؟ چه طور مى خواهيم با همكارى دو كشور، كانون هاى بحرانى 

فرسايش را در كشور عراق مديريت كنيم؟
در ضمن اين تنها يكى از مسائل ناشى از اين پروژه ها است. براى مثال آب هاى 
سيالبى كه در استان ايالم از مرز ما خارج و وارد كشور عراق مى شود يك 
«سيستم همبسته باال دست - پايين دست»دارد؛ به اين صورت كه رودخانه اى 
كه به دشتى در كشور عراق مى ريزد، سطح آب زيرزمينى را باال نگه مى دارد، 
پوشش گياهى را زنده مى كند و باعث مى شود كه كانون گرد و غبار شكل نگيرد. 
وقتى ما جلوى حركت و جريان آب را مى گيريم، در اين سازوكار اكولوژيكى 

اختالل ايجاد كرديم.
ما با اجراى اين پروژه ها و با اين تفكر كه مى گويد نگذاريم آب از كشور خارج 

شود،
از سويى كانون هاى گرد و غبار را در مرز ر توسعه مى دهيم و از سوى ديگر 
مى خواهيم با عراق وارد مذاكره شويم، اين را با هيچ منطقى نمى شود توجيه كرد!
جلوگيرى از خروج آب از كشور خودش عامل فرسايش بادى و گسترش 
كانون هاى فرسايش بادى است. اما متاسفانه هنوز اين تفكر نادرست در كشور 

در حال ترويج است.
در آبريز هاى بسته داخلى فالت ايران و آبريز بسته درياچه اروميه، آبسطحى حين 
حركت از باال دست به سوى پايين دست، در زمين نفود نموده و در نهايت سطح 
آب زيرزمينى را باال نگه مى دارد. وقتى سطح آب زير زمينى باال است پوشش 
گياهى حفظ مى شود كه خود از بيابان زايى و پيامدهايش جلوگيرى مى كند. در 
واقعجريان آب سطحى و زيرزمينى، عملكر هاى اكولوژيكى خاصى دارد كه به 

نفع سكونتگاه هاى انسانى است.
غير از آنچه گفته شد، مسائلى اجتماعى را نيز مى توان نام برد: وقتى شركتى 
مى خواهد يك سد احداث كند به ارزياب محيط زيست نياز دارد. متخصص 
محيط زيستارزيابى را انجام مى دهد و مى بيند اين طرح از لحاظ محيط زيستى 

توجيه نمى شود. اما اگر طرح را رد كند، كارفرما هيچ دستمزدى به او نمى دهد. 

نبايد حقوق ارزياب محيط زيست را كارفرمابدهد، سازمان محيط زيست بايد 
صندوقى درست كند و پول را از كارفرما بگيرد و به ارزياب بپردازد. اين ها برخى 

از آسيب هايى است كه ما در فرآيند مديريت منابع آب داريم.
 اين بحث را همين جا مى بندم و سراغ پاسخ هاى مديريتى موجود مى روم. از 
لحاظ علمى اقدامات و پاسخ هاى مديريتى به مسئله بيابان زايى را مى توان در دو 
دسته اقدامات فوريتى براى بحران پيش آمده و اقدامات مديريتى بلند مدت براى 

احياى سرزمين و كنترل بيابان زايى دسته بندى كرد.
مثال مالچ پاشى و اجراى تله هاى رسوب گير و نهال كارى در كانون هاى بحرانى 
فرسايش بادى اقداماتى است كه در كوتاه مدت ممكن است كارساز باشد. (علت 
اينكه نهال كارى در كانون هاى بحرانى را كوتاه مدت مى دانم؛ در ادامه بيان 

مى كنم). 
در سطح منطقه اى و كشورى همين اقدامات فوريتِى كوتاه مدت مورد توجه 
است. اين برنامه ها، طرح هايى هستند كه در چشم هستند و در كوتاه مدت 
جواب مى دهند. همه سياستمداران و مسئوالن بيشتر به اين اقدامات تمايل دارند 
و از اقدامات اصلى مديريتى غافل مى مانند. و، اما اقدامات مديريتى بلند مدت 

چه چيز هايى است؟
احيا و»تعادل بخشى» منابع آب هاى زير زمينى و احياى تاالب ها از طريق 
هوشمند  كنترل  كشت،  الگوى  اصالح  كشاورزى،  آبيارى  راندمان  افزايش 
برداشت از چاه هاى آب، افزايش راندمان آبيارى و فرهنگ سازى و آگاهى 
رسانى هاى محيط زيستى و .... مثال در جنوب كشور يكى از اقدامات مديريتى 
بلند مدت احياى تاالب هورالعظيم است كه مى تواند بهترين راهكار مديريتى 

باشد، ولى چگونه؟
اولين چيزى كه به ذهن مسئولين مى رسد «انتقال آب ميان حوضه اى» است، 
خود اين انتقال آب اثرات محيط زيستى دارد كه خيلى از آن ها غير قابل پيش 

بينى است و مى تواند مسبب مسائلى جديد شود.
در خوزستان حدود 90 درصد آب در كشاورزى مصرف مى شود. من حتى بدون 
نگاه به آمار مى توان به شما اطمينان دهم كه مثال در استان كرمان هم 90 
درصد آب در بخش كشاورزى مصرف مى شود. در حاليكه حدود 50 درصد 
آن به داليلى، چون نبود سيستم مكانيزه آبيارى و الگوى نامناسب كشت به 

هدر مى رود.
با اصالح الگوى كشت، توسعه سيستم هاى آبيارى تحت فشار، نصب كنتور هاى 
هوشمند بر روى چاه ها، تصفيه فاضالب و ... مى توان آب ذخيره شده را وارد 
تاالب ها نمود و به احياى منابع آب زير زمينى كمك كرد. اين ها اقدامات بلند 
مدتى هستند كه متاسفانه مسئولين ما خيلى كمتر سراغشان مى روند، چون به 

اقدامات فوريتى كه به چشم بيايد عالقه دارند. 
مثال همين اقداماتى كه رئيس جمهور پيشنهاد دادند نيز راهكار هاى كوتاه مدتى 

است كه بدون اجراى اقدامات بلند مدت، هيچكدام جوابگو نيست.
 حاال وارد بخش سوم مصاحبه مى شويم كه بررسى راهكار هايى است كه آقاى 

روحانى در گفتگو زنده تلوزيونى به آن اشاره كردند. 
به گفته رئيس جمهور تاكنون 5000 هكتار نهال كارى شده و تا پايان سال هم 
30 هزار هكتار ديگر هم نهال كارى مى شود. با توجه به مشكل كم آبى و اينكه 
در سالهاى گذشته خبرهايى مبنى بر خشك شدن نهال ها شنيده شد آيا كاشت 

نهال كاركرد مناسبى دارد؟ و مى تواند جلوى انتشار ريزگرها را بگيرد؟
بنده از اين نوع نهال كارى هادر كرمان بازديد ميدانى داشته ام؛ مى توانم بگويم كه 

نهال كارى در كانون هاى فرسايش بادى موثر است. اگر 
در اين كانون ها بتوانيم پوشش درختى ايجاد كنيم مسلما 
تاثيرگذار است و جلوى بلند شدن گرد و غبار را مى گيرد.
آيا راهكار روحانى براى مقابله با ريزگردها كارساز است؟

ولى درهمان استان كرمان ديدم كه نهال هاى كاشته 
شده بعد از 5 سال آبيارى رها شده و خشك شده اند. 
به  مقاوم  راكه  درختانى  كه  است  اينگونه  وضعيت 
خشكى و شورى هستند- مثل گز و تاغ- مى كارند و 
تا 5 سال آبيارى مى كنند. بعد با اين خيال كه ريشه ها 
به آب زيرزمينى رسيده است، آبيارى را متوقف مى كنند؛ 
در صورتى كه آب زير زمينى به شدت پايين رفته و 
درخت ها بالفاصله بعد از قطع آبيارى خشك مى شوند.

پس در كل اگر سطح زير زمينى به اندازه كافى آب 
باال باشد، نهال كارى براى مقابله با گرد و غبار جوابگو 
است، اما وقتى سطح آب افت كرده باشد، درختان در 
آن شرايط گرما و خشكى، نهايتا دو يا سه ماه طاقت 
مى آورند. در بحث قبلى گفتم نهالكارى اقدام موقت است و دليل حرفم اين است. 
نهال كارى در صورتى اقدامى بلند مدت است كه سطح آب زيرزمينى باال باشد. 
اما در بسيارى مناطق مركزى و جنوب كشور اينگونه نيست. احيا و تعادل بخشى 
آب زير زمينى از اقدامات بلند مدت است. اگر اقدامات بلند مدت به ثمر بنشيند 
نهالكارى هم پاسخگو است. در اين صورت عمردرختان طوالنى مى گردد و كم 

كم اكوسيستم مى تواند خودش را احيا كند.
آيا كاشت نهال بالفاصله تاثير خود را روى پديده ريزگرد خوزستان مى گذارد؟

خير. نهال بايد آنقدر بزرگ شود كه جلوى حركت شن را بگيرد، نهال به آن 
كوچكى نمى تواند جلوى اين پديده را بگيرد، اين فرآيند به چندين سال زمان 

نياز دارد.
 به گفته روحانى كانالى هم از رود كارون به طول 47 كيلومتر به اين منطقه 
كشيده ايم كه 20 متر مكعب در ثانيه آب به منطقه مى رساند. خود اين انتقال آب 

ممكن است اثرات منفى محيط زيستى داشته باشد؟
مطمئنا با اين حجم انتقال آباثرات منفى زيست محيطى خواهيم داشت، ولى 
چون بنده در اين زمينه شناختى به منطقه ندارم دقيق نميتوانم بگويم اثرات 

آن چه خواهد بود. 
بايد در زمينه مسائل محيط زيستى اين طرح مطالعه شود كه دوباره معضل 
جديدى اضافه نكند، ولى مطمئنم با رويكردى كه مديران و مسئوالن ما دارند 

درصد بااليى از خود اين آبى كه به آنجا منتقل مى شود هدر مى رود. 
در كشور هاى پيشرفته تكنولوژى هاى جديدى را مى آورند كه در مناطق آبيارى 
نهال يك قطره آب هم هدر نرود. مطمئنا اين آب در پايين دست و تاالب 
شادگان مورد نياز محيط زيست است و ما با اين كار ورودى آب به آنجا را كم 
مى كنيم و مطمئنا اثرات زيست محيطى خواهد داشت و بايد مطالعاتى صورت 

بگيرد.
تاثير انتقال آب فقط در زمينه آبرسانى به گياهان است يا خود جارى شدن آب در 

منطقه هم مى تواند مانع بلند شدن ريزگرد ها شود؟
بله اينكه خاك مرطوب شود هم كمك مى كند. ولى نياز به مطالعه دارد و با 

چيزى كه تصور مى كنيم متفاوت است.
اين انتقال آب ممكن است با كم كردن دبى ورودى كارون به شادگان به نوعى 

موجب تشديد بلند شدن ريزگرد ها شود؟
بله كم شدن حجم آب ورودى به تاالب شادگان 
خود عامل تشديد گردوغبار محلى است. دقيقا اين 
همان تفكرى است كه مى گويد آبى كه وارد دريا يا 
خليج فارس يا تاالب هاى متصل به خليج فارس 
مى شود، هدر مى رود. اين تفكر اشتباه است و به 
نظرم مهمترين وظيفه رسانه اين است كه با اين 

تفكر مقابله كند.
به نظر شما آب مورد نياز براى آبيارى نهال ها را از 

كدام منبع پايدار بايد تامين كرد؟
در هر منطقه اى متفاوت است بايد منابع آب بررسى 
شود حتى مى تواند از تصفيه آب فاضالب باشد، در حال حاضر اين نظر به ذهن 

من مى رسد.
در مورد خوزستان پيشنهاد شما چيست؟

از وضعيت تصفيه آب اهواز اطالع دقيقى ندارم، ولى مطمئنم اگر چند سال آينده 
انرژى خود را صرف تصفيه فاضالب و مديريت بهينه مصرف آب به خصوص در 

بخش كشاورزى كنيم به نتيجه خوبى خواهيم رسيد.
 به گفته روحانى تا پايان سال مالچ پاشى 5000 هكتار زمين به پايان مى رسد. 
با توجه به اينكه در اين چند سال بارها از اجراى آن سخن گفته شده اما هنوز 
مشكل ريزگرها را داريم. آيا اصال تاثير كوتاه مدت دارد؟ راهكار ديگرى براى 

تثبيت ريزگردها وجود دارد؟
مطمئنا مالچ پاشى تاثير كوتاه مدت دارد، با توجه به تجربياتم اگر اصولى كه 
دارد رعايت شودبيش از 4 يا 5 سال هم مى تواند خاك را تثبيت كند. اما در بين 
روش هاى كوتاه مدت مثال تله رسوب گير اگر خوب اجرا شود مى تواند بهتر از 
مالچ پاشى باشد. وجود بادگير ها در مناطق كانون فرسايش هم مى تواند بهتر از 

مالچ پاشى باشد.
با توجه به اينكه مالچ ها از فرآورده هاى نفتى است آيا اين مالچ پاشى اثرات منفى 

محيط زيستى دارد؟
مالچ فقط شامل مالچ نفتى نمى شود. در كشور مااين نوع مالچ در برابر بيابانزايى 
مورد استفاده قرار مى گيرد. نمى توانيم به طور قطع بگوييم مواد نفتى مالچ وارد 
چرخه خاك يا وارد آب زير زمينى نمى شود. برخى مقاالت اين موضوع را (نفوذ 
مواد مضر به چرخه هاى آب و خاك) بررسى كرده و نتوانسته اند آن را اثبات كنند.

اثرى كه مالچ نفتى در كوتاه مدت براى تثبيت خاك دارد، يك اقدام فوريتى است 
نه اقدامى پايدار. مثال در يك منطقه از استان كرمان شن هاى روان نخل هاى 
5 تا 10 مترى را دفن كرده اند، در چنين شرايطى مالچ پاشى الزم است. يا مثال 
درختان كهور خشك شده است. چون سطح آب زير زمينى آنقدر پايين رفته است 

كه ديگر ريشه درختان كهوربه آب نمى رسد. 
در شرايط نابود شدن اين درختان كه موجب تثبيت خاك بودند، مالچ پاشى و 
ايجاد تله رسوب گير مى تواند مثمر ثمر باشد. البته ايجاد تله رسوب گيردر كوتاه 
مدت بهتر از نهال كارى جوابمى دهد. اما در بلند مدت اگر سطح آب زير زمينى 

باال باشد نهال كارى بهتر است. بستگى به شرايط منطقه دارد.
آقاى كردوانى به جاى مالچ پاشى، پخش كردن ريگ را در مناطق كانون بحران 

پيشنهاد كرده اند، تحليل شما چيست؟
ايشان در مورد درياچه اروميه هم گفته بودند بگذاريم درياچه خشك بشود، سپس 
نمك را برداشت كنيم و به جاى نمك هم ريگ بريزيم و آنجارا بهمنطقه اى 

براى بازديد تبديل كنيم.
  پخش كردن ريگ (كه البته تاكنون انجام نشده و در اين زمينه تجربه اى نداريم 
و نياز به مطالعه دارد) به جاى مالچ نفتى همان ماهيت اقدامات فوريتى و كوتاه 
مدت را دارد يعنى اين هم نوعى مالچ پاشى است فقط به جاى مالچ از ريگ 

استفاده كرده ايم چه بسا همان عملكرد مالچ نفتى را هم نداشته باشد.
يعنى به نظر شما اين مساحت باال امكان پذير نيست يا كال از لحاظ علمى اين 

مساله تاييد نمى شود؟
مسلماً درباره كارآيى اين روش عدم قطع يت وجود دارد چرا كه آزمايشى در اين 
زمينه صورت نپذيرفته است. عالوه بر اين امكان پذير بودن آن از لحاظ اقتصادى 

و اثرات محيط زيستى آن و دستورالعمل انجام آن مورد ترديد است.

چرا راهكارهاى مقابله با ريزگردها كارساز نيست؟ شـت ا د د يا

شـت ا د د يا

Bamdadzagros.news@gmail.com

نويد قائدى

     تا صحبت از شهر و شهردارى 
اهواز مى شود داد و فرياد مديران 
درآمد  كه  رود  مى  باال  شهرى 
شهردارى مطلوب نيست و ساخت 
و سازها افت كرده اند و دستگاههاى 
اجرايى عوارض پرداخت نمى كنند و 
بودجه هاى تخصيص يافته عمرانى 
كاهش داشته است و دخل  و خرج 
ندارد.  همخوانى  هم  با  شهردارى 
در  توان  نمى  است  دليل  همين  به 
شهر توسعه و آبادانى ايجاد كرد.بنده 
به اينكه چه فرد يا افرادى در ادوار 
گذشته مديريت اين شهر مقصربوده 
اند كه امروز شهردارى اهواز را به 
اين روز نشانده اند كارى ندارم.چون 
متورم  اهواز  شهردارى  بدنه  امروز 
و ناكارآمد است و براى تحرك و 
پويايى نياز به اصالح ساختار دارد و 
بايد متدهاى جديد مديريت شهرى 
و ادارى و سيستمى وارد مجموعه 
مديريت شهرى شود،بايد بيسارى 
از كارها به روز و كارآمد شوند و 
صدها توصيه ديگر كه بارها گفته 
نبوده  شنوايى  گوش  ولى  شده 
عزيز  شهردار  جناب  اگر  است.اما 
به دور از هر گونه پذيرش توصيه 
و سفارش مديران شهرى و سازمان 
هاى شهردارى را انتخاب نمايند با 
همين وضع نابسمان مالى و ساختار 

شهردارى هم مى شود تا حدودى 
داد.اما  انجام  را  كارهايى  توان  مى 
چى  روزنامه  ما  قول  به  آن  شرط 
ها شهردارى چى بودن اين مديران 
منتخب است.شهردارى چى بودن 
شم مديريت خرد و كالن شهرى 
را مى خواهد و البته منظور بنده هر 
فرد داراى سابقه كارى در شهردارى 
نيست بلكه وجود افرادى با هوش 
و ذكاوت و آشنا به مسايل شهرى و 
خدماتى و عمرانى است تا بتوانند با 
همين داشته هاى موجود دست به 
كار شوندو خلق فرصت نمايند.اگر 
مديران شهرى شهردارى چى بودند 
مى شد بسيارى از نواقص خرد و 
كالن محالت شهرى را مرتفع نمود 
را به  شهروندان  نسبى  رضايت  تا 
دست آورد.وقتى حركت هاى الك 
پشتى هم از مديران شهردارى ديده 
نمى شود چگونه مى توان انتظار 
بزرگ  كارهاى  به  دست  داشت 
وضعيت  بزنند.وقتى  زيربنايى  و 
نظافت مناطق آشفته است و بعد 
از گذشت سالها هنوز هيچ تغيير 
محسوس در فرم و شكل سطل هاى 
ثابت كنار خيابان ها و جمع آورى 
است،وقتى  نشده  داده  پسماندها 
هنوز در لكه گيرى آسفالت معابر 
به روش هاى قرون وسطايى عمل 
و  حمل  وضعيت  شود،وقتى  مى 
نقل درون شهرى اين گونه عقب 
است،وقتى  مانده  فسيل  و  مانده 
شهروندان  ظرفيت  از  شهردارى 
كند  نمى  استفاده  شهر  اداره  براى 
و هيچ آموزش شهروندى در كار 
نيست و صدها اما و اگر ديگر .... 
پس چگونه مى توان انتظار داشت 
اين شهر دستخوش تغيير شود و 

دهد. نشان  مردم  به  خوش  روى 
اين شهر زمانى آباد خواهد شد كه 
در آن مديران توانمند به كارگيرى 
شوند كه متاسفانه در انتصابات اخير 
جناب سردار كتانباف چنين رويه 
اى مشاهده نمى شود و بيشتر رنگ 
و بوى مصالحه و راضى نگهداشتن 
پيشبرد  تا  است  ميان  در  گروهها 
آقاى  شهرى،اگر  توسعه  اهداف 
شهردار محترم داليل موجهى براى 
برنامه  داشتن  و  افراد  اين  انتخاب 
هاى آنان جهت عمران و آبادى و 
توسعه شهرى دارند به طور واضح 
از  نمايند،ماهها  اعالم  شفاف  و 
شروع كار شورا و شهردار محترم 
گذشته و هنوز دور نمايى از برنامه 
نظر  به  و  نيست  روى  پيش  هاى 
مى رسد شهردارى مانند گذشته بر 
قطار عادى سوار است و به كارهاى 
است.روزى  مشغول  خود  روزمره 
حال و روز اين شهر خوب خواهد 
شد كه در و ديوار شهر خوب شوند 
و نازيبايى ها زدوده شوند و همت 
تغيير وضع موجود در ميان مديران 
كتانباف  شود.جناب  ديده  شهرى 
چون  نماييد  انديشى  چاره  عزيز 
فرصت كم و مشكالت زياد است 
و انجام كارهاى بزرگ در اين شهر 
پر از گرفتارى مديرانى جهادى و با 
همت و سعى و تالش بزرگ را مى 
طلبد مديرانى كه كاردان و كار بلد 
باشند و با كميت و كيفيت پروژه و 
خدمات شهرى و امور زيربنايى و 
روبنايى و فرهنگى و اقتصاد شهرى 
فردا  نه  باشند،مگر  داشته  آشنايى 
خيلى دير خواهد بود و شهروندان 
در مورد عملكرد شما به قضاوت 

خواهند نشست.

و  ريزگرد  و  خاك  و  گرد  هم  باز 
تداوم رنج مردمانى كه قرار نيست 
رنگ آرامش، آسايش، رفاه و امنيت 
را با چشمان اشك آلود، خون آلود 
و غبار آلودشان ببينند. مردمانى كه 
از  و  بودند  جنگ  قربانيان  اولين 
آوارگى،  مزه  انقالب  ابتداى  همان 
بى  و  محروميت  فقر،  بدبختى، 
توجهى و بى عدالتى را چشيده اند 
و اكنون نيز تنها تالش مى كنند زنده 

بمانند و نميرند!
و  ريزگرد  و  خاك  و  گرد  هم  باز 
تداوم رنج مردمانى كه قرار نيست 
رنگ آرامش، آسايش، رفاه و امنيت 
را با چشمان اشك آلود، خون آلود 
و غبار آلودشان ببينند. مردمانى كه 
از  و  بودند  جنگ  قربانيان  اولين 
آوارگى،  مزه  انقالب  ابتداى  همان 
بى  و  محروميت  فقر،  بدبختى، 
توجهى و بى عدالتى را چشيده اند 
و اكنون نيز تنها تالش مى كنند زنده 

بمانند و نميرند!
خوزستان بار ديگر در زير تلى از 
گرد و غبار و ريزگرد گرفتار شده 
به  خواهم  نمى  اينجا  در  است. 
داليل وقوع ريزگردها بپردازم و يا 
راهكارى ارائه دهم چراكه مقامات و 
حاكمان ما به خوبى از داليل وقوع 
و راهكارها آگاه هستند و كارشناسان 
و دلسوزان تمام راهكارهايى كه بايد 
گفته مى شود را گفته اند؛ مسئله اين 
است كه مسئوالن ناكارآمد ما نمى 
خواهند يا نمى توانند كارى بكنند! 
اينجا فقط قصدم بر اين است كه 
خطه  از  كوچكى  فرزند  عنوان  به 
مردمان  زجرهاى  با  كه  خوزستان 
بغض  دارم؛  آشنايى  خطه  اين 

فروخورده خود را بيرون بريزم!
هر روز موج جديدى از ريزگرد بر 
فرود  شده  فراموش  مردم  اين  سر 
مى آيد بدون آنكه مسئول و مقامى 
ككش بگزد و دنبال چاره اى براى 

رفع اين مسئله باشد.
مسئوالن  و  دولت  بايد  چرا  اصال 
نفت  خوزستان  بگزد!؟  ككشان 
(يعنى  دارد  آب  دارد،  گاز  دارد، 
داشت!)، كشاورزى دارد (كه نابود 
شد!)، كارون دارد (كه در حال مرگ 
دارد؛  پتروشيمى  و  فوالد  است!)، 
تواند  مى  و  دارد  را  ها  اين  وقتى 
دولت هاى ناكارآمد قبلى و فعلى 
را سرپا نگه دارد و از ورشستگى 

نجات دهد؛ چرا بايد ككشان بگزد؟ 
آنچه از خوزستان مى خواهند نفت 
است و گاز و آبى براى انتقال به 
كوير براى پروژه هاى بلندپروازانه 

و جاه طلبانه!
مقابله  هزينه  گويند  مى  مسئوالن 
با ريزگردها زياد است و به همين 
نياز  معضل  اين  حل  نيز  جهت 
بپرسم  خواهم  مى  دارد!  زمان  به 
ساعت،  يك  اندازه  هزينه؟  چقدر 
يك روز يا يك هفته از درآمدهاى 
نفتى خوزستان؟ آيا مردم خوزستان 
كه  ندارند  را  اين  حق  يا  و  ارزش 
از  روز  چند  يا  ساعت  چند  پول 
منابع نفتى و گازى و ... را صرف 

زنده ماندن و بقايشان شود!؟
خوزستان به مانند سفره اى است كه 
همه از آن مى خوردند و مى برند 
اين  از  تنها  نه  خودش  مردمان  و 
سفره غنى سهمى ندارند بلكه ديگر 
فرصت نفس كشيدن بر روى اين 

سفره را نيز ندارند!
مردم  اين  كه  است  اين  واقعيت 
نااميد شده اند؛ از همه چيز از همه 
كس و از هر قول و وعده اى! كافى 
بزنيد؛  خوزستان  به  سرى  است 
سرخوردگى را در چهره تك تك 
شان  تحمل  ديگر  بينيد؛  مى  شان 
به سر آمده و حتى قدرت تحمل 
خودشان را نيز ندارند! كافى است 
در خيابان تصادفى شود؛ آنجاست 
را  خود  فروخورده  هاى  عقده  كه 
بر سر سر يكديگر خالى مى كنند. 
راستش را بخواهيد ديگر خونگرم 
هم نيستند بلكه «خونَگرد» شده اند 
و ريزگرد به خون و جان و تار و 

پودشان رسوخ كرده است!
آقايان مسئول كه درگير دعوا بر سر 
قدرت هستيد؛ بياييد واضح اعالم 
كنيد كه چرا كارى براى اين مردم 
جواب  شايد  كنيد؟  نمى  مظلوم 
روشن باشد. واقعيت اين است كه 
به مانند بسيارى از مسائل ديگر در 
نداريد.  گفتن  براى  حرفى  كشور، 
ناكارآمدى  كه  است  اين  واقعيت 
ويژگى مشترك اكثر شما عاليجنابان 
مقام و مسئول است و مشتركا در 
نظام  و  سيستم  دادن  سوق  حال 
سياسى به سمت «بحران ناكارامدى» 
هستيد! بحرانى كه مى تواند زمينه 
شود!  تر  بزرگ  هاى  بحران  ساز 
باعث  كه  است  ناكارآمدى  همين 

مى شود رئيس جمهور قبلى بگويد 
و  هستند  كربال  تبرك  ريزگردها 
عذاب  را  آن  فعلى  جمهور  رئيس 

الهى مى داند!
عاليجنابان و مقامات محترم؛ واقعيت 
دردناك ديگر اين است كه تنها در 
خوزستان  به  خيانت  و  ظلم  حال 
نيستيد بلكه به استقامت و پايدارى 
شهدايى كه جانشان را براى حفظ و 
پايدارى آن آب و خاك داده اند نيز 
در حال پشت كردن هستيد! در واقع 

به قلب تپنده ايران پشت كرده ايد.
در دوران دفاع مقدس تمام مردم و 
مسئوالن همگام با يكديگر در زير 
توپ و تانك و آتش سنگين دشمن 
بعثى ايستادند و از كيان خوزستان 
و ايران دفاع كردند و خوزستان را 
به حال خود رها نكردند! اكنون نيز 
مردم خوزستان ايستاده اند؛ «ايستاده 
در غبار»؛ اما تنها، بى ياور، مايوس، 

سرخورده و نااميد!
 مردمانى كه اميد ندارند ديگر چيزى 
نخواهند داشت و چيزى نيز براى 
داشت!  نخواهند  دادن  دست  از 
حسرت كشيدن يك نفس عميق در 
هواى سالم و آزاد اين روزها بر دل 
تمام مردم خوزستان چنگ مى زند.

عاليجنابان؛ از همان ابتدا شعار خاكى 
بودن داده ايد؛ امثال شهيد رجايى ها 
اما  رفتند!  خاكى  و  ماندند  خاكى 
راستش را بخواهيد اكثرتان نتوانستيد 
خاكى باشيد و در كنار مردم و فقط 
مردم را خاكى خواسته ايد! مردم نيز 
تا جايى كه مى توانند اكنون خاكى 

هستند و خاك مى خوردند!
بيرون  هايتان  كاخ  از  است  بهتر 
ببينيد؛  را  رنجور  مردم  اين  بياييد؛ 
داشته  وجدان  كمى  كنيد؛  كارى 
باشيد؛ به اندازه مسئوليتى كه داريد و 
حتى كمتر احساس مسئوليت كنيد! 
شايد نيازى به پاسخگويى نداشته 
باشيد اما تاريخ در مورد تك تك 
شما مسئولين قضاوت خواهد كرد. 
از قضاوت تاريخ بترسيد! البته مى 
دانم به قضاوت تاريخ نمى انديشيد!

در نهايت؛ تا جان اين مردم به لبشان 
نرسيده( كه رسيده) كارى بكنيد! اين 
مردم به مرز تالش براى حفط بقا و 
زنده ماندن رسيده اند! كسى هم كه 
براى بقا مى جنگد، چيزى براى از 
دست دادن نخواهد داشت! تا دير 

نشده كارى كنيد!

اهواز مديرانى مى خواهد كه شهردارى چى باشند

ريزگردهاى خوزستان؛ «تبّرك كربال» يا «عذاب الهى»!؟
مصطفى نجفى 

پديده ريزگرد بسيارى از مناطق كشور را به وضعيت بحرانى رسانده است. مردم در شبكه هاى اجتماعى به شدت به اين بحران واكنش نشان داده اند
 و مسئولين براى حل اين بحران راهكارهاى مختلفى را ارائه مى دهند. فرارو در گفتگو با دكتر مجيد رمضانى مهريان

 اثربخشى راهكارهايى كه رئيس جمهور براى مقابله با اين پديده مخرب اعالم كردند را بررسى مى كند.
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جتماعى ا

معاون سوادآموزى اداره كل آموزش 
اينكه  بيان  با  خوزستان  پرورش  و 
حسب  بر  استان  بى سوادان  تعداد 
نفر  هزار  حدود 230  خوداظهارى 
هزار  گفت: 80  است،  شده  اعالم 
نفر (35 درصد) از اين آمار به مردان 
و 150 هزار نفر (65 درصد) به زنان 

تعلق دارد.
سوادآموزى  ،معاون  شيخى  موسى 
پرورش  و  آموزش  اداره كل 

خوزستان، گفت: «پس از تأسيس نهضت سوادآموزى به فرمان امام خمينى(ره)، 
اقدامات خوبى براى ايجاد فرصت هاى برابر آموزشى به منظور كاهش فاصله 
جنسيتى در جمعيت باسواد صورت گرفت. بر اساس نتايج سرشمارى سال 
95، تفاوت نرخ باسوادى زنان و مردان در مقايسه با سال 55، چهار برابر كاهش 

پيدا كرده است.»
  اوافزود: «بر اساس اين سرشمارى در گروه سنى 10 تا 49 سال، درصد 
باسوادى بانوان 90 درصد است. تعداد بى سوادان استان در اين بازه سنى بر 
حسب خوداظهارى حدود 230 هزار نفر ثبت شده است كه از اين رقم 80
هزار نفر (35 درصد) مربوط به مردان و 150 هزار نفر (65 درصد) به زنان 

تعلق دارد.»
معاون سوادآموزى اداره كل آموزش و پرورش خوزستان خاطرنشان كرد:«75

درصد از مخاطبان و فراگيران در برنامه سوادآموزى را بانوان تشكيل مى دهند. 
سوادآموزى به عنوان يكى از اولويت هاى برنامه توسعه آموزش و پرورش 
محتواى  توليد  مانند  مختلفى  اقدامات  و  مى شود  گرفته  نظر  در  خوزستان 
آموزشى ويژه بانوان و كاربردى كردن آن در زندگى افراد، آموزش دوره هاى 
سواد پايه، دوره تحكيم و دوره انتقال كه براى پايان مقطع ابتدايى است، در 

سوادآموزى انجام مى شود.»
شيخى ادامه داد: «همچنين آموزش سواد از طريق تبلت و وسايل ديجيتال در 
دستور كار ما قرار دارد. در اين آموزش، شوق به يادگيرى در مخاطبان افزايش 
پيدا مى كند. آموزش از طريق ICDL ويژه كالس هاى دوره انتقال، آموزش از 
طريق طرح خواندن با خانواده، آموزش از طريق حلقه هاى كتاب و كتابخوانى 
(آموزش مكاتبه اى)، برگزارى مسابقه كتاب و كتابخوانى، آموزش مهارت هاى 
اساسى زندگى مانند مسئوليت پذيرى، مديريت استرس، مهارت حل مساله، 
تصميم گيرى و كارآفرينى از جمله برنامه هايى هستند كه سوادآموزى، آن ها 

را دنبال مى كند. »
او تاكيد كرد: «از نظر ميزان باسوادى بانوان در مقايسه با ميانگين كشورى در 
رتبه پانزدهم كشور قرار داريم. علت اصلى بروز بى سوادى در جامعه بانوان 
مسائل و مشكالت فرهنگى يعنى نوع نگاه نامناسب به آموزش و  معموالً 
فرهنگ است كه مى تواند مشكالت اجتماعى مختلفى را به دنبال داشته باشد. 
«با  كرد:  تصريح  خوزستان  پرورش  و  آموزش  اداره كل  سوادآموزى  معاون 
توجه به اينكه معموالً خانه دارى و حفظ تعادل خانواده مربوط به بانوان است، 
آموزش سواد و فرهنگ عمومى در اين گروه از جمعيت نيازمند توجه ويژه اى 
است و ضرورت دارد كه توجه به آموزش بانوان را به عنوان يك اولويت در 

نظر بگيريم.» 

نـان ز

Bamdadzagros.news@gmail.com

بزه ديدگان جرائم جنسى را دريابيد
عموما افرادى كه در دوران كودكى يا نوجوانى مورد انواع آزارهاى جنسى 
براى  جامعه  از  كور  انتقام  پى  در  بزرگسالى  دوران  در   ، گيرند  مى  قرار 
تسكين درد ناشى از بزه ديدگى خود هستند كه بايد در اين مسير با اقدامات 
چنين  بزهكارى  ى  ورطه  به  سقوط  از  را  آنها  مناسب  درمانى  و  كنترلى 

جرائمى دور كنيم.
 يكى از عوامل مهم بزهكارى افراد، على الخصوص مرتكبين جرايم جنسى، 
موضوع بزه ديدگى آنها در ايام كودكى و نوجوانيست. بنظر الزم مى آيد 
مسئولين در مورد درمان چنين بيمارى هاى روحى و روانى حاصل از بزه 
ديدگى كه در نهايت منجر به مجرميت و ارتكاب اعمال ناشايست از سوى 

بزه ديدگان چنين جرائمى مى شود طرحى نو دراندازند.
 در برنامه هاى مربوط به بودجه هاى كالن كشور الزم است چنين رديفى را 
فراهم كنند تا در مسير درمان آنها على الخصوص قبل از ارتكاب، مواردى 
مورد بازنگرى و با جديت بسيارى مورد واكاوى قرار گيرد. نوعا افرادى كه 
دچار انواع خشونت ها و تجاوزات جنسى شده اند به شدت در معرض 
ارتكاب همين جرايم در دوران جوانى و بزرگسالى هستند. هرچند بافت 
ذهنى و موارد مذهبى حاكم بر جامعه ى امروز در اين موارد بسيار محتاط 
عمل كرده و حتى بسيارى از چنين بزه ديدگانى، جرات مطرح كردن آن 
را نداشته و همين مخفى كارى در بزرگسالى آنها را وادار به گرفتن انتقام 

كور از سايرين مى كند.
 اگر چنين مراقبتهايى از آنها صورت نگيرد چه بسا آنها را در ورطه ى 
را  امورى  چنين  اسم  نشود  شايد  نمايد.  نيز  تشديد  جرائم  اين  به  سقوط 
بزه  چنين  از  حمايت  و  تشخيص  مهم  هرحال  به  اما  گذاشت،  پيشگيرى 
بود.  خواهد  آنها  آتى  مجرميت  در  اى  بالقوه  خطر  خود  كه  ديدگانيست 
معموال اين افراد (بزه ديدگان جنسى) حتى با مجازات مرتكبين نيز تسكين 
نمى يابند و مدام در فكر گرفتن انتقام از جامعه هستند به اين مهم درد ناشى 
از تحمل خود جرم را نيز بايد اضافه نمود. در چنين حالتى عمال آنها افرادى 
غير قابل كنترل خواهند شد، از همين رو مراقبت ويژه از آنها براى نيل به 

آرامش روحى بسيار مهم و حياتى مى باشد.
 به نقل از يكى از بزرگترين جرم شناسان كشور (استاد دكتر نجفى ابرند 
آبادى)، قربانى در جرائم جنسى مانند تجاوز به عنف، زنا با محارم، لواط 
و... ، عالوه بر خسارت مادى، خسارت روانى شديد را متحمل مى شود و 
نياز به كمك و حمايت روانى دارد كه اين امر مستلزم يك فرايند تخصصى 
درمان و التيام مى باشد. به اين مهم بايد اضافه نمود كه بسيارى از قربانيان 
چنين جرائمى، شرطى شده و در مقابل ارتكاب همين جرائم قدرت كنترلى 

مناسبى بر خويش ندارند.
 ضمنا برخى از آنها على الخصوص افرادى كه در قبال پول تن به هرزگى 
مى دهند در ميان مدت دچار انواع بيمارى هاى روحى و روانى شده و عمال 
افرادى هستند كه جامعه نمى تواند آنها را در خود بپذيرد و همين موضوع 
يكى از تشديدكنندگان بيمارى هاى قبلى آنها بوده و عمال درمان آنها را غير 
ممكن مى سازد. چرا كه آنها به راحتى براى فرار از درمان و تسكين خود 
(هرچند خودكرده را تدبير نيست) روى به انواع مواد مخدر و الكل مى 

آورند كه همين بر غرق شدگى سريع آنها مهر نهايى را مى زند.
 بنظر با تدوين روشهاى صحيح آموزش هاى جنسى و جنسيتى در دوران 
نوجوانى و حتى كودكى مى توان در تشخيص ، كنترل و حتى آستانه سنجى 
ميزان لغزش هاى احتمالى افراد در چنين مواردى از تبديل شدن آنها به 
عناصر سربار جامعه جلوگيرى نمود و زندگى آرامش بخشى را به آنها هديه 
داد. اين مهم محقق نمى شود مگر با يك فرهنگ سازى مناسب و همه 

جانبه از سوى كليه متوليان آموزشى و قضايى كشور.    

شـت ا د د يا  مهدى حاج محمود عطار

مدت هاست آمارهايى كه توسط نهادهاى مختلف ارائه مى شود نشان دهنده افزايش مصرف 
سيگار و ساير مواد دخانى در كشور است.

 كاهش سن شروع به مصرف سيگار، افزايش سيگار كشيدن بين دختران، افزايش مصرف 
قليان، مواد مخدر و روانگردان در بين جوانان و... آسيب هايى است كه چه بنابر آمار و چه بر 

اساس مشاهدات ميدانى كامال مشهود است. 
اما به تازگى معاون فرهنگى اجتماعى دانشگاه علوم پزشكى تهران از افزايش مصرف سيگار و 

قليان در بين دانشجويان خبر داد. 
يكى از نكات قابل توجه در سخنان او مقايسه اى بود كه بين قشر تحصيلكرده ايرانى و نخبگان 
دنيا انجام شده بود. به گفته دكتر رستميان ”در ديگر نقاط دنيا استعمال سيگار در بين نخبه ها در 

حال كاهش است اما در ايران متاسفانه اين روند برعكس شده است“. 
اما چرا در كشور ما با وجود افزايش و توسعه فضاهاى دانشگاهى و رواج تحصيالت عالى در بين 

جوانان، شاهد افزايش مصرف دخانيات در بين اين قشر هستيم؟
دكتر عليرضا شريفى يزدى به بررسى اين مساله مى پردازد. به اعتقاد او نظام آموزش و پرورش 

كشور برخالف سيستم غربى، مهارت هاى زندگى را به فرد آموزش نمى دهد.
اين جامعه شناس همچنين بررسى اينگونه آسيب هاى اجتماعى را مستلزم ديد كالن و بررسى 

آسيب هاى اجتماعى در مقياس كل جامعه مى داند.
 متن كامل گفتگو با اين جامعه شناس در ادامه مى آيد:

  بر اساس گفته  هاى معاون فرهنگى اجتماعى دانشگاه علوم پزشكى تهران، روند افزايش 
مصرف دخانيات در بين دانشجويان كشور برخالف روند كشورهاى 
توسعه يافته رو به افزايش است؟ به نظر شما چرا برخالف قشر فرهيخته 
غربى، جوانان تحصيل كرده كشور ما بيشتر به مصرف سيگار و ساير 

مواد دخانى گرايش دارند؟
پرسش شما از ديد ديگرى هم قابل بررسى است. در كشور هاى توسعه 
يافته مصرف سيگار در حال كاهش است و آن اتفاقى كه در دهه 60 و 
70 ميالدى در كشور هاى پيشرفته افتاده بود و باعث باال رفتن مصرف 
سيگار شد االن در كشور هاى در حال توسعه يا جهان سوم اتفاق مى افتد؛ 

و اين مساله الزاما بين دانشجويان نيست.
مثال ميزان گرايش خانم ها به سيگار در كشور هاى توسعه يافته طى دو 
دهه اخير كاهش پيدا كرده است؛ اما در جهان سوم از جمله كشور ما اين 

آمار در حال افزايش است.
در بين قشر تحصيلكرده و دانشجو هم همين مقوله صادق است. ما 
نمى توانيم مساله افزايش مصرف دخانيات را اليه بندى كنيم و بگوييم 

فقط يك قشر درگير اين داستان است و قشر هاى ديگر نه.
در دانشجويان ما هم به تبع ساير حوزه هاى اجتماعى گرايش به مصرف 

سيگار بسيار باال رفته است، عوامل بسيارى هم دارد.
اولين عاملى كه مى تواند زمينه افزايش مصرف سيگار در دانشجويان را افزايش دهد باز شدن 
فضاى ارتباطى اوست. در ايران برخالف كشور هاى غربى، خانواده ها معموال در دوران تحصيل 
روى بچه ها نظارت كافى دارند، اما همين كه وارد دانشگاه شدند با اين استدالل كه ديگر فرد 
بزرگ شده است اين نظارت ها كاهش پيدا مى كند؛ مخصوصا در بين دانشجويانى كه در 

شهر هايى غير از محل سكونت خود تحصيل مى كنند.
دليل ديگر مصرف دخانيات در بين دانشجويان، تاثير گذارى گروه همساالن است، اين گروه از 

عوامل مهم گرايش دانشجو به مصرف سيگار هستند.

اما مساله ديگرى كه اين روز ها خيلى باب شده است و دولت در مورد آن اقدامى انجام نمى دهد 
مصرف قليان است. قليان خودش يكى از عوامل جذب كننده افراد به كليه مواد دخانى از جمله 

سيگار است.
امروزه در قهوه خانه ها، رستوران ها و جديدا كافى شاپ ها به راحتى قليان عرضه مى شود و اين 

خود يك عامل گرايش به مصرف ساير مواد دخانى است.
  نكته ديگرى كه در مورد مصرف سيگار خيلى اهميت دارد اين است كه در اين 16 هزار ساعتى 
كه در آموزش و پرورش از وقت بچه هاى مردم مى گيريم هيچ درسى در مورد پيشگيرى از 

گرايش به سيگار نداريم؛ كه اين بر مى گردد به آموزش مهارت هاى زندگى.
چون مهارت هاى زندگى را نه در دبيرستان و نه در دانشگاه به درستى آموزش نداده ايم نمى توانيم 
انتظار داشته باشيم كه دانش آموزى كه تحصيالتش باالتر مى رود زمينه عدم گرايش به مواد 

در او ايجاد شود.
وقتى كه در غرب كسى فرهيخته تر مى شود و ميزان گرايش او به دخانيات كاهش پيدا مى كند 
صرفا بخاطر مدرك تحصيلى او نيست. دليل اين عدم گرايش اين است كه در سيستم آموزشى 

آن ها به خصوص در مدارس روى مساله گرايش به دخانيات كار مى كنند.
اينكه آن ها به مواد دخانى از جمله سيگار گرايش ندارند به اين دليل است كه مهارت هاى 
زندگى را به دانش آموز آموخته اند و طبيعتا وقتى بچه بزرگ مى شود ميزان گرايشش به سيگار 

كاهش پيدا مى كند.
وقتى ما به فرد آموزش نمى دهيم؛ اگر بيست سال هم در دانشگاه تحصيل كند روى گرايش او 

به مصرف دخانيات اثرى ندارد. وقتى شما به او آموزش ندهيد بايد منتظر اين گرايشات باشيد.
حاال بحث دانشگاه را مطرح كرديم، اما متاسفانه االن گرايش به سيگار در دانشگاه اتفاق 
نمى افتد بلكه بر اساس آمار شروع مصرف سيگار از نظر سنى در حول و حوش 13 سالگى 

قرار گرفته است.
يعنى دختران و پسران ما در دوره راهنمايى است كه به اين مساله دچار مى شوند و ما بايد به 

آنجا بپردازيم.
وضعيت شروع مصرف دانشجو اينطور نيست كه الزاما وقتى دانشجو مى شود به سيگار كشش 

پيدا كند بلكه ريشه اش در دوره دبيستان يا دبيرستان اول (همان راهنمايى قديم) است. 
مى خواهم بگويم كه اگر واقعا وزارت بهداشت براى اين مساله دغدغه دارد بايد با وزارت آموزش 

و پرورش تعامل داشته باشد.
طبق گفته هاى شما در غرب در دهه 60 و 70 ميالدى گرايش به مصرف دخانيات افزايش پيدا 
كرد كه احتماال يكى از داليل آن شرايط بعد از جنگ جهانى بود. اما در كشور ما در سال هاى 

اخير چه اتفاقى افتاده است كه مصرف دخانيات رو به افزايش است؟
مقوله آموزش بسيار مهم است و ما نمى توانيم آن را مد نظر قرار ندهيم. اما در دانشگاه هر آسيب 

اجتماعى كه مى بينيم مشخصا با ساير آسيب هايى كه در جامعه وجود دارد در ارتباط است.
 در جامعه امروز ايران به لحاظ اقتصادى، فرهنگى و دورنماى اجتماعى احساس جوانان ما دچار 

نوعى نا اميدى است.
مطالعات نشان مى دهد كه بسيارى از جوان هاى ما به آينده اميدوارى چندانى ندارند، چون 
مقوله بيكارى، گرانى، تورم، نداشتن امنيت اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى را مى بينند. اين ها همه 
باعث نوعى سرخوردگى مى شود. اين كه در سال هاى اخير چه اتفاقى افتاده است دليلش همين 

مشكالت اجتماعى است.
اين اتفاقات در 10- 15 سال اخير است كه در حال نمايان شدن است و مشخصا به مشكالت 
و معضالت اجتماعى جامعه برمى گردد. طبيعتا در هر جامعه اى به ميزانى كه مشكالت و 

معضالتش افزايش پيدا مى كند به همان اندازه و به تبع آن آسيب هاى اجتماعى باال مى رود.
غير از سيگار مصرف قليان كه معادل 80 تا 110 نخ سيگار است هم در جامعه طى اين 10- 15 
سال به شدت افزايش پيدا كرده است. مصرف مواد مخدر و روانگردان 

هم همينطور.
مصرف الكل در جامعه ما در منطقه خاور ميانه با اينكه كشور توليد كننده 
نيستيم و به لحاظ قانونى توليد، توزيع و مصرف الكل غير قانونى است، 

سرانه بااليى است.
سيگار بخش جزئى از اين مقوله است و ”بخشى نگاه كردن“ كمكى 
نمى كند. بخشى از اين كه مصرف سيگار بين دانشجويان افزايش يافته 
است بر مى گردد به معضالت و مشكالتى كه در جامعه ما وجود دارد و 

در حال زياد شدن است.
در جامعه مى بينيد طى يك ماه اخير سرمايه يك نفر با جابه جايى 
نرخ دالر بسيار كاهش پيدا مى كند اين مساله تاثير خود را در جامعه 
دانشگاهى ما هم مى گذارد و در اين زمينه تفاوتى بين دانشگاه و جامعه 
نيست. دانشجوى ما وقتى در حال تحصيل است و مى بيند كسانى كه در 
مدارج خيلى باالتر در همان رشته فارغ التحصيل شده اند، شغل مناسب 

گيرشان نمى آيد دچار سرخوردگى و افسردگى اجتماعى مى شود. 
و عامل مهم ديگر كمبود فضا هاى تفريحى است. در كشور ما فضا هاى 

تفريحى براى جوانان وجود ندارد هم به لحاظ ورزشى و هم فرهنگى.
 وقتى در يك شهر كنسرتى برگزار مى شود و موج سنگينى عليه آن راه مى افتد (حاال به داليل 
درست و غلط؛ كه مورد بحث من نيست) همه اين ها باعث مى شود يك جوان به جاى اينكه 
رفتار برونگرايانه اجتماعى داشته باشد و بتواند هيجاناتش را تخليه كند مجبور است درونگرايى 

كند و به مكان هاى كوچك پناه ببرد و سيگار و قليان و الكل و ... مصرف كند.
همچنين يكى از داليل اصلى سيگارى شدن دانشجويان خوابگاه ها هستند. خيلى از كسانى 
كه در خوابگاه ها يا خانه هاى دانشجويى زندگى مى كنند وقتى كه منشاء سيگارى شدن آن ها را 

بررسى مى كنيم ريشه اش به دوران زندگى خوابگاهى بر مى گردد.

پُك زدن و دود كردن...!
وقتى كه در غرب كسى فرهيخته تر مى شود و ميزان گرايش او به دخانيات كاهش پيدا مى كند صرفا بخاطر مدرك تحصيلى او نيست.  اينكه آن ها به سيگار گرايش ندارند به اين دليل است

 كه مهارت هاى زندگى را به دانش آموز آموخته اند. وقتى ما به فرد آموزش نمى دهيم؛  اگر بيست سال هم در دانشگاه تحصيل كند روى گرايش او به مصرف دخانيات اثرى ندارد.

تمام آسيب هاى اجتماعى را صد در صد نمى توان به مدرسه نسبت داد و كليت فضاى جامعه در 
مسائل دانش آموزان موثر است، اما اينكه چطور مى توانيم براى حل اين مسائل گامى به جلو 

برداريم، نياز به تحقيق و پژوهش دارد.
در آخرين جلسه شوراى اجتماعى كشور كه با حضور رحمانى فضلى، معصومه ابتكار و بسيارى 
از مسئولين حوزه اجتماعى برگزار شد، مقرر شد كه دستگاه هاى عضو در كليه فعاليت هاى خود 

پيشگيرى از آسيب هاى اجتماعى در بين كودكان و نوجوانان را اولويت دهند.
همچنين مقرر شد كميته ملى پيشگيرى، كنترل و كاهش آسيب هاى اجتماعى دانش آموزان 
به عنوان يكى از كميته هاى تخصصى شوراى اجتماعى كشور با مسئوليت وزارت آموزش و 
پرورش تشكيل شود. قرار است طرح هاى پيشگيرى از آسيب هاى اجتماعى در مدارس از سال 

تحصيلى 99-1398 اجرا شود.
اما علت بروز آسيب هاى اجتماعى در مدارس چيست و آيا آموزش و پرورش مى تواند از عهده 

مسئوليتى كه به آن سپرده شده برآيد؟
زهرا وكيل مهمترين آسيب ها در مدارس را موارد زير مى داند:

بحران هاى دوره بلوغ و نبود مشاوران متخصص براى راهنمايى دانش آموزان، عدم آگاهى از 
رشته هاى تحصيلى و مشاغل در انتخاب رشته، عدم تطبيق محتوا و شيوه آموزشى با نيازهاى 
جامعه، سنجش نادرست كه در سرشاخه آن غول كنكور خوابيده است و نهايتا مشكالت كالن 

اقتصادى كه از متوسطه دوم دامنگير دانش آموزان مى شود.
اين جامعه شناس و معلم با انتقاد از برنامه هاى مقطعى و موقت از سوى 
وزارتخانه هاى مرتبط با مسائل جوانان و نوجوانان حل مسائل دانش آموزان 

را نيازمند نگاهى جدى و برنامه اى مستمر مى داند.
به اعتقاد او آموزش و پرورش با توجه به مسئوليت هاى متعدد و بودجه ناكافى 
نمى تواند به تنهايى در پيشگيرى از آسيب هاى اجتماعى موفق باشد و جاى 
خالى وزارت فرهنگ و ارشاد و همچنين وزارت ورزش و جوانان در مسائل 

دانش آموزان احساس مى شود.
شما مهم ترين آسيب هايى كه در بين دانش آموزان وجود دارد را چه مواردى 

مى دانيد؟
يكى از مشكالتى كه ما در بين دانش آموزان متوسطه مى بينيم عدم آگاهى 
از رشته هاى تحصيلى و سردرگرمى براى انتخاب شغل آينده است. اين 

سردرگرمى موجب نا اميدى در دانش آموزان مى شود.
همچنين خانواده ها دانش آموزان را برخالف عالقه خود آن ها وادار به تحصيل 
در رشته هاى پرطرفدارى مثل پزشكى و مهندسى مى كنند. در ابتداى امر عالقه 
و اصرار به تحصيل در اين دو رشته محل سوأل و چالش بود براى ما اما به نظر 
مى رسد از جمله عوامل اصرار و پافشارى، ابهام آينده دانش آموز در رشته هاى 
ديگر است. در مدارس هم سازوكار و مشاوران زبده اى براى راهنمايى در 
انتخاب رشته تحصيلى و شغل وجود ندارد. اين موارد زمينه ساز نااميدى، 

سردرگرمى و بسيارى از آسيب ها در بين دانش آموزان مى شود.
در كنار اين ها مسائل اقتصادى و درآمدى هم مطرح مى شود. در مقطع متوسطه دوم هر چه به 
كنكور نزديك تر مى شويم، چالش اساسى بچه هايى كه از خانواده هاى متوسط به پايين هستند، 
تامين هزينه هاى خانواده و تامين هزينه هاى آينده خودشان مى شود؛ و وقتى كه مى بينند 
درس آن ها را به جايى نمى رساند يا آنقدر دير بازده است كه آن ها به عنوان خانواده متوسط به 
پايين نمى توانند روى تحصيالت براى بازگشت سرمايه حساب بكنند مجبور به ترك تحصيل 
مى شوند. من در حوزه آموزش و پرورش آسيب جدى را اين مسائل مى بينم و در عين حال 
بحث بلوغ هم خيلى بحث يتيمى است؛ چه درحوزه آموزش و پرورش چه در ساير نهاد ها پاسخ 

به سامان و سازمان يافته اى براى بلوغ نداريم.
بچه ها سرشار از سوال و مساله هستند كه غالبا به اين سواالت در ارگان هاى ناموجه و 
غيررسمى پاسخ داده مى شود، زيرا در سازمان هاى رسمى هيچ نوع پاسخى برايش وجود ندارد 

چه برسد به پاسخ منطقى.
مقوالت مختلفى وجود دارد كه بچه ها در اين سن با آن مواجه هستند. مدارس مذهبى به 

نحوى با اين موضوعات گالويز هستند مدارس غير مذهبى هم به نحوى ديگر.
ما به نهاد هايى نياز داريم كه در آن ها رابطه و آشنايى جنس دختر و پسر به شكل رسمى و 
موجه آغاز بشود حاال اين نهاد مى تواند زيرمجموعه وزارت ورزش و جوانان باشد يا آموزش و 

پرورش و يا در فرهنگسراها.
هر كدام از اين نهاد ها به سهم خود مى توانند در اين مساله مشاركت داشته باشند. نوجوان ما با 
جنس مخالف خودش كجا قرار است آشنا شود؟ كجا قرار است يك رابطه سالم شكل بگيرد؟ 

كجا قرار است همديگر را بشناسند؟
عمال اين آشنايى ها يا به شكل غير رسمى در مهمانى ها، پارتى ها، مراكز خريد، كافى شاپ، 
پاساژ ها و .. اتفاق مى افتد يا در فضاى دانشگاه. وقتى جوان وارد دانشگاه مى شود و تا اين دوران 
نتوانسته است پاسخ موجه اى به نيازِ ارتباط سالم با جنس مخالف خودش داشته باشد معلوم 

نيست بتواند در دانشگاه هم آن نياز را به خوبى پاسخ دهد.
يعنى مى توان گفت، ديگر آن بچه آسيب ديده است؛ و همچنان سواالت و فضا هاى متنوعى 
سر راه او وجود دارد و اجتماع هم مرجعى ندارد كه جوان به كمك آن به پاسخ پرسش هاى 
خود و رشد و بالندگى برسد. البته مراجع غير رسمى و ناموجه تا دلتان بخواهد وجود دارد كه 

مشكالت بسيارى را براى جوان بوجود خواهد آورد.
از ديگر مسائل نوجوانان در آموزش و پرورش، بى ارتباطى مباحث درسى با دنيايى كه بچه ها در 
آن زندگى مى كنند، است و در نهايت بزرگترين آسيب يعنى كنكور آسيب جدى را به محتواى 

كتب درسى وارد مى كند.
من مطالعات اجتماعى تدريس ميكنم و مى بينم بخشى از كتاب در قالب فعاليت هايى كه مطرح 
مى كند قصدش اين است كه زندگى را با محتواى درسى كه بچه ها مى خوانند پيوند بزند؛ اما 

محتواى درسى كه ما مى خوانيم تحت تاثير آزمون هاى دو هفته يكبار و درنهايت آزمون بزرگ 
كنكور است و به شدت روى نحوه آموزشى كه من معلم دارم و نحوه يادگيرى كه دانش آموز 

قرار است داشته باشد تاثير گذار است.
ما موضوعى را در كالس مطرح مى كنيم و بار ها در موردش حرف مى زنيم، اما دانش آموز وقتى 
كتاب را مى بندد و پايش را از مدرسه بيرون مى گذارد فكر مى كند آن دنيايى كه در حال وارد 
شدن به آن است جاى متفاوتى است است و محيطى كه در مدرسه زندگى مى كند يك دنياى 
ديگر. بسيارى از مسائلى كه در مورد آسيب هاى وارد شده به دانش آموزان مطرح مى شود به 

سنجش نادرست و كنكور برمى گردد.
زمانى كه دانش آموزان مى بينند بايد همه چيز را حفظ كنند و دانش آن ها با پرسش هايى 
سنجيده مى شود كه خيلى از آن ها از لحاظ استاندارد دچار مساله است همين اتفاق مى افتد 
كه االن مى بينيم. اين مساله به يك چرخه آسيب زا تبديل شده و همينطور خودش را تشديد 
مى كند. كميته ملى پيشگيرى، كنترل و كاهش آسيب هاى اجتماعى دانش آموزان به آموزش و 
پرورش داده شده است. با توجه به تنوع آسيب هاى اجتماعى در مدارس از حوزه آموزش گرفته 
تا اعتياد، فرار از مدرسه، مسائل بلوغ و ... آيا آموزش و پرورش به تنهايى از عهده مديريت آن 

بر مى آيد؟
خير، نياز است كه سازمان هاى ديگرى كمك كنند، اما چه مى شود كه نقش آموزش و پرورش 

پررنگ مى شود؟ براى آنكه در حال حاضر اين سازمان تنها متولى جوانان و نوجوانان و چه بسا 
كودكان ماست. (مقوله كودكان تاحدى جداست، چون كودك زمان بيشترى به خانواده نزديك 
است و مجموعه هايى مثل مهد هاى كودك هستند كه كه در حوزه كودكان فعاليت مى كنند). 
اما تنها متولى در حوزه نوجوانان و جوانان -يعنى متوسطه اول و دوم- آموزش و پرورش است.

البته معضل بچه ها در دوره متوسطه دوم به نوعى گم مى شود، چون مقوله كنكور به شدت 
برايشان پررنگ مى شود و مشكالت آن ها با تاخير در دانشگاه خودش را نشان مى دهد. اما 

در دوره اول تمام مسائل وجود دارد و غير از وزارت آموزش و پرورش مرجع ديگرى نداريم.
جاى وزارت فرهنگ و ارشاد و وزارت ورزش و جوانان در رسيدگى به مسائل دانش آموزان 
واقعا خالى است. اين سازمان ها بايد برنامه هاى مشخص و متوالى را مخصوص نوجوانان 
تعريف كنند. هركدام از اين وزارتخانه ها برنامه اى مقطعى دارند، اما برنامه ريزى بايد مستمر 

و پايدار باشد.
در حال حاضر تنها متولى مسائل نوجوانان را آموزش و پرورش مى دانم؛ كه اين وزارتخانه هم 
عالوه بر مسئوليت سنگين، بودجه قابل توجهى هم ندارد كه بتواند به مسائلى غير از آموزش 

رسمى هم ورود كند.
آموزش و پرورش مى گويد من خيلى هنر كنم اين دانش آموزان را جذب كنم، نگه دارم و 
كمك كنم كه درس هايشان را پشت سر هم پاس كنند و به سال باالتر بروند كه بازمانده از 

تحصيل و تكرار پايه نداشته باشم.
قطعا وزارت خانه هاى ديگر هم مى توانند اين كار را بكنند و بايد بكنند، ولى در 

حال حاضر متولى رسمى نوجوان هاى ما آموزش و پرورش است.
به نظر شما در آسيب هاى اجتماعى كه بين دانش آموزان ديده مى شود مدرسه 
نقش زيادى داشته است يا آسيب هاى وارده متاثر از فضاى كلى جامعه است؟ 
آيا مواردى مشاهده كرده ايد كه بخاطر مشكالت تحصيلى و بلوغ كه اشاره 

كرديد، دانش آموز به سمت اعتياد و .. رفته باشد؟
من در مدرسه اى كه هستم به موردى برنخوردم، ولى قطعا اين مساائل در 
مدارس هست. از تجربيات مختلفى كه از معلم ها مى شنويم يا اينكه در جامعه 

ميبينيم، كامال مشخص است.
بخشى زيادى از معضالت دانش آموزان فكرى و روانى است كه در سن بلوغ 
براى بچه ها بوجود مى ايد و در اين سن يك جور حس بى پناهى دارند و 

چون پاسخى براى نيازهايشان ندارند. حس نا اميدى دارند.
من حس نا اميدى را در دانش آموزان مناطق برخوردار و منطقه متوسط 
شهرى مى بينم. مناطق غير برخوردار هم حتما به شكل ديگرى و احتماال 
شديدتر وجود دارد. اين نااميدى از آنجايى نشات مى گيرد كه دانش آموز 
حس مى كند جاى او اينجا نيست، به خودش مى گويد اينجايى كه من 

نشستم ربطى به چيزى كه در درون من مى گذرد ندارد.
 پس بخشى از آسيب هاى اجتماعى در اين سن برمى گردد به محتواى 
آموزشى و برنامه اى كه مدرسه دارد، اما مسائل كالن اجتماعى هم حتما در اين مساله 

موثر است.
نمى توانيم به شكل جداگانه بگوييم كدام سهم بيشترى دارد. نقش مدرسه و اجتماع 
موضوعى است كه جاى تحقيق و بررسى دارد و نمى شود در مورد آن يك نظر كلى داد.

به هرحال اگر ما زمينه اى را فراهم كنيم كه آينده دانش آموز برايش مشخص و روشن 
باشد از ابهام در مى ايد و فردى اميدوار و با انگيزه مى شود. زيرا بخشى از نااميدى افراد به 

دليل عدم آگاهى و فضاى مبهم پيش روى اوست.
بخش ديگرى از نا اميدى هم به سالمت روان مربوط مى شود. سالمت روان ممكن 
است در دوره بلوغ در معرض تهديد باشد. خيلى خوب است مدارس ما مشاورانى را داشته 
باشند كه به شكل تخصصى آموزش ديده باشند. نه اينكه صرفا يك دوره مشاوره ديده باشند 
يا با خواندن چهارتا كتاب روانشناسى مشاور مدرسه شوند. گاهى در مدارس مذهبى مى بينيم 
كسانى را به عنوان مشاور مدرسه انتخاب مى كنند كه فقط اطالعات مذهبى دارند. قطعا مذهب 

مى تواند كمك كننده باشد، اما نمى تواند جاى روانشناسى را بگيرد.
در انتها بگويم كه تمام آسيب هاى اجتماعى را صد در صد نمى توان به مدرسه نسبت داد و 
كليت فضاى جامعه در مسائل دانش آموزان موثر است، اما اينكه چطور مى توانيم براى حل اين 

مسائل گامى به جلو برداريم، نياز به تحقيق و پژوهش دارد.

دنياهاى موازى؛ مدرسه و اجتماع

65 درصد زنان خوزستان بى سوادند
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6
اقتصادى

 اين اوراق از دو روز ديگر منتشر مى شوند. گام دوم سياست گذار، مجوز انتشار 
ــت. اين اوراق  ــاله اس ــاله و دو س ــيد يك س اوراق ارزى به بانك ها در دو سررس
ــانات نرخ ارز را براى خريداران به صفر برساند. عالوه بر  ــك نوس مى تواند ريس
بازدهى ارزى، سود 4 درصدى (براى اوراق با سررسيد يكساله) و 5/ 4 درصدى 
ــامل دارندگان اوراق ارزى خواهد شد.  ــيد 2 ساله) نيز ش (براى اوراق با سررس
محور سوم بسته ارزى بانك مركزى، پيش فروش سكه به دو شكل 6 ماهه و 12 
ماهه است. نرخ سكه در حالت اول، يك ميليون و 400 هزار تومان و در حالت 

دوم يك ميليون و 300 هزار تومان خواهد بود.

بسته اى با 3 پيشنهاد

ــار گواهى سپرده ريالى: گام اول بانك مركزى براى مهار نوسان گيرى ارزى،  انتش
جذاب كردن سپرده هاى داخلى است. براساس اعالم بانك مركزى، شبكه بانكى 
كشور مى تواند از شنبه هفته آينده، 28 بهمن ماه به مدت 2 هفته مبادرت به انتشار 

گواهى سپرده ريالى با نرخ 20 درصد كند.
ــر خواهند شد و نرخ سود بازخريد قبل  ــيد يك ساله منتش اوراق مزبور با سررس
ــد آن، 14 درصد خواهد بود. در واقع دارنده اوراق در صورت نگهدارى  از موع

ــال، مى تواند از  ــدت يك س آن به م
ــود  ــود 20 درصد بهره مند ش نرخ س
و در حالت دوم، يعنى فروش اوراق 
ــود 14  ــال، س در بازه كمتر از يك س
درصدى را كسب كند. اين در حالى 
است كه نرخ سود سپرده كوتاه مدت 
ــبكه بانكى در حال حاضر 10  در ش
ــود سپرده بلندمدت  درصد و نرخ س

15 درصد است.
ــوان اين طور گفت كه  در نتيجه مى ت
ــر حالتى از  ــن اوراق، در ه خريد اي
ــبكه بانكى جذاب تر  ــپرده هاى ش س
خواهد بود؛ چراكه اگر اوراق در بازه 
ــد،  ــال به فروش برس كمتر از يك س
ــود 14 درصدى مى شود كه  شامل س
4 درصد بيشتر از شبكه بانكى است، 
ــال اوراق نگهدارى  اگر هم تا يك س
ــدى  ــود 20 درص ــامل س ــوند، ش ش
ــود شبكه  ــود كه 5 درصد از س مى ش
بانكى جلوتر است. نكته اى كه وجود 
ــت 14 درصد،  دارد اينكه نرخ شكس
ــن اوراق را  ــدگارى اي ــت مان جذابي
افزايش خواهد داد. در نتيجه پيشنهاد 

اول بانك مركزى را مى توان جذاب ارزيابى كرد.
ــازار كمك و نقدينگى موجود در  ــت مى تواند به كاهش التهابات در ب اين سياس
ــان  ــارج كند. رجوعى به تجربه دنيا نيز نش ــرگردان، خ ــازار ارز را از حالت س ب
ــوى  ــت پولى مى تواند وضعيت ناآرام در بازار ارز را به س مى دهد كه اين سياس
آرامش هدايت كند. در هفته جارى روزنامه «دنياى اقتصاد» در دو گزارش «اهرم 
ــى مهار دالر»، به راهكارهاى ديگر كشورهاى  مغفول مهار دالر» و «الگوى روس

دنيا در هنگام بحران ارزى پرداخته بود.
ــت مهار نرخ ارز تنها از طريق پمپاژ دالر  ــورها ثابت كرده اس تجارب ديگر كش
ــيه كه در سال هاى 2014 و 2015، با بحران افت ارزش  ممكن نخواهد بود. روس
ــره روى آورد. افزايش دو  ــود، در نهايت به افزايش نرخ به ــده ب روبل مواجه ش
ــط بانك مركزى روسيه، اقتصاد روسيه را از فاز بحرانى آن  برابرى نرخ بهره توس

دوران خارج كرد.
ــار اوراق توسط سياست گذار پولى است. در حقيقت در  يك راهكار ديگر، انتش
كشورهايى كه بانك مركزى از طريق «عمليات بازار باز» تصميم به افزايش ارزش 
پول ملى مى گيرد، اقدام به فروش اوراق بهادار مى كند. با اين سياست حجم پول 
ــار اوراقى كه جذابيت  ــبكه بانكى با انتش ــود. اكنون ش تا حدودى منقبض مى ش
ــى از پول موجود در بازار ارز دارد تا  ــعى در ربايش بخش ــبى نيز دارند، س مناس

انگيزه هاى سفته بازى و نوسان گيرى با بن بست مواجه شوند.
ــار اوراق مشاركت ارزى توسط رئيس كل  ــار اوراق ارزى: پيش تر خبر انتش انتش
ــر نشده  ــده بود. اما درباره جزئيات اين اوراق، خبرى منتش بانك مركزى داده ش
ــبكه بانكى كشور مجوز داد تا گواهى سپرده ريالى  بود. اكنون بانك مركزى به ش

ارز بنيان با سررسيدهاى 1 و 2  ساله منتشر كند.
ــپرده 2 ساله، 5/ 4 درصد  ــپرده يك ساله، 4 درصد و براى س ــود براى س نرخ س
ــته ارزى نيز مى تواند براى سرمايه گذار از  ــبه خواهد شد. پيشنهاد دوم بس محاس
ــد. اين اوراق عالوه بر سودى كه به دارنده اوراق مى دهد،  جذابيت برخوردار باش

ــك نوسانات ارزى را نيز پوشش مى دهد. اگر شخصى نگران كاهش ارزش  ريس
ــن اوراق عالوه بر  ــت، با خريد اي ــول داخلى و افت بهاى دارايى هاى خود اس پ
ــاالنه را نيز به دارايى هاى خود  ــك، مى تواند سود 4 درصد س ــش اين ريس پوش

بيفزايد.
ــازار آزاد و با توجه به نزديكى به  ــانات ارزى مانند يورو (طبق ب ــى به نوس نگاه
ــامانه سنا) در دهه جارى نشان مى دهد كه به طور ميانگين بازدهى اين ارز در  س
ــت. در نتيجه به شكل تقريبى مى توان گفت كه در بازه  ــال، 22 درصد بوده اس س
بلندمدت سود 26 درصدى براى اين اوراق متصور است. البته اين محاسبه براى 

حالتى است كه ارز محاسبه اى پايه، يورو باشد.  
بر اساس اعالم بانك مركزى، پرداخت ها براى خريد اوراق به شكل ريالى اما بر 
پايه ارز خواهد بود. فرضا اگر مبناى ارز يورو باشد و شخصى قصد خريد اوراقى 
ــد، بايد معادل ريالى آن يعنى 60 ميليون و  ــته باش با ارزش 10 هزار يورو را داش

110 هزار تومان را در هنگام خريد به بانك بدهد.
ــنا» خواهد بود. نرخ ريال مورد  ــاس نرخ سامانه «س ــبه معادل ريالى، براس محاس
ــط يك ماه قبل سامانه سنا  ــپرده، معادل متوس ــبه در زمان افتتاح گواهى س محاس
ــود پول، ميانگين يك  ــويه، معادل ريالى اصل و س خواهد بود. اما در هنگام تس
ــود. مثال در هنگام خريد اوراق، ميانگين نرخ  ــامانه سنا محاسبه مى ش هفته اى س
ــته  ــا دالر در يك ماه گذش ــورو ي ي
ــر گرفته  ــرخ معيار در نظ ــوان ن به عن
ــود؛ اما در هنگام تحويل اوراق  مى ش
و دريافت اصل و سود، ميانگين نرخ 
ــته،  ــورو يا دالر در يك هفته  گذش ي

به عنوان نرخ مبنا حساب مى شود.
مركزى،  ــك  بان ــه  اطالعي ــاس  براس
ــته باشد  اگر دارنده اوراق قصد داش
ــيد  تا گواهى خود را پيش از سررس
ــپرده  ــود س ــاند، س ــروش برس به ف
ــد) به  ــى (10 درص ــدت ريال كوتاه م
ــد.  دارنده اوراق پرداخت خواهد ش
يعنى در اين حالت، سود تعلق گرفته 
كامال مانند شبكه بانكى و سپرده هاى 
كوتاه مدت خواهد بود و هيچ مزيتى 
ــى نخواهد  ــپرده بانك ــه س ــبت ب نس

داشت.
ــارآزادى:  به ــكه  س ــروش  ف ــش  پي
ــزى براى  ــدام بانك مرك ــومين اق س
ــدن نقدينگى از بازار ارز،  روى گردان
طرح پيش فروش سكه در قالبى بديع 
ــد دارد تا  ــك مركزى قص ــت. بان اس
ــار آزادى را در دو قالب 6  ــكه به س
ــاله پيش فروش كند. نرخ پيش فروش سكه براى حالت 6 ماهه، يك  ماهه و يكس
ميليون و 400 هزار تومان خواهد بود. براى حالت يك ساله نيز نرخ پيش فروش 

يك ميليون و 300 هزار تومان در نظر گرفته شده است.
اين در حالى است كه قيمت سكه در حال حاضر، در محدوده يك ميليون و 600 
ــت. يك تقريب براى پيش بينى نرخ سكه در سال آينده استفاده از  هزار تومان اس
ــاس اعالم بانك مركزى وارد محدود دورقمى  ــت. نرخ تورم براس نرخ تورم اس
شده است. اگر نرخ تورم 10 درصد را براى سال آينده در نظر بگيريم، نرخ سكه 
ــال آينده كمتر از يك ميليون و 700 هزار تومان نخواهد بود. با اين شرايط  در س

خريد آتى سكه يك ساله، سود 20تا30 درصدى را در پى خواهد داشت.
اثرات سياست جديد

ــه پيشنهاد را  ــت گذار پولى با هدف جذاب كردن بازارهاى داخلى، اين س سياس
ــت. دفع التهاب از بازار ارز و متنوع سازى مسير نقدينگى دو هدفى  ارائه داده اس
است كه بانك مركزى در اين سياست دنبال مى كند. تجربه ديگر  كشورها نيز بر 
ــذارد. جذاب كردن بازار داخلى از طريق  ــم اخير بانك مركزى صحه مى گ تصمي
ــت تقاضاى سفته بازى در بازار ارز  ــپرده، در ديگر كشورها توانسته اس جذب س
ــازار ارز، بانك هاى مركزى در  ــه عقب راند. البته پس از احياى آرامش در ب را ب
ــورهاى مختلف با تغيير سياست گذارى ارزى، مقدمات حركت تدريجى نرخ  كش
ــب با نرخ تورم را فراهم كردند تا اقتصاد آنها ديگر شاهد جهش ارزى  ارز متناس

نباشد.
با اين رويكرد انتظار مى رود كه نوسان ارزى تا حدودى كنترل شود؛ چراكه اكنون 
ــت و جريان نقدينگى به بازار ارز با  ــاى جذابى براى بازار ارز پديد آمده اس رقب
ــت. اين سه سد مى توانند نقدينگى هايى را كه وارد  ــدى محكم مواجه شده اس س
ــدند، به پناهگاه مطمئن ترى برساند. براى دارايى مردم،  ــك ارز مى ش بازار پرريس
سه پيشنهاد بانك مركزى بازارهاى امن ترى خواهد بود، مضاف بر اينكه بازدهى 

مناسب و افزايش قدرت خريد را نيز براى آنها به ارمغان خواهد آورد.

بازگشت رسمى نرخ سود 20 درصد
بانك مركزى از بسته مهار ارزى با 3 محور، رونمايى كرد. محور اول افزايش نرخ سود از كانال گواهى سپرده، محور دوم 

انتشار اوراق مشاركت ارزى و محور سوم، پيش فروش سكه بهار آزادى است.  در گام اول بانك مركزى به شبكه بانكى مجوز داده
 تا به مدت دو هفته، گواهى سپرده با سررسيد يك ساله و سود 20 درصد منتشر كنند.

خبـر

ــكن كه بعد از حدود يك سال  ــهيالت بدون سپرده ساخت مس تس
ــازندگان و انبوه سازان آپارتمان هاى مسكونى، اواخر  پرداخت به س
سال 95 متوقف شد، از سال 97 احيا مى شود. مسووالن بانك عامل 
بخش مسكن در حالى از اتصال مجدد انبوه سازان به كم هزينه ترين 
و موثرترين وام ساخت وساز-تسهيالت بدون سپرده سه رقمى-در 
ــال آينده خبر مى دهند كه در عين حال پرداخت اين تسهيالت به  س

سازندگان را منوط به تحقق دست كم دو شرط مهم مى دانند.
به تازگى و همزمان با ابالغ «ضوابط ناظر بر انتشار اوراق رهنى» از 
ــت گذار پولى، مديران بانك عامل بخش مسكن اعالم  سوى سياس
كردند منابع حاصل از تبديل مطالبات اين بانك در نتيجه پرداخت 
تسهيالت به متقاضيان مسكن در سال هاى گذشته، به اوراق رهنى، 
مهم ترين منبع تامين منابع مورد نياز براى پرداخت وام بدون سپرده 

به انبوه سازان خواهد بود.
ــار اوراق رهنى براى عرضه  به اين ترتيب و در صورتى كه انتش
ــن مطالبات به جريان نقدى،  ــرمايه به منظور تبديل اي در بازار س
بدون مانع و مطابق پيش بينى ها انجام شود اولين شرط الزم براى 
ــپرده ساخت و ساز فراهم  ــهيل جريان پرداخت وام بدون س تس
ــد.همزمان با ابالغ ضوابط ناظر بر انتشار اوراق رهنى  خواهد ش
ــكن آمادگى  و درحالى كه پيش از اين نيز بانك عامل بخش مس
ــارد تومان اوراق رهنى اعالم  ــار 10 هزار ميلي خود را براى انتش
ــا قبل از پايان  ــن بانك درصدد برآمده اند ت ــرده بود مديران اي ك
ــى مورد نياز براى پرداخت  ــال جارى فاز اول تامين منابع مال س
ــازندگان را به ارزش هزار ميليارد  ــهيالت بدون سپرده به س تس

تومان عملياتى كنند.
برنامه ريزى هاى  مطابق  همچنين، 
ــال 97 به  ــورت گرفته، در س ص
ــه ماه، فازهاى  فاصله هر دو تا س
بعدى انتشار اوراق رهنى و عرضه 
آن از طريق بازار سرمايه، عملياتى 
خواهد شد؛ طورى كه تا پايان سال 
97 مجموعا 10 هزار ميليارد تومان 
از مطالبات بانك مسكن به جريان 

نقدى تبديل شود.
ــهيالت  ــرط دوم پرداخت تس ش
ــاز به  ــپرده ساخت وس ــدون س ب
مالى  ــازندگان، «انتقال گردش  س
انبوه سازان به حساب آنها در بانك 
عامل بخش مسكن» است؛ به اين 

معنا كه انبوه سازان براى آنكه مشمول دريافت اين تسهيالت شوند 
بايد در بانك عامل بخش مسكن حساب داشته باشند وحساب آنها 
داراى گردش باشد؛در واقع رسوب نقدينگى در حساب انبوه سازان 
ــكن شرط دوم براى تعلق اين تسهيالت  نزد بانك عامل بخش مس

به سازندگان است.
ــك اختيار براى  ــكن به دنبال تصويب ي ــك عامل بخش مس بان
ــهيالت بدون سپرده ساخت وساز در شوراى پول و  پرداخت تس
ــدام به بازنگرى در «نحوه پرداخت  ــال 95 اق اعتبار، از ابتداى س
وام ساخت» كرد. بر اين اساس، از يكسو سقف ريالى تسهيالت 
ــوى ديگر شكل دسترسى  ــكن، به روز شد و از س ــاخت مس س
ــكن تسهيل شد؛  ــازندگان مس ــازان و س به وام نيز براى انبوه س
ــهر ديگر  ــال 95 در تهران و 6 كالن ش ــداى س ــه از ابت طورى ك
ــپرده 130 ميليون تومانى براى ساخت وساز  ــهيالت بدون س تس
ــازنده ها تا ماه هاى  ــكونى (به ازاى هر واحد آپارتمان) به س مس
ــوراى پول و اعتبار اواخر  ــال گذشته پرداخت شد.  ش پايانى س
سال 94 به بانك مسكن مجوز داد، تسهيالت ساخت را تا سقف 
ــكونى تقويت كند. از آنجا  80درصد هزينه احداث آپارتمان مس
ــهرهاى مختلف، ارقام  ــاخت مسكن در ش ــط هزينه س كه متوس
ــهرى كل كشور را در  ــت، اين بانك مناطق ش كامال متفاوتى اس
ــهد، اصفهان، اهواز  ــامل «تهران، كرج، تبريز، مش چهار گروه ش
ــم»، «مراكز استان و شهرهاى با جمعيت  و شيراز»، «كيش و قش
ــاير شهرها» تقسيم بندى و مبلغ وام  بيش از 200 هزار نفر» و «س

ساخت را به صورت «شناور» افزايش داد.
وام بدون سپرده ساخت مسكن توسط بانك عامل اين بخش، سال 
گذشته، به دو صورت تسهيالت «ساخت صنعتى» و «سنتى سازى» 
به سازندگان پرداخت شد؛ به طورى كه سقف وام صنعتى سازى در 
هر يك از گروه هاى شهرى، 20 ميليون تومان بيشتر تعيين شد. در 
ــهرهاى گروه اول براى ساخت وساز مسكونى به روش صنعتى  ش
(استفاده از قطعات پيش ساخته و سازه هاى فلزى از قبل توليد شده 

ــاخت) 130 ميليون تومان و براى ساخت  و قابل مونتاژ در محل س
سنتى نيز 110 ميليون تومان وام بدون سپرده پرداخت شد.

ــهيالت 120 و 100 ميليونى و در  ــهرهاى گروه دوم نيز تس در ش
ــهرهاى گروه سوم نيز تسهيالت 90 و 110 ميليون تومانى براى  ش
ساخت هر واحد مسكونى به سازنده ها ارائه شد؛همچنين در گروه 
«ساير مناطق شهرى» كه عمدتا شهرهاى كوچك با جمعيت كمتر 
ــكن به  ــاخت مس ــقف وام س از 200 هزار نفر را در برمى گيرد، س
ــون تومان براى  ــازى و 70 ميلي ــون تومان براى صنعتى س 90 ميلي

سنتى سازى افزايش پيدا كرد.
در شرايطى كه طى يك سال 95 انبوه سازان استقبال گسترده اى از اين 
تسهيالت كردند اما به دليل آنچه كمبود منابع براى پرداخت اين وام 
به واسطه خروج بخشى از سپرده ها از بانك عامل بخش مسكن در 
نتيجه ايجاد رقابت بر سر پرداخت نرخ سود بيشتر در بين بانك هاى 
ــهيالت از اواخر سال  ــد، روند پرداخت اين تس مختلف، اعالم ش
ــد؛ طورى كه در سال 96 عمال غالب تسهيالت  ــته متوقف ش گذش
پرداخت شده به سازندگان تنها از مسير خريد اوراق حق تقدم براى 

دريافت وام تا سقف 60 ميليون تومان، صورت گرفت.
ــپرده  ــطه خروج 3 هزار ميليارد تومان س ــته به واس ــال گذش س
ــراى آنكه در جريان  ــكن، اين بانك ب ــك عامل بخش مس از بان
ــهيالت  ــهيالت تعهدى خود به متقاضيان (مانند تس پرداخت تس
ــم و...)، با اختالل  ــكن از محل صندوق پس انداز يك خريد مس
ــهيالت بدون سپرده  ــود، ناچار به توقف پرداخت تس مواجه نش

به سازندگان شد.
ــپرده ساخت مسكن  ــهيالت بدون س با توقف جريان پرداخت تس
ــال، به رغم  ــاه اول امس طى 10 م
ــازها  ساخت وس حجم  ــش  افزاي
ــطه خروج بازار  در كشور به واس
مسكن از ركود، حجم تسهيالت 
پرداخت شده به سازندگان نسبت 
ــابه سال قبل-10 ماه  به مدت مش
ــال 95- بالغ بر 45 درصد  اول س
ــاه اول  ــت؛ طى 10 م كاهش ياف
ــال جارى، مجموعا 57 هزار و  س
38 فقره تسهيالت ساخت مسكن 
از سوى بانك عامل بخش مسكن 
به سازندگان پرداخت شده است.

ــه در 10  ــت ك اين در حالى اس
ــته مجموعا  ــال گذش ماه اول س
ــازندگان تعلق  ــاخت به س ــهيالت س 104 هزار و 469 فقره تس
گرفت؛ كاهش نزديك به 50 درصدى حجم تسهيالت پرداختى 
ــال جارى به دليل توقف جريان  ــازندگان در 10 ماه اول س به س
ــهيالت ساخت مسكن-وام سه  ــكل تس پرداخت جذاب ترين ش
ــپرده ساخت وساز- در 10 ماه اول امسال به ثبت  رقمى بدون س

رسيد.
ــكن، وام  با اين حال، مطابق با اعالم مديران بانك عامل بخش مس
ــاز بنا به درخواست انبوه سازان و به دليل  بدون سپرده ساخت و س
ــرايط پرداخت مجدد، از اوايل سال آينده وارد بازار  فراهم شدن ش
ــد. اين در حالى است كه مطابق با سياست هاى  ــكن خواهد ش مس
ــده براى پرداخت  ــكن، عالوه بر دو شرط تعيين ش كالن حوزه مس
ــهيالت مبنى بر سهولت در انتشار اوراق MBS و همچنين  اين تس
ــازان در بانك مسكن، دو اولويت مهم نيز  رسوب نقدينگى انبوه س

براى پرداخت اين تسهيالت به سازندگان تعيين شده است.
ــراژ و ميان متراژ و  ــازهاى كوچك مت ــت بودن ساخت وس در اولوي
همچنين تقدم سازندگان فعال در بافت هاى فرسوده براى دريافت 
ــه در ضوابط جديد پرداخت  ــت ك اين وام، دو موضوع مهمى اس
ــاز براى سال 97 گنجانده شده  ــهيالت بدون سپرده ساخت وس تس

است.
ــكن، در صورت تامين  ــا بر اعالم مديران بانك عامل بخش مس بن
ــپرده، در جهت  ــهيالت بدون س منابع مالى الزم براى پرداخت تس
حمايت از طرح دولت براى بازآفرينى شهرى در بافت هاى فرسوده 
ــهرى، بخشى از اين تسهيالت عالوه بر سازندگان به  و ناكارآمد ش
ــكن در اين محدوده ها نيز اختصاص پيدا مى كند. به  خريداران مس
اين ترتيب براى سال آينده انبوه سازان وسازندگانى كه طى يك سال 
گذشته به دليل توقف مسير پرداخت تسهيالت بدون سپرده موفق به 
دريافت تسهيالت سه رقمى براى ساخت وساز نشده اند، مى توانند 
ــاز با اتكا بر آن در سال  ــهيالت و ساخت وس براى دريافت اين تس

آينده برنامه ريزى كنند.

تسهيالت بدون سپرده ساخت وساز
 از سال 97 وارد بازار مى شود
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ورزش
خبـر

محروميت سنگين در انتظار كشتى ايران و 
عليرضا كريمى

بررسى پرونده كشتى عليرضا كريمى در رقابت هاى زير 23 سال 
جهان در كميته حقوقى و انضباطى اتحاديه جهانى مراحل پايانى 

خود را پشت سر مى گذارد و راى آن در حال نهايى شدن است.
طبق برخى شنيده ها، اصرار كميته بين المللى المپيك بر اتحاديه 
جهانى كشتى براى طرح بحث تعليق كشتى ايران بسيار جدى بوده 
و احتماال كشتى ايران به مدت حدود يك سال از تمام رقابت هاى 

بين المللى محروم خواهد شد.
كميته بين المللى المپيك كه به شدت تحت نفوذ صهيونيست ها 
عدم  دليل  به  ايران  ورزش  تعليق  موضوع  دارد  انتظار  قراردارد 
راى  اعالم  با  قدس،  اشغالگر  رژيم  ورزشكاران  با  رويارويى 
بين المللى،  ميادين  در  حضور  از  ايران  گيران  كشتى  محروميت 
ابعادى جهانى عليه ورزش ايران به خود بگيرد. همچنين موضوع 
محروم شدن عليرضا كريمى و مربى اش نيز حدوداً قطعى است و 
به احتمال فراوان اين دو نفر نيز براى مدتى از حضور در ميادين 

كشتى محروم خواهند شد.
رسول خادم رئيس فدراسيون كشتى، براى بررسى اين موضوع 
و  شد  كشتى  جهانى  اتحاديه  مقر  سوئيس  راهى  دوبار  تاكنون 
مذاكراتى را با مسئوالن بلندپايه كشتى جهان داشت و به همين 

دليل اين موضوع حدود دو ماه به تعويق افتاد.
حال بايد ديد عضو هيات رييسه اتحاديه جهانى و تيم ديپلماسى 
كشتى ايران در روزهاى پايانى بررسى اين پرونده چه برنامه اى 

براى رفع يا كاهش اين معضل بزرگ خواهند داشت.
در واقع اين آخرين تالش هاى خادم براى جلوگيرى از تعليق 
كشتى ايران است. عليرضا كريمى در رقابت هاى اميدهاى جهان 
كه آذرماه سال جارى در كشور لهستان برگزار شد، به دليل رويارو 
نشدن با حريف رژيم اشغالگر قدس، مقابل كشتى گير روس در 
حالى كه پيش بود به عمد و با دستور مربيان تيم ملى شكست 

خورد.

وضعيت نامشخص دژاگه براى جام جهانى
كاپيتان تيم ملى ايران دچار مصدوميت شده و به همين دليل تحت 

عمل جراحى قرار گرفته است.
اشكان دژاگه كه در آخرين ساعات نقل و انتقاالت راهى ناتينگهام 
فارست در ليگ يك انگلستان شده بود، دچار مصدوميت شده 
است. سرمربى تيم ملى با اعالم اين خبر در صفحه رسمى فيس 
دچار  ملى  تيم  كاپيتان  دژاگه  اشكان  كه  كرده  اعالم  خود  بوك 
مصدوميت شده و به همين دليل تحت عمل جراحى قرار گرفته 
است.  سرمربى تيم ملى با انتشار متنى بى آنكه اشاره اى به مدت 
از  «بعد  است:  آورده  باشد،  داشته  ميادين  از  بازيكن  اين  دورى 
مصدوميت و عمل جراحى اين بازيكن در انگلستان زمان حمايت 
از اشكان بعد از مصدوميت براى ريكاورى است. كاركنان تيم ملى 
از وضعيت اشكان آگاه هستند و اميدواريم او بتواند در اسرع وقت 

به تيم ملى اضافه شود. ما براى او بهترين ها را آرزو مى كنيم.»
با توجه به نامشخص بودن ميزان مصدوميت و وضعيت عمل 
و  كرد  اظهارنظر  آينده  درباره  توان  نمى  بازيكن  اين  جراحى 
مشخص نيست كه اين عمل جراحى باعث از دست دادن جام 
جهانى مى شود يا دژاگه مى تواند دومين جام جهانى خود را 

تجربه كند.

17 ميليارد تومان بدهى داريم
رئيس فدراسيون تيراندازى از تالش براى چانه زنى و كم كردن 

بدهى 17 ميلياردى اين فدراسيون خبر داد.
اين  خبرى  نشست  در  تيراندازى  فدراسيون  رئيس  دادگر  على 
فدراسيون  ما  كشور  در  گفت:  فدراسيون در جمع خبرنگاران، 
از  هم  ما  و  هستند  مواجه  خاصى  حواشى  با  ورزشى  هاى 
اين قاعده مستثنى نبوديم. بعد از ماه ها تالش حضور من در 
فدراسيون قطعى شد. از اوايل كار در صدد بودم از نيروهاى 
توانمند استفاده كنم  چرا كه تنها مى توان با آدم هاى بزرگ 

به جايى رسيد.
وى با اشاره به اعزام هاى متعدد صورت گرفته در تيراندازى 
به  كه  صبح  و  داريم  بدهى  ميليارد  به 17  نزديك  كرد:  اضافه 
محل كار مى آييم طلبكاران را مى بينيم كه به دنبال مطالبات 
هم  تفنگ  سابق  سرمربى  الزلو  داد:  ادامه  دادگر  هستند.  خود 
مطالبات زيادى دارد. با توجه به اينكه اين تعهدات از گذشته 
ايجاد شده و روابط بين الملل ايجاب مى كند به تعهدات قبلى 
عمل شود، تالش مى كنيم تا عيد نوروز تمامى طلب هاى الزلو 

را تسويه حساب كنيم.
از  نوجوانان  المپيك  سهميه  كنيم  مى  تالش  اينكه  بيان  با  وى 
2 به 4 سهميه برسد، گفت: در بازيهاى آسيايى رشته ميكس 
(آقايان-بانوان) اضافه شده و از آن جايى كه تيراندازى اهداف 
پروازى در آقايان به نسبت آسيا پايين تر  و در بانوان باالتر از 

آسياست، تركيب اين دو شرايط خوبى مى سازد.
وى در خصوص مذاكره با الزلو عنوان كرد: تا مذاكره نهايى 
با الزلو انجام نشود نمى توانم خيلى دقيق حرف بزنم ولى با 
توجه به اينكه الزلو يكى از بهترين هاى دنياست و ورزشكاران 
ما را خوب مى شناسد. هر كس ديگرى را جايگزين وى كنيم 
اشتباه است. حدود 170 روز وقت داريم و اگر هر مربى جز 
الزلو بيايد وقت را از دست مى دهيم. بدهى ما به الزلو و مربى 
مى  سعى  كه  است  دالر  هزار  به 80  نزديك  كشورمان  تپانچه 

كنيم آن را با چانه زنى كم كنيم.
سعى  كرد:  عنوان  فدراسيون  هاى  اعزام  خصوص  در  دادگر 
مى كنيم از اعزام هاى بيهوده جلوگيرى كنيم و احتمال دارد 
ارديبهشت يا قبل از بازيهاى آسيايى اردويى را در كشورى با 
برگزار كنيم. اميدواريم وزارت ورزش و كميته ملى  كم  هزينه 
المپيك هم كمك كنند با شيب ماليم بدهى هاى فدراسيون را 

پرداخت كنيم.  
وى در خصوص تهيه فشنگ و ساچمه براى ملى پوشان تصريح 
كرد: فشنگ و ساچمه را از دو مسير تامين مى كنيم يا داخلى 
و يا خارجى. براى ملى پوشان ناچاريم از ساچمه هاى خارجى 
استفاده كنيم كه البته مقرون به صرفه نيست. تا امروز اجازه نداديم 
كارمان لنگ بماند. رئيس فدراسيون تيراندازى در خصوص بدهى 
به وزارت دفاع گفت: يكى از مشكالت ما بدهى به وزارت دفاع 
است. نزديك به 500-600 ميليون به وزارت دفاع بدهكاريم و در 
واقع اين وزارتخانه نيز خيلى عالقه مند به همكارى با فدراسيون 
بدهكار ندارد. البته ما با روابط  دوستانه اين مشكالت را تا امروز 

حل كرده ايم.

دست هاى پشت پرده على كريمى چه كسانى هستند؟
سرمربى تيم ملى اعتقاد دارد گروهى كريمى را عليه او تحريك كرده اند!

در  گفت:  خوزستان  فوالد  فوتبال  تيم  سرمربى 
بازى با پيكان ترسو بوديم. 

اكبر پورموسوى پس از شكست 2 بر يك فوالد 
خوزستان مقابل پيكان در ديدارى معوقه از هفته 
نيمه  دو  بازى  گفت:  فوتبال،  برتر  ليگ  بيستم 
متفاوت براى ما داشت. در نيمه اول ترسو بوديم. 
براى من جاى سوال دارد كه چرا بازيكنان در نيمه 
اول به آن شكل بازى كردند در حالى كه قبل از 

مسابقه خيلى با آنها صحبت كرده بوديم.
خوب  واقعاً  امروز  حال  اين  با  كرد:  اضافه  وى 
بازى و فرصت هاى متعدد گلزنى ايجاد كرديم. 
پيكان  تيم  دروازه  به  توپ  مرتبه  دو  كه  ديديد 
برخورد كرد اما روى غافلگيرى نتيجه را واگذار 
كرده و بعد از 17 هفته شكست خورديم. تأكيد 
مى كنم كه ما از روز اول هم دنبال رتبه نبوديم و 
فقط مى خواستيم جايگاه خوبى در جدول داشته 

باشيم.
سرمربى فوالد خوزستان خاطرنشان كرد: با قرارداد دو ساله 
به فوالد آمدم كه يك سال از آن باقى مانده است. براى سال 
اول كسب نتايج خوب و قرار گرفتن در جايگاه مناسب را 
هدف گذارى كرديم كه خوشبختانه به آن رسيديم و شرايط 
ما در جدول مسابقات خوب است. هدفمان اين بود براى 
فصل دوم براى كسب سهميه تالش كنيم كه انشاءاهللا اين 
اتفاق رخ خواهد داد. االن هم نااميد نيستيم و اميدوارم در 

بازى بعد نتيجه خوبى كسب كنيم.
پورموسوى درباره عملكرد ضعيف حامد لك در بازى با 
پيكان يادآور شد: لك بازيكن ملى پوش ماست و بايد هميشه 
از او حمايت كنيم. قبول دارم كه امروز ما با ترس و دلهره 
بازى كرديم و دليل اصلى شكست مان هم همين مسئله بود. 
ميالد بدرقه را در خط دفاع بازى گرفتيم كه متأسفانه مصدوم 
شد و مجبور شديم در ادامه هافبك دفاعى مان را به يك خط 
عقب بياوريم و اين مسئله به ضررمان تمام شد و بر خالف 

جريان بازى گل خورديم.
عقب  تساوى  گل  دريافت  از  بعد  گفت:  وى 
نيامديم و بازى تهاجمى را ادامه داديم تا به گل 
از  يكى  متأسفانه  ولى  كنيم  پيدا  دست  برترى 
بهترين بازيكنانمان در زمين با يك پاس اشتباه 
دوم  گل  و  كرد  حمله  ضد  صاحب  را  حريف 
را دريافت كرديم. در كل از عملكرد شاگردانم 
راضى ام و فقط ناراحتم كه چرا در نيمه اول ترسو 
بوديم. در نيمه دوم هم شجاع بوديم كه غافلگير 

شديم كه اين هم از جذابيت هاى فوتبال است.
شعارهاى  درباره  خوزستان  فوالد  سرمربى 
هواداران و درخواست آنها مبنى بر استعفاى او  
گفت: من امروز با بازيكنان صحبت كردم و به 
آنها گفتم كه بايد رضايت هوادارانمان را برآورده 
كنيم. هواداران واقعى ما هميشه به بهترين شكل 
حمايتمان كرده اند و از جايگاه تيم نيز رضايت 
دارم اما در اين بين تعداد كمى هم دنبال چيز ديگرى هستند. 
هواداران فوالد اين 4 نفرى نيستند كه عليه ما شعار مى دهند 
بلكه هوادارانى هستند كه در هر شرايطى تيم را حمايت 
جوانى  تيم  چه  با  فصل  اين  در  ما  مى دانند  آنها  كرده اند. 
استارت زديم و در 3 سال اخير اين فصل كمترين هزينه 
را براى بستن تيم داشتيم. از اول هم دنبال كسب سهميه 
نبوديم و نيستيم و فقط مى خواهيم جايگاه خوبى در جدول 

رقابت ها داشته باشيم.

با  بازى  از  پس  سليمانى  فروزان   
آذرخش تهران در هفته هفدهم ليگ 
برتر كشور، اظهار كرد: بازى سختى 
بود. آذرخش تيم بسيار خوبى است و 
ما اين تيم را ساده تلقى نكرده بوديم. 
براى اين كه بتوانيم از انتهاى جدول 
داده  قول  خودمان  به  شويم،  جدا 
بوديم كه بازى به بازى بهتر شويم 
سخت  تيم هاى  مقابل  ديدار  از  و 
به  را  خودمان  تا  بگيريم  امتياز  نيز 

ميانه هاى جدول برسانيم.
اگر  مى كنم  فكر  من  كرد:  بيان  وى 
كمى مسووالن استان همت كنند، ما 
اول  كه  قولى  همان  طبق  مى توانيم 
هشتم  رده  در  كه  بودم  داده  فصل 
جدول قرار بگيريم، به اين هدف مان 

خواهيم رسيد. 
سرمربى تيم فوتبال بانوان استقالل خوزستان با اشاره به 
بازى هاى فشرده تيمش نيز گفت: ما در ادامه مسابقات در 
12 روز بايد پنج بازى انجام دهيم و فكر مى كنم صالح 
نباشد كه اين دختران با اين همه فشار مسابقه دهند. من 
فكر مى كنم در حال شكستن ركورد گينس نيز هستيم و 

ليگ جزيره هم به اين صورت نيست.
وى با بيان اين كه با مشكالت بسيارى دست و پنجه نرم 
و  نداريم  فيزيوتراپ  و  پزشك  ما  كرد:  عنوان  مى كنيم، 
مشكالت بسيارى داريم. فدراسيون نيز بايد كمك كند تا 

ما كمى راحت تر بازى كنيم. گفته مى شود فدراسيون مبلغى 
را جهت حمايت از تيم استقالل خوزستان به حساب هيات 
فوتبال واريز كرده است كه متاسفانه اين مبلغ هم براى تيم 

ما هزينه نمى شود.
سليمانى افزود: ما يك اعزام بسيار بد به خرم آباد داشتيم و 
بازيكنانم شب تا صبح به خاطر كثيفى و سردى خوابگاه 
نخوابيدند. بعد از آن هم يك اعزام به بوشهر داشتيم و شانس 
آورديم كه تيم ميزبان هزينه هاى ما را متقبل شد. نمى دانم 

قرار است چه اتفاقى بيافتد.
آذرخش  با  امروز  بازى  در  ما  كرد:  نشان  خاطر  وى 
مى توانستيم با تعدا گل هاى بيشترى هم به برترى برسيم 

اما از كار مهاجمانم راضى نبودم ولى 
در كل از اين كه بازيكنانم با اين همه 
غيرت و تعصب بازى مى كنم، بسيار 
افتخار  آن ها  به  و  هستم  خوشحال 
عملكردشان  هستم  مطمئن  مى كنم. 
نويدبخش روزهاى خوب در فصل 

آينده است.
استقالل  بانوان  فوتبال  تيم  سرمربى 
خوزستان بيان كرد: اين تيم تنها تيم 
استان در ليگ برتر فوتبال بانوان است 
و بايد روز جمعه در سيرجان به ميدان 
برويم ولى هنوز وضعيت رفتن مان به 
سيرجان مشخص نيست و قرار است 
اين دختران را با اتوبوس اعزام كنند. 
چرا بايد تيم خسته ما با اتوبوس به 
سيرجان برود؟ سوال من اين است كه 
آيا خود اين مسووالن حاضر هستند تنها يك روز براى 
رفتن به جلسات خود در تهران با اتوبوس به اين استان سفر 
كنند؟ چگونه قبول مى كنند كه اين دختران با اين تن خسته 

با اتوبوس به سيرجحان بروند.
وى با گله مندى از هيات فوتبال خوزستان نيز گفت: از 
مى كنم  فكر  و  هستم  گله مند  بسيار  استان  فوتبال  هيات 
اين مسووالن بايد از ما حمايت كنند، در حالى كه حمايت 
خوب و الزم را انجام نمى دهند. اميدوارم شرايط بهتر شود 
و بازيكنانم به حق شان برسند. ما همچنان به آينده بسيار 

اميدوار هستيم.

متن  در  كى روش  كارلوس 
فيسبوكى ديرهنگامش سعى كرده 
دعوا با على كريمى را وارد فازى 

جديد كند.
دارد  اعتقاد  روش  كى  كارلوس   
در برنامه 90 به او اتهامات نارواى 
حرف  است.  شده  زده  بسيارى 
كاهش  باعث  شدت  به  كه  هايى 
محبوبيت سرمربى موفق تيم ملى 
شده است. اين بار اما كى روش 
براى اولين بار در 6 سال گذشته 
در متنى كه نوشته ، پذيرفته است 
كارش خالى از اشكال هم نبوده و 
قابل نقد است اما او اعتقاد دارد 
تهمات  اين  از  اى  عمده  بخش 
هاى دروغ كه به او زده شدند به 

دليل اطالعاتى است كه افرادى كينه جو آنها را درگوشى 
على  نام  پشت  را  خود  و  اند  رسانده  كريمى  على  به 

كريمى پنهان كرده اند!
كى روش در بيانيه اش آورده است افرادى كه خود را 
مردم  به  برنامه 90  در  را  اند  كرده  پنهان  كريمى  پشت 
معرفى مى كند و پاسخ اتهامات دروغين را مى دهد. اما 
اين افرادى كه كارلوس كى روش ادعا كرده چه كسانى 
مى توانند باشند؟ آنهايى كه در پس پرده كريمى به او 

اطالعات داده اند؟
على كريمى معموال پديده پيچيده اى نيست. او زير و رو 
ندارد ، همه چيزش رو و عريان است. خيلى ساده همه 
چيز را مى گويد و رو بازى مى كند. همان شب هم حتى 
فقط با يك همراه به برنامه 90 رفته بود. نفرى كه مى 
تواند براى كارلوس كى روش يكى از مضنونين باشد. او 
براى رفتن به 90 ، رضا فيض بخش را همراه خود برده 
بود. رضا فيض بخش كه واسطه اصلى حضور برانكو در 
پرسپوليس بوده است. او كه قرارداد اين مربى كروات 
را در استانبول و براى اولين بار با پرسپوليس امضا كرد.

فيض بخش كه از بعد قرارداد سرمربيگرى على كريمى 
در نفت تهران از ياران نزديك او شده اما مدت هاست 
 ، برانكو  از  پيش  او  ندارد.  برانكو  با  ارتباطى  ديگر  كه 
هم  االن  بود.  آورده  ايران  فوتبال  به  هم  را  اسكوچيچ 
دوست صميمى على كريمى است و حتى ساكت بعد از 
مناظره از او تشكر كرده بود كه سعى در آرام كردن على 

كريمى داشته است.
 كى روش اما به گروهى كه در سال هاى اخير هميشه 
منتقدش بوده اند و با آنها وارد دعوا شده است ، شك 
كرد  مى  استناد  آن  به  كريمى  على  كه  قراردادى  دارد. 
اگرچه محرمانه بوده است ، اما پيشتر منتشر و رسانه اى 
شده بود. در همان زمان بسته شدنش «عزيزى» از عزيزان 
حاضر در فدراسيون فوتبال اين قرارداد را به گروهى از 
رسانه ها داد و منتشر شد. رقمش. بند بند متن قراردادش 
كه حتى مثال ماجراى بيمه تكميلى دندان براى سرمربى 
براى مدتى طوالنى جنجالى شده بود يا رقم 2 ميليون 
پاداش  درصد  ده  همان  يا  سال  در  قراردادش  دالرى 
صعود كه خيلى از مربى ها به عنوان بند قراردادى در 

قراردادهاى شان داشتند و بار قبل 
هم كى روش اين بند را گذاشته 
بوده و اين اتفاق صعود اين قدر 
براى فوتبال ايران مهم بوده است 
با  مسئوالن  را  بندى  چنين  كه 
بند  اين  كنند.  امضا  آسوده  خيال 
حتى در قراردادسال 2006 برانكو 
هم بوده و او آن زمان 400 هزار 
دالر از پاداش فيفا به ايران را با 
در  دادكان  محمد  كه  اى  نوشته 
زمان بركنارى به اين مربى داد ، 
از حساب طلب هاى ايران از فيفا 
برداشت كرد و جنجالى به پا شد!

كى روش اما به اين دليل مشكوك 
اش  هميشگى  منتقدان  كه  است 
پشت اين پرده هستند كه ماجراى 
درست   ، دست  اين  از  مسائلى  و  مدركش  و  سباستين 
از دل كادرخودش بيرون رفته است. اتفاقى بوده كه از 
كمپ تيم هاى ملى به بيرون درز كرده و سپس به على 

كريمى به اين اخبار دست پيدا كرده است.
دارند  اعتقاد  هم  فوتبال  فدراسيون  مسئوالن  اگرچه   
رديابى اسنادى كه به كريمى درباره ماجراى قراردادهاى 
مالى رسيده هم خيلى سخت نيست. جبهه مخالفانى كه 
تاج  تيم  رودرروى  شان  نماينده  آخر  مجمع  همين  در 
ايستاد ، هميشه روى اين بندها پافشارى داشتند. نكاتى 
كه البته درست هستند و بارها نشريات مستقل به آنها 
پرداختند اما فدراسيون خيلى تمايلى به پرداختن به اين 
مسائل نداشته است و على كريمى هم درباره شان گفته 

بود رسانه ها را تهديد به شكايت مى كنند!
دست  اين  درباره  افشاگرى  دنبال  حاال  ولى  روش  كى 
هاى پشت پرده است و مى خواهد بگويد على كريمى 

را پر كرده اند تا عليه تيم ملى جنگى به پا شود .
و  دعواست  اين  قربانى  بزرگترين  ملى  تيم  شك  بى 

بيشترين لطمه را خواهد خورد از اين بلوا.

دنبال كسب سهميه نبوده و نيستيم

خبـر
بازيكنان استقالل خوزستان
 دست به اعتصاب زدند

بازيكنان تيم فوتبال استقالل خوزستان در تمرين عصر امروز اين 
تيم شركت نكردند. در شرايطى كه قرار بود تيم فوتبال استقالل 
خوزستان دو جلسه تمرين داشته باشد، بازيكنان اين تيم در 
واكنش به عدم پرداخت شدن مبالغ قراردادهايشان، از شركت 

در تمرين بعدازظهر پنجشنبه خوددارى كردند.
در  گذشته  روز  از  خوزستان  استقالل  تمرينات  جديد  دور 
حالى آغاز شد كه موسى كوليبالى مدافع خارجى اين تيم 
به دليل پرداخت نشدن مطالباتش در تمرينات شركت نكرد و 
امروز ساير بازيكنانى كه مبالغ قراردادهايشان از سوى باشگاه 
پرداخت نشده، دست به اعتصاب زدند تا تمرينات تيم آبى پوش 

خوزستانى در حساس ترين مقطع از فصل جارى تعطيل شود.
استقاللى ها در هفته هاى آينده ديدارهاى تعيين كننده اى برابر 
پرسپوليس و نفت تهران در ليگ برتر و تيم خونه به خونه بابل 
در نيمه نهايى جام حذفى برگزار مى كنند و تعطيلى تمرينات در 
چنين شرايطى باعث افزايش نگرانى فوتبالدوستان خوزستانى 

مى شود.
تداوم مشكالت مالى استقالل خوزستان در شرايطى است كه 
اين تيم در نيم فصل با تغيير مالكيت روبرو شد و انتظار مى رفت 
كه اين تغييرات باعث بهبود شرايط مالى شود اما اتفاقات اين تيم 

نشان از وخامت اوضاع دارد.
خطر از دست دادن سهميه ارزشمند خوزستان در ليگ برتر و 
عدم راه يابى به فينال جام حذفى مى تواند از تبعات منفى ادامه ى 
مشكالت مالى باشگاه استقالل خوزستان و بى اعتنايى مسئوالن 

استان به شرايط اين تيم بحران زده باشد.

آمادگى كامل اهواز براى ميزبانى از مسابقات 
بين المللى شطرنج

مديركل ورزش و جوانان خوزستان با اشاره به آمادگى كامل 
براى ميزبانى از مسابقات بين المللى شطرنج جام كارون، گفت: 
اين رقابت ها پس از 11 سال با حضور 21 كشور صاحب نام 

دنيا در اهواز برگزار مى شود. 
افشين حيدرى اظهار كرد: رقابت هاى بين المللى شطرنج جام 
كارون با حضور 400 شطرنج باز از 21 كشور دنيا، از 28 بهمن 

به مدت شش روز در اهواز برگزار خواهد شد. 
وى گفت: با هماهنگى فدراسيون، شطرنج بازان عنوان دار ايرانى 
و خارجى و همچنين استاد بزرگ  هاى شطرنج دنيا در اين 
رقابت ها حضور خواهند داشت و قطعا حضور اين نفرات 

باعث افزايش سطح كيفى مسابقات نيز مى شود.
مديركل ورزش و جوانان خوزستان با اشاره به اين كه برگزارى 
رقابت هاى بين المللى در اهواز موجب ارتقاى سطح فنى 
شطرنج بازان و مربيان خوزستانى نيز خواهد شد، افزود: شطرنج 
خوزستان در سال هاى اخير عملكرد درخشانى داشته است و 
همين امر باعث شد كه ميزبانى رقابت هاى جام كارون نيز به 
اهواز سپرده شود. وى  گفت: با توجه به اين كه رقابت هاى 
جام كارون در سطح بين المللى برگزار مى شود،  تالش خود را 
براى برگزارى هر چه بهتر اين رقابت ها خواهيم داشت واكنون 
تمام تمهيدات الزم براى ميزبانى خوب و شايسته در نظر گرفته 
شده است. حيدرى در پايان عنوان كرد: اين رقابت ها با توجه به 
ريتينگ شطرنج بازان در سه جدول C و B ،A برگزار خواهد 
شد و در پايان نيز نفرات برتر ايران به عضويت تيم ملى در مى 
آيند. اميدواريم كه شطرنج بازان خوزستانى نيز همچون گذشته 

نمايش قابل قبولى داشته باشند.

شكستن ركورد شناى استقامت خاورميانه 
توسط بانوى خوزستانى

بانوى خوزستانى ركورد شناى استقامت كشور و خاورميانه را 
شكست. منطقه خوزستان، مهناز كريمى پس از 25 ساعت شناى 
مداوم موفق شد ركورد شناى استقامت ايران و خاور ميانه را 
بشكند. اين ركورد با حضور و نظارت شبانه روزى پانزده داور 
و كارشناس رسمى ثبت ركورد فدراسيون ورزش هاى همگانى 
و همچنين فدراسيون شناى كشور و يك تيم پزشكى به ثبت 
رسيد. كريمى ضمن اين كه توانست ركورد قبلى خود را 13 
ساعت ارتقا ببخشد، موفق شد ركورد اكرم قربانى را كه 20 
ساعت شناى متوالى در استخر بود را بشكند و خود به عنوان 
بانوى ركورددار شنا در آب بدون استفاده از دست، در ايران و 

خاورميانه لقب بگيرد.

قهرمانى خوزستان
 در مسابقات بيليارد جوانان كشور

تيم منتخب بيليارد خوزستان با غلبه بر تيم آبادان الف عنوان 
قهرمانى مسابقات ايت بال جوانان كشور را به دست آورد. 

پنجمين دوره مسابقات قهرمانى ايت بال زير 18 سال كشور به 
مدت چهار روز به مناسبت دهه مبارك فجر در آبادان برگزار 
شد. در اين رقابت ها، تيم هاى منتخب خوزستان و آبادان الف 
پس از غلبه بر حريفان خود راهى فينال شدند كه در ديدار نهايى 
تيم خوزستان موفق شد به عنوان قهرمانى برسد. آبادان الف نيز 
دوم شد و تيم هاى خراسان رضوى و فارس مشتركا به عنوان 
سومى دست پيدا كردند. در بخش انفرادى نيز مهدى مقدس از 
بوشهر به قهرمانى رسيد، فروهل زاهدانى از خوزستان دوم شد و 

ايليا هندى از بوشهر مقام سوم را كسب كرد.
همچنين شاهين سبزى 12 ساله از خوزستان به عنوان پديده اين 
دوره از مسابقات و سهند مشكل گشا از فارس به عنوان بازيكن 

اخالق شناخته شدند.

درخشش بانوان خوزستانى در مسابقات 
انتخابى تيم ملى ووشو

بانوان خوزستانى در رقابت هاى قهرمانى كشور و انتخابى تيم ملى 
نوجوانان و جوانان ووشو موفق به كسب چند مدال رنگارنگ 
شدند.  در اين پيكارها كه از 18 تا 21 بهمن ماه در دو بخش 
تالو و ساندا به ميزبانى تهران برگزار شد، سه بانوى خوزستانى 
به مدال دست پيدا كردند. در پايان اين رقابت ها دنيا بهمنى در 
بخش ساندا به مدال طال رسيد و در بخش تالو نيز مهشيد داميار 
به يك مدال نقره دست پيدا كرد و آيدا موسوى پس از اجراى 
دو فرم موفق به كسب دو مدال برنز شد. نفرات برتر به اردوى 

تيم ملى ووشو نوجوانان و جوانان دعوت شدند.

چرا بايد با اتوبوس به سيرجان برويم؟
سرمربى تيم فوتبال بانوان استقالل خوزستان با گله مندى از مسووالن استان به دليل عدم حمايت

 از تنها تيم ليگ برترى استان، گفت: چرا تيم ما براى بازى روز جمعه بايد با اتوبوس به سيرجان اعزام شود؟ 
اميدوارم شرايط بهتر شود و بازيكنانم به حق شان برسند. 
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در تمام جهان يكي از مهمترين راه هاى معرفي فيلمسازان جوان(علي 
الخصوص فيلم اولي) و مستقل حضور در جشنواره ها است، و در جشنواره 
هاي داخلي كشور خودشان اين تمهيد براي آنها مهياتر است، تا خون 
جواني به سينماي كشور تزريق شود. در كشور خودمان هم اين مهم 
مسبوق به سابقه است مانند آيدا پناهنده ”ناهيد" ، نيما جاويدي "ملبورن"، 
سعيد روستايي"ابد و يك روز" ، محمد حسين مهدويان "ايستاده در 

غبار"، و...
در جشنواره فجر دوره 32 (سال 1392) تعداد فيلم هاى بخش نگاه 
نو(فيلم اولى) 19 فيلم است از ميان آنها ”ملبورن“، ”چند متر مكعب 
عشق“ و ”سيزده" در جشنواره معتبر دنيا به نمايش در مى آيند و جايزه 
ها مى گيرند. در همين دوره 22 فيلم براى بخش رقابت مستند انتخاب 

شده اند.
در جشنواره فجر 33 (سال 1393) تعداد فيلم هاى بخش نگاه نو(فيلم 
اولى) 11 فيلم است ولى بخش هنر و تجربه هم اضافه شده كه در آنجا 
هم 12 فيلم به رقابت مى پردازند، از هر دو بخش فيلمهاى ”احتمال 
باران اسيدى" ، "بدون مرز"، "جامه دران" ، "چهارشنبه 19 ارديبهشت" ، 
"در دنياى تو ساعت چند است“ ، ”روز مبادا“ و ”ناهيد" مطرح شده و در 

جشنواره هاى جهانى مى درخشند. 
در همين سال 11 فيلم مستند حضور دارد كه فيلمهاى ”آتالن“ و ”من 

مى خواهم شاه بشم“ نيازى به معرفى ندارند.
در جشنواره فجر 34 (سال 1394) يازده فيلم در بخش ”نگاه نو“ است و 
11 فيلم در ”هنر و تجربه“ كه از ميان اين 22 فيلم ”ابد و يك روز“ ، ” 
ايستاده در غبار“ ، ”برادرم خسرو“ ، ”خانه اى در خيابان 41" ، "مميرو" 
، "يك شهروند كامال معمولى" و "من" مورد توجه داخل و خارج قرار 

مى گيرند.
از  يكى  صبح“  دم  ”روياهاى  و  دارد  حضور  هم  مستند  فيلم   11
درخشانترين مستندهاى سالهاى اخير تقريبا جشنواره اى در دنيا باقى 

نگذاشت كه در آن حضور نيابد.
در جشنواره فجر 35 (سال 1395) كمى قوانين تغيير كرد و فيلم اولى هاى 
انتخاب شده با بخش ”سوداى سيمرغ" همگى در يك بخش بودند و 
براى هنر و تجربه هم دو فيلم انتخاب شد. اما در واقع هر دو فيلم هنر 
و تجربه هم فيلم اولى بودند و مجموعا 10 فيلم اولى داشتيم. كه در 
ميان آنها ”ائو(خانه)“ ، ” كوپال“ ، ”خوب، بد، جلف“ و ”وياليى ها" مورد 

استقبال بيشتر قرار مى گيرند.
در بخش مستند 11 فيلم همچنان به رقابت مى پردازند. ”صفر تا سكو“ ، 

”آوانتاژ“ ، ”رئيس الوزراء" و "بزم رزم" مورد توجه قرار مى گيرند.
حال مى رسيم به امسال، جشنواره فجر 36 (سال 1396) كه با استدالل 
ارتقا كيفيت و صرفه جويى اقتصادى و ... ناگهان تعداد فيلم هاى ”نگاه 
نو“(فيلم اولى) از حداقل 10 فيلم به 3 فيلم كاهش پيدا كرد، بخش 
فيلم هاى ”هنر و تجربه“ حذف شد! و سهم سينماى مستند ايران فقط 
2 فيلم بود. از طرفى ديگر همه فيلمها يعنى 22 فيلم داستانى(با سه فيلم 

اولى)، 2 فيلم مستند و 1 فيلم انيميشن همگى با هم داورى مى شود!
هيچ كس هم جوابگو نبود و نيست كه چگونه مى توان فيلم هاى 

”داستانى" ، "انيميشن" و "مستند" را در يك بخش با هم داورى 
كرد؟ مثال در بخش فيلمبردارى، مستندى مانند (زنانى با گوشواره هاى 
باروتى) كه فيلمبردار در خط مقدم نبرد با داعش است اصال قابل داورى 
با فيلم هاى داستانى است؟ يا براى انتخاب بهترين بازيگر انيميشن و 

داستانى بايد چه معيارى در نظر گرفت؟
در همه جشنواره هاى دنيا بخش داستانى بلند، بخش مستند و بخش 
سينماى انيميشن از هم تفكيك شده و در هر بخش بهترين فيلم، 
كارگردانى و... انتخاب مى شود. غير از يكى، دو مورد استثنا - كه به 
داليل غير سينمايى اين اتفاق افتاده - معموال وقتى جايزه مى دهند 
جايزه ويژه هيئت داوران(يا دستاورد هنرى) است كه به انيميشن يا مستند 

تعلق مى گيرد يا جايزه بهترين فيلم از نگاه تماشاگران خواهد بود.
كار به جايى مى رسد كه آرزو كنيم اى كاش مديران - جشنواره ما! 
- دوباره چرخ را اختراع مى كردند، چون براى مركب سينماى ايران به 
هيچ چرخى اعتقاد ندارند و راه حلشان فقط سينه خيز و عقب گرد است.

بخش نگاه نو(فيلم اولى ها) كه يكى از شريان هاى اصلى ورود جوانان 

به سينماست تقريبا كامل حذف مى شود و فقط 3 فيلم در كنار 18 فيلم 
ديگر قرار مى گيرد، ديگر بخش مجزا ندارد، يعنى از 11 فيلم مى شود 
3 فيلم . چرا؟ بخش ”هنر و تجربه“ كه فيلمسازان جوان و مستقل 
براى رهايى از بوروكراسى ادارى ارشاد و انحصارطلبى صنفى بعضى از 
اصناف خانه سينما به آن پناه مى آوردند، ساالنه حدود 80 فيلم توليد مى 
شود (تقريبا معادل توليدات سينماى حرفه اى) كه با هماهنگى شوراى 
سياست گذارى ”گروه هنر وتجربه“ حدود 10 فيلم براى رقابت انتخاب 
مى شد، اين روزنه اميد را هم بستند، سال قبل به 2 فيلم رسيد و امسال 

كامال حذف مى شود. چرا؟
هر اندازه هم خوشبين باشيم نمى توان ناديده گرفتن فيلمسازان جوان 
و مستقل را در اين دوره انكار كرد. فيلمسازانى كه از مناسبات قدرت و 
ثروت دور هستند، با هر بدبختي شده بودجه اي فراهم مي كنند، تا فيلم 
بسازند و تنها جايي كه مي توانند آنرا عرضه كنند جشنواره فجر است تا 
بلكه از اين راه فيلم شناخته شود و امكان مطرح شدن بدست آورد، و 

نهايتا زمينه ورود به عرصه سينماى حرفه اى باشد.
اين ورود به جريان فيلمسازى حرفه اى نه فقط براى يك فيلمساز يا تهيه 
كننده بلكه براى گروه سينماگران همراه آنها هم صدق دارد، زيرا كه اين 
گروه جوان هم معموال فقط با انگيزه و عشق سينما در اين فيلم ها كار 
مى كنند و درآمد مالى چندانى براى آنها ندارد، آنها هم مى خواهند نتيجه 

زحماتشان ديده شود.
حال نتيجه تصميمات مديران جشنواره فجر:

در جشنواره فجر امسال از بين 92 كانديد اعالم شده كسب سيمرغ 
بخشهاي مختلف سهم فيلم اولي ها فقط 3 كانديد بوده: 1- رعنا اميني 
براي طراحي لباس“خجالت نكش“ 2- رضا عطاران براي بازيگر نقش 
اول مرد ”مصادره“ و شبنم مقدمي براي بازيگر نقش اول زن ”خجالت 
نكش“ كه هركدام از اين كانديدها هم ليست بلندي از فعاليت در رشته 

خودشان دارند.
تنها اسم جواني كه در بين تمامي كانديدها وجود دارد نويد پور فرج بازيگر 
فيلم ”مغزهاي كوچك زنگ زده“ است، كه در اولين فيلم سينمايي كه 

بازي كرده كانديد هم شده است.
سه فيلم اولى كه انتخاب شده است : ”امير" نيما اقليما ، ”خجالت نكش“ 
مقصود جبارى و ”مصادره“ مهران احمدى كه نيما اقليما تجربه اولش 
براى ورود به سينماى حرفه ايست ولى مهران احمدى و مقصود جبارى 
اگرچه هر دو فيلم اولشان را ساخته اند اما سالهاى سال است كه در سينما 
مشغولند و موى سپيد كرده اند.(مهران احمدى، بازيگر معروف) و (مقصود 

جبارى، فيلمنامه نويس ”ليلى با من است“ كمال تبريزى)
به دو فيلم سينماى مستند هيچ جايزه اى نمى دهند.

تنها فيلم انيميشن كه آنهم از توليدات جوانان سينماى انيميشن است را 
كامال ناديده مى گيرند.

در جشنواره ها معموال از حضور بازيگران كودك و خردسال در فيلم ها 
استقبال مي كنند، با وجود بازيگران خردسال و كودك در فيلمهاي 
”بمب، يك عاشقانه“ ، ”كاميون" ، "اتاق تاريك" و " كار كثيف" كه 
همگي در نقش هايشان عالي ظاهر شده بودند، نه داوران و نه دبير 

جشنواره هيچ توجهي نشان نداند، حتي دريغ از يك تقدير ساده.
آينده سينماى ايران را همين جوانان فيلم اولى و مستقل خواهند ساخت و 
اين رويكرد بى برنامه و خلق الساعه مديران سازمان سينمايى و جشنواره 
فجر نشان داد كه به حذف چه بخش مهمى از سينماى ايران دست 
زده اند و حاصل جشنواره فجر 36 سيلى از اعتراض، يأس و ناميدى 

اين جوانان است.
يكى از دوستان فيلمساز از شبكه سه و دو تلويزيون شكايت به خدا 
مى برد، قطعا فيلمسازان مستقل و جوان زيادى در اين مملكت هستند كه 
از دست مديران سينمايى شكايت به خدا مى برند اما هيچ تريبونى ندارند 

تا رسانه اى كنند و فقط در دل خود مى سوزند و مى سازند. 
درست است كه رئيس سازمان سينمايى در نطق اختتاميه نويد برگزارى 
جشنواره اى جديد براى ”فيلم اولى ها" داد اما با نگاه واقع بينانه  تا كنون 
متاسفانه اقدامات دولت دوازدهم (دولت تدبير و اميد!) در زمينه سينما دور 

از تدبير و ناميد كننده است. 

كشمكش ها بر سر اكران فيلم سينمايى «عصبانى 
نيستم» به كارگردانى رضا درميشيان همچنان ادامه 
دارد و به نظر مى رسد هر روز پرونده نمايش اين فيلم 

ابعاد تازه اى پيدا مى كند.
ساخته  نيستم»  سينمايى «عصبانى  فيلم  اكران 
ُپرحاشيه رضا درميشيان همچنان در هاله اى از ابهام 
قرار دارد و جنجال ها بر سر نمايش آن نيز هنوز ادامه 

دارد.
اما جديدترين اتفاق درباره اين فيلم انتشار اطالعيه 
از سوى پخش كننده اين فيلم است كه پيش از اين 
سخنگوى شوراى صنفى اين اثر را فاقد پخش كننده 
دانسته بود. در پى انتشار مصاحبه سخنگوى شوراى 
صنفى نمايش مبنى بر اينكه علت تعويق اكران فيلم 
است،  كننده  پخش  نداشتن  نيستم»،  «عصبانى 
سبحان گستر فيلم «بليت» پخش كننده اين فيلم 

متنى را منتشر كرد.
متن كامل اطالعيه پخش كننده «عصبانى نيستم!» 

به شرح زير است:
 سبحان گستر فيلم «بليت» پخش كننده رسمى 
«عصبانى نيستم!» است كه كليه قراردادهاى خود با 

سالن هاى سينما را تحويل شوراى صنفى داده بود و 
ما همچنان در انتظار حواله اكران و اجازه سالن هاى 
سينما هستيم اما سازمان سينمايى هنوز پاسخى به 

ما داده نداده است.
 ما بر اساس پروانه نمايش قانونى اين فيلم و نامه 
سازمان  معتبر  افراد  از  تن  سه  توسط  شده  امضا 
سينمايى پخش آن را بر عهده گرفته ايم و به هيچ 

عنوان از حق قانونى خود كوتاه نمى آييم.
شوراى  سخنگوى  اطالعيه  اين  انتشار  از  پيش 
صنفى نمايش در اين باره گفته بود علت اكران نشدن 
فيلم «عصبانى نيستم» اين بار انصراف پخش كننده 

اين فيلم است.
غالمرضا فرجى در پى انتشار مطالبى مبنى براينكه 
قرار بوده اين فيلم از 25 بهمن ماه اكران شود ولى 
مجوز آن صادر نشده است، اعالم كرده بود شوراى 
صنفى نمايش هيچ مشكلى با اكران فيلم «عصبانى 
نيستم» به كارگردانى رضا درميشيان ندارد اما از آنجا 
كه مؤسسه پخش فيلميران از پخش و اكران اين 
فيلم انصراف داده است، بايد پخش كننده جديدى 
معرفى و روال ادارى آن در وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمى پيگيرى شود.
او همچنين گفته بود هر فيلمى براى اكران در 
سازمان  به  را  خود  كننده  پخش  بايد  سينماها 
سينمايى معرفى كند و چون درباره فيلم عصبانى 
نيستم پروانه ثبت شده در شورا به نام موسسه پخش 
فيلميران است بايد پخش كننده جديد معرفى شود تا 

پس از طى مراحل در مورد مقرر اكران شود.

على سرتيپى - مديرعامل موسسه پخش فيلميران 
فيلم «عصبانى  پخش  از  را  خود  انصراف  نيز   -
نيستم» تاييد كرده و گفته با توافق كارگردان فيلم از 

پخش «عصبانى نيستم» انصراف داده  است.
اين  انتشار  با  فيلم  اين  اكران  ماجراى  حاال  اما 

اطالعيه جديد شكل ديگرى به خود گرفته است.
اين  چندباره  نشدن  اكران  از  پس  ديگر  سوى  از 
صفحه  در  پستى  انتشار  با  درميشيان  رضا  فيلم، 
اينستاگرامش (اينجا) مراتب اعتراض خود را نسبت 
به اين اتفاق اعالم كرد. او در پست اينستاگرامى اش 
تصويرى از نامه اى با امضا سه مقام مسئول در اين 

ماجرا را منتشر كرد.

اكبر عبدى از برگزارى بزرگداشتش در جشنواره فيلم فجر و تحمل 
دو سال بيمارى گرفته تا ماجرايش با اداره ماليات، همكارى هايش با 
مهرجويى، تقوايى، حاتمى و معتمدى و گرفتن سيمرغ و البته توجه مقام 

معظم رهبرى به او و آثارش سخن گفت.
اكبر عبدى بازيگر سينما، تئاتر و تلويزيون در گفتگو با «سينما دو» با اجرا 
و سردبيرى حامد عنقا، شبكه دو را مدرسه بازيگرها و هنرمندان دانست 
و گفت: پايه هاى كار تصوير را از شبكه دو شروع كرديم و كارهايى مانند 
«محله برو بيا» و «محله بهداشت» نمونه هايى از اين كارها هستند.
وى تصريح كرد: به نوعى اكثر بازيگرها مديون تلويزيون هستند چون 
تلويزيون خانه هر بازيگرى است. من هم در مقام نويسنده به مدت 
20 سال در خدمت تلويزيون بودهام.عنقا كه براى گفتگو با عبدى به 
خانه اين هنرمند پيشكسوت رفته بود، به برگزارى مراسم بزرگداشت 
وى در جشنواره فجر اشاره و بيان كرد: خيلى وقتها از اينكه به هنرمندان 

پيشكسوت توجه نميشود، گله مند بوديد.

خواجه حافظ شيرازى هم مى داند
 من دو سال درگير بيمارى بودم

عبدى در پاسخ گفت: همانطور كه بارها اعالم شده و حتى خواجه حافظ 
شيرازى هم ميداند، به مدت دو سال بيمار بوده ام. يك سال كه دياليز 
مى شدم و يك سال هم پيوند كليه و دوران نقاهت بودم كه در اين مدت 

به دليل همين بيمارى ممنوع المالقات نيز بودم.

با اينكه كارگر وزارت ارشاد و تلويزيون هستم، 
كسى از حال من خبر نداشت

وى ضمن اشاره به كارت طاليى بيمه كه در اختيار دارد، اظهار كرد: 
مشكالت كليوى هزينه هاى خاص خود را دارد اما با اينكه هنرمندان 
كارگر، وزارت ارشاد و تلويزيون محسوب مى شوند، اما آنها از احوال 
ما خبر نداشتند. در چنين حالتى، يك روز رفتيم هزينه هاى درمان را 
از طريق بيمه طاليى پس بگيريم اما با مراجعه، افرادى را ديديم كه 
مشكالتى هزاران برابر ما دارند و به همين دليل به پول بيمه بيش از ما 
نياز دارند، بنابراين خودمان از اين كار خجالت كشيديم، چون اين افراد 

قطعا نيازمندتر بودند.

باور نكردنى است اما تنها كسى 
كه به من فكر مى كرد «آقا» بود

اين هنرمند از پيگيرى حال و اوضاعش توسط يك فرد خاص گفت و 
بيان كرد: شايد باور كردنى نباشد اما در اين مدت كسى كه اصال فكرش 
را هم نمى كرديم وقتش را داشته باشد، به ما فكر كند، جوياى احوال ما 
شد؛ «آقا» (مقام معظم رهبرى) در اين مدت دو بار از طريق دوستانى 
كه خدمتشان مى رسند، حال من را پرسيده بود و به اين دوستان گفته 
بودند، پيگيرى احوال اكبر عبدى شويد و اگر كمك مالى يا دوا و درمان 
نياز دارند، رسيدگى كنيد. واقعا اين موضوع براى من جالب بود زيرا اصال 
فكر نمى كردم بنده را به ياد داشته باشند زيرا ايشان در راس يك كشور 
قرار دارند و بسيار سرشان شلوغ است.عنقا در ادامه اين پرسش را مطرح 
كرد كه مالقاتى هم با رهبر معظم انقالب داشته ايد؟ كه عبدى پاسخ 
داد:تاكنون مالقاتى با رهبر معظم انقالب نداشتم اما از طريق فيلم ها 
به من توجه كردند. ايشان حتى درباره بعضى از كارهاى من مانند «آدم 
برفى»، «اخراجيها» و «رسوايى» دست خط نوشتند. ايشان درباره بازى 
بنده در رسوايى فرمودند، در 35 سال گذشته كسى به اين خوبى نقش 

يك روحانى را بازى نكرده بود.
 وى در ادامه از بدهياش به سازمان ماليات براى اين دو سالى كه به علت 
بيمارى نتوانسته بود، فيلم بازى كند، گفت و ابراز كرد: سازمان ماليات 
اعالم كرد اگر اين پول را ندهيد، ممنوع الخروج ميشويد كه اين كار را 
هم انجام دادند! بعد از آن نيز ممنوع المعامله و ممنوع الحساب شدم و 
تازه حدود سه ماه است كه اين مشكل حل شده است. واقعيت اين است 
كه قضيه ماليات اصال شوخى بردار نيست و نميتوان از آن به راحتى 
گذشت و تنها شايد از بعضيها نتوان ماليات گرفت!بازيگر فيلم هايى چون 
«اخراجى ها» و «رسوايى» عنوان كرد: در ذهن همه آدمها به خصوص 
دوستان و فاميل اين سوال ايجاد شده است كه در اين بزرگداشت، چقدر 
هديه نقدى دادهاند؟ يك هديه آن قابى بود كه دست خط وزير را داشت 
و ما آن را به عنوان هديه معنوى به يادگار نگه مى داريم اما آنچه در چشم 
همه است، هديه مادى است. وى ادامه داد: وقتى پاكت هديه مالى را 
دريافت كرديم، همسرم آن را باز كرد و با خوشحالى گفت صد ميليون 
هديه دادهاند! اما وقتى دخترم نگاه كرد، گفت اين صد ميليون ريال است!

دو سال كار نكردم و پولى نگرفتم
 اما سازمان ماليات از من ماليات گرفت

عبدى در پاسخ به قانون معافيت هنرمندان از پرداخت ماليات اشاره و 
عنوان كرد: بر اساس اين قانون هنرمندان از پرداخت ماليات به شرطى 
كه دستمزد قراردادهايشان را اعالم كنند، معاف هستند. همچنين به دليل 
اينكه در دو سال گذشته بيمار بودم و نتوانستم كار كنم، پولى هم دريافت 
نكردم اما متاسفانه سازمان ماليات اعالم كرد بايد اين موضوع را به اطالع 
آنها مى رساندم و چون اين كار را نكردم، مشمول اخذ ماليات شدم! اين 
در حالى است كه به آنها گفتم به دليل بيمارى توانايى مراجعه به سازمان 
ماليات را نداشتم و اگر اين توانايى را داشتم، قرار داد بازى در يك فيلم 
را امضا مى كردم. ضمن اينكه همه مى دانستند من بيمار هستم اما آنها 

مصر بودند كه بايد اين موضوع را اعالم مى كردم.

 كاش ممنوع الخروج مى ماندم، چون عوارض خروج 
خيلى زياد است!

وى با اشاره به پرداخت ماليات و رفع ممنوع الخروجى، عنوان كرد: البته 
بعد فهميديم كاش ممنوع الخروج مى مانديم، چون هر كسى كه مى 

خواهد از كشور خارج شود، در هر مرتبه، عوارض بيشترى بايد پرداخت 
كند. بازيگر پيشكسوت سينما و تلويزيون با بيان اينكه مردم هر روز 
براى من بزرگداشت مى گيرند، اشاره كرد: به اندازه اى كه از بزرگداشت 
آقايان اسماعيلى و نجفى خوشحال شدم، براى برگزارى بزرگداشت خود 
خوشحال نشدم.  در ادامه بازيگر فيلم «قاعده بازى» درباره كارگردان اين 
فيلم تصريح كرد: يكى از آن آدمهاى خاص، احمد رضا معتمدى است. 
وقتى از طرف او براى بازى در يك فيلم پيغام آمد، با عالقه قبول و سعى 
كردم با وجود مشكالتى كه داشتم، نقشى كه كارگردان از من ميخواست 

را اجرا كنم و رضايت او را جلب كنم.

بازيگر بايد مثل موم در اختيار كارگردان باشد
وى تاكيد كرد: هر بازيگر بايد مانند يك موم در اختيار كارگردان باشد زيرا 
كارگردان مجسمه ساز است و بازيگر متريال است كه بايد مانند موم در 
اخيار اين مجسمه ساز باشد و با وجود حرف و حديثهايى كه درباره فروش 
فيلم وجود داشت، اما خوشحال هستم كه در كارنامهام، دو كار با اين استاد 
عزيز دارم. معتمدى در انسانيت، كارگردانى و در شناخت از سينما بسيار 
خوب هستند. او تنها فرد در سينما است كه بيش از 20 سال است فلسفه 

تدريس مى كند و از خيلى ها شنيدم ايشان بسيار با سواد است.

به جاى مراسم اختتاميه به خانه پدرى رفتم 
عبدى همچنين خاطره ديگرى از فيلم «مادر» مطرح و اظهار كرد: به 
اتفاق استاد جبلى و كالرى در سينما بهمن، فيلم را تماشا ميكرديم و قرار 
بود به جشنواره برويم. وقتى از سينما خارج شديم. يك آقايى گفت خانه 
من در نزديكى سينما است و دخترى دارم كه از ناحيه پا دچار مشكل 
است و عالقهمند است شما را ببيند. با اينكه جشنواره آغاز شده بود و بايد 
ميرفتم، اما دعوت اين پدر را پذيرفتم. وقتى به خانه آنها رفتم، دخترشان 
كه روى ويلچر بود، با ديدن من بسيار خوشحال شد. آنها مرا شام هم 
دعوت كردند و در نهايت آن آقا كه بلور ساز بود، يك جام بلورين كه 
توسط دخترش نقاشى شده بود، به من هديه داد. من هم خدا را شكر 
كردم با اينكه جايزه سيمرغ نگرفتم، اما جايزه ام را از مردم مستقيما آن 

هم قبل از جشنواره گرفتم.

ماجراى جام بلورين طال و سيمرغ گچى!
وى ادامه داد: وقتى به جشنواره رسيديم، كانديداها را اعالم كردند و در 
نهايت گفتند جايزه به اكبر عبدى براى فيلم «مادر» ميرسد و سيمرغ را 
گرفتيم. وقتى خانه رسيدم، پدرم گفت اين جام بلورين طال است؟ گفتم 
فكر نمى كنم اما پدرم تاكيد كرد حتما طال است اما آن سيمرغ، شيشه 
است و به همين خاطر دور بيانداز اما اين بلور، دو كيلو طال است! وقتى 
هم آن را جابجا مى كرد، بخش انتهايى آن افتاد و متوجه شد از گچ 

ساخته شده است!
اين بازيگر پيشكسوت درباره دومين سيمرغ بلورين خود بابت فيلم 
«خوابم مياد»، اظهار كرد: هنوز مشخص نيست اين سيمرغ را بابت بازى 

به عنوان مرد يا زن گرفتهايم؟ فعال همينطور روى هوا هستيم.

من هم گاهى با پول وسوسه مى شوم
 چون آدم معمولى هستم!

عبدى در پايان از اشتباهات دوران هنرياش گفت و بيان كرد: خودم 
را هميشه هنربند و نه هنرمند مى دانستم. ما هم مثل بقيه آدمها فريب 

مى خوريم و گاهى با پول وسوسه مى شويم چون آدم معمولى هستيم.

آه از اين قاتل اهلى! 
يكى از دوستان فيلمساز از شبكه سه و دو تلويزيون شكايت به خدا مى برد، فيلمسازان مستقل و جوان يكى از دوستان فيلمساز از شبكه سه و دو تلويزيون شكايت به خدا مى برد، فيلمسازان مستقل و جوان 

زيادى هم در اين مملكت هستند كه از دست مديران سينمايى شكايت به خدا مى برند،زيادى هم در اين مملكت هستند كه از دست مديران سينمايى شكايت به خدا مى برند،
 اما هيچ تريبونى ندارند تا رسانه اى كنند. اما هيچ تريبونى ندارند تا رسانه اى كنند.

نوشـت عكـس  يحيى عبداهللا پور

لنوشـته د

دركنج كافه اى خلوت ودنج ؛كنار پنجره ؛روى صندلى چوبى غبار گرفته اى ؛درهياهوى صداهاوآلودگى هواى شهرمان ؛مى توان نبض 
زندگى وزيبايى هايى محسوس را به نظاره نشست.

نگاه ها؛دستان قفل شده درهم وعشق را
چه دلرباست لبخند زنى عاشق ؛كه پرتو سوزنده عشق ازچشم يار به دلش تابيده

چه زيبا وتماشايست نگاه مردى ؛كه تشنه وديوانه عشق است.
گاه بايد نشست وديد تا نميرد در دلمان ؛باور بودن عشق ونگاه خالص عاشقانه اى ...

چه زيباست رنِگ روح دوست داشتن 
مهر ودوست داشتنى كه چنان درروح غرق مى شود كه؛دنيا از دريچه چشم عاشق رنگ سبز زندگى به خود مى گيرد.

آرى ؛دوست داشتن يك صداقت راستين وصميمى وبى انتهاست ؛آرامشى استوار ومهرى بى مرز است...

نـه بخا كتا

شـيه حا ر  د

فرار از مرزهاى محقر زندگى با دسيسه شيطانى در «قتل عمد»

 ترجمه رمان پليسى «قتل عمد» نوشته 
پليسى  داستانى  روايتگر  كه  دار  فرديك 

است روانه بازار كتاب شده است.
دار  فرديك  نوشته  عمد»  «قتل  رمان   
پليسى نويس مشهور فرانسوى با ترجمه 
جهان  انتشارات  سوى  از  آگاهى  عباس 

كتاب منتشر شده است.

رمان هاى  تاكنون  نويسنده  اين  از 
را  حرفش  كه  «مرگى  «آسانسور»، 
مى زدى»، «كابوس سحرگاهى»، «چمن» 
و  پرروها»  «بچه  من»،  نكبت  «قيافه  و 
«زهر تويى»، «قاتل غمگين»، «تصادف»، 
«مرد  و  حالل»  «نان  مى گرد»،  «دژخيم 
به  «نقاب»  مجموعه  همين  در  خيابان» 

چاپ رسيده است.
 ، كتاب  ابتداى  يادداشت  در  مترجم   
نام  دار  فردريك  كه  است  كرده  اشاره 
اين رمان را «تويى كه زندگى مى كردى» 
گذاشته و «قتل عمد» را عنوان دوم قرار 
را  عمد»  «قتل  نام  هم  او  و  است  داده 
براى ترجمه اثر به فارسى انتخاب كرده 

است.
  پشت جلد اين كتاب مى خوانيم:

دوست  به  برنار  پيش،  سال  چهار  «از   
بدهى  بود.  بدهكار  استفان  ثروتمندش 
بهره  و  بود  گرفته  كه  وام هايى  بابت  او 
چشم گيرى  رقم  ديركردشان  جريمه  و 
مى شد. استفان رفتار پرتفرعنى داشت و 
او را به خاطر بى كفايتى و شكست پياپى 

در كار و زندگى اش تحقير مى كرد.
 برنار مصمم بود كه به هر قيمت به اين 
از  مى خواست  او  دهد.  پايان  وضعيت 
مرزهاى محقر زندگى سركوب شده اش 
دست به كار  پس  بگذارد.  فراتر  گامى 

دسيسه اى شيطانى شد....»
 «قتل عمد» نوشته فرديك دار با ترجمه 
عباس آگاهى در 156 صفحه و به قيمت 
كتاب  جهان  نشر  توسط  تومان   12000

منتشر شده است.

فاطمه مقيم هنجنى

دوست داشتن هميشه زيباست

نمى دانم سيمرغ «خوابم مياد» را به عنوان بازيگر مرد گرفتم يا زن

وقتى هيچ كس كوتاه نمى آيد

 ادامه جنجال ها بر سر اكران «عصبانى نيستم»


