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غيرت كارى و غيرت شعارى
غالمرضا فدايى

به نظر مى رسد ترامپ به مقصود خود رسيده است؛ برجام باشد و يا 
نباشد. ترامپ نقش خودش را خوب ايفا كرده و به مقصودش رسيده 
است. البته گام اول آن را و آن مشغول كردن ما و يا به تعبير روشن تر 

سِر كار گذاشتن ما است...
ترامپ به عنوان يك تاجر هوچيگر نژاد پرست كه اكنون رئيس جمهور 
آمريكا شده است از زمانى كه آمده است جز جنجا ل آفرينى چيزى 
نداشته و با اين وضعيتى كه دارد مى بينيم كه براى پيشبرد مقاصد خود 
از هيچ چيز ابا ندارد؛ او را ديوانه بخوانند و يا نخوانند وبه حواس پرتى 
متهم كنند و يا نكنند، در سخنرانى هايش شكلك در آورد و يا نياورد؛ 
او كار خودش را مى كند و طرفدارانى هم دارد و دست كم هنرش اين 

است كه بين مخالفان خود دودستگى ايجاد مى كند.
ببينيد در باره برجام چه مقدار ذهن همه را و به ويژه ما ايرانيان را به 
خود مشغول كرده است؛ به طوريكه از مدت ها قبل و هم بعد ازاظهار 
نظر هاى او ذهن و فكر و صفحات تفسير روزنامه و صدا و سيما را به 
خود مشغول كرده است و جالب اينجاست كه با اين حركات نمايشى 
آن راجذاب تر هم مى كند؛ يعنى پيشاپيش يا افراد را مى گمارد كه 
مردم را تحريك كندحدس بزنند او چه در چنته دارد و يا خودش چنين 
مى كند تا برنامه هيجانى تر، و توى دلها خالى تر شود و ذهن انسان 

ها در گير تر كند! 
داستان او داستان ديوانه اى است كه سنگى را در چاه مى اندازد كه صد 

تا عاقل نمى تواند آن را بيرون آورد!
اينكه پس از اين همه بحث و گفتگو و حدسها و برداشتها آخرش 
موضع خودش را روشن نكرد و همه چيز را در بوته اى از ابهام گذاشت، 
براى طرف مقابلش، كه ما باشيم، خود موضوعيت دارد و آن يعنى 
ايجاد دل مشغولى و ابهام و روشن نكردن آينده و همواره منتظر نگه 
داشتن ما و شايد ها و اما و اگر هائى براى بعضى از دوستدارانش در 
داخل و خارج كه چه خواهد گفت و يا چه خواهد كرد، و اين دفع 
الوقت خود هدف است؛ زيرا ما نمى توانيم به اهداف اقتصادى خود 
برسيم وحاميان به ظاهر عالقمند برجام هم نمى توانند قاطعانه تصميم 
بگيرند. او دارد كار خودش را مى كند و اروپائيان هم در خفا لبخندى 
هم به امريكا مى زنند. و اين براى او هدف است و برا ى ما كه خود را 
درگير اين بازى كرده ايم نگرانى و غصه. كه نه كار هايمان پيش مى 
رود و نه همراهان ظاهريمان دل و دماغ و جرأتى براى كار كردن با ما 

دارند . اين يعنى بالتكليفى! همانند همان دوران مذاكره!
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سر مقاله

فاصله زياد سرانه فضاى سبز خوزستان
 با استاندارد كشور !

«اصالح طلبان بدلى»؛  در حال 
برهم زدن ويترين جريان اصالحات 

سنگ اندازى هاى ناتمام
 وزارت نيرو  در خوزستان

ايران؛ ركورددار فروش
 اعضـاي بدن به خاطر فقـر
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مجرى احداث بازارچه آبزيان اهواز :
سرمايه گذاران را به طور واقعى حمايت كنيد

   شهرستان كارون بعنوان يكى  از ورودى هاى مهم و تاثير گذار اهواز مى تواند نقش مهمى  در توسعه  و اقتصاد استان ايفا نمايد. 
دسترسى سريع به مركز استان ، دارا بودن استعدادى بالقوه كشاورزى  و وجود نيروى انسانى و جوياى كار در سطح شهرستان باعث 

شده  كه سرمايه گذاران  به اين منطقه   نگاهى ويژه داشته باشند . يكى از اين سرمايه گذاران   حميد حزباوى طراح احداث
8 بازارچه آبزيان اهواز است كه در گفت و گو  با خبرنگارما  به تشريح زواياى  مختلف اين طرح پرداخته است.
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معاون وزير كشور:

درآمدتمام شهردارى هاى خوزستان
 كمتر از نصف درآمد شهردارى شيراز !
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بناهاى تاريخى خوزستان تخريب مى شوند

«چغازنبيل» در حال نابودى!
گروه جامعه: مسئول امور پژوهشى اداره هاى ميراث فرهنگى آبادان و خرمشهر گفت: با گذشت 

مدت زمان طوالنى از ساخت بناى تاريخى «چغازنبيل» و قرارگيرى آن در محدوده ى جغرافيايى كه داراى
 باران هاى شديد بوده، بخش هايى از اين بناى خشتى ـ  آجرى فرسايش يافته است.

ــى اداره  ميراث  ــتمين نشست علمى پژوهش ــانى در هش نجال درخش
ــبت روز  ــهر به  مناس ــگرى خرمش ــتى و گردش فرهنگى، صنايع دس
ــراث جهانى چغازنبيل،  ــى اظهار كرد: محوطه  مي ــى باستانشناس جهان
ــال  بنايى باقى مانده از دوران ايالم ميانه بوده كه در حدود 3250 س

ــاخت آن مى گذرد. از عمر س
ــتى ـ آجرى،  ــتقامت اين بناى خش  وى بيان كرد: از داليل اصلى اس
وجود ناودان ها و آبراهه هاى منظمى است كه آب باران را از سطوح 
ــوان گفت يكى از  ــت. مى ت ــه پايين هدايت كرده  اس ــون بنا ب گوناگ
عوامل مهمى كه معماران ايالمى در ساخت شهر دور اونتاش از ابتدا 
ــطحى با طراحى ناودان ها و  ــتند، دفع صحيح آب هاى س مد نظر داش

ــت. آبراهه ها بوده اس
ــا و ناودان ها، با توجه  ــوان كرد: تعداد و عملكرد اين آبراه ه  وى عن
ــمت هاى گوناگون بنا، طراحى و ساخته شده و  ــكل و ابعاد قس به ش

ــت. ــكيل داده اس ــب را براى دفع آب  باران تش نظامى مناس

 عالوه بر وجود ناودان هاى آشكار، تعدادى از ناودان هاى زيگورات 
ــير  ارتباطى صحيح و  ــده و مس ــه صورت پنهان در ديوار ها تعبيه ش ب

ــت. منطقى را از طبقات باال تا پايين ايجاد مى كرده اس
ــاى چغازنبيل و  ــاخت بن ــان طوالنى از س ــت مدت زم  با گذش
ــه داراى باران هاى  ــدوده ى جغرافيايى ك ــرى آن در مح قرارگي
ــايش  ـ آجرى فرس ــتى  ــهايى از اين بناى خش ــديد بوده، بخش ش
ــيب هاى  آس از  عمده اى  ــمت هاى  قس به طورى كه  ــت؛  اس ــه  يافت
ــطحى در  ــرگردانى آب هاى س ــى  از س ــه آن، ناش ــده ب وارد ش

ــت. محوطه اس
ــى  ــد مواد و مصالح بهينه  مرمتى، بررس ــزود: مطالعه  علمى تولي وى اف
روش هاى هدايت آب هاى سطحى و كنترل مسيل هاى ايجاد شده در اثر 
ــديد كه در مواردى درحال حركت به سمت ساختارهاى  بارش هاى ش
ــاليان  ــت كه در طول س معمارى محوطه بوده، از جمله موارد مهمى اس

گذشته مورد مطالعه قرار گرفته است.
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خوزستان

معاون عمران و توسعه امور شهرى و روستايى وزير كشور با اشاره به 
مشكالت ناشى از تغيير و دستكارى در طرح ها جامع تفصيلى گفت: 
ساعت ها براى تصويب يك طرح جامع تفصيلى زمان مى گذاريم، اما 
بعد به راحتى اين طرح كنار گذاشته مى شود. يعنى به معناى واقعى 
كلمه ارزش هاى زيست محيطى شهر به تاراج و حراج مى رود و اين 

برخالف تعريف توسعه پايدار است. 
 محمدعلى افشانى در همايش شوراها و شهرداران خوزستان در سالن 
شهيد هاشمى استاندارى خوزستان برگزار شد، اظهار كرد: نهاد شورا 
بايد براى همه ما به عنوان يك نهاد اجتماعى نوپا بسيار حائز اهميت 
باشد و همه در راستاى تقويت اين نهاد به مثابه يك وظيفه دينى و 

ملى عمل كنيم. 
وى تصريح كرد: همه و به ويژه اعضاى شوراها به اين نكته توجه 
كنند كه شورا نهادى نيست كه يك روز با برگزارى انتخابات و آمدن 
پاى صندوق هاى رأى در آن كسب رأى كنيم. بلكه شورا معادل هزينه 
هنگفت و سرشارى است كه بشريت در طول تاريخ براى تشكيل آن 

پرداخته است. 
معاون عمرانى وزير كشور ادامه داد: ميليون ها انسان به خاك و خون 
كشيده شدند. به اسارت رفتند و به زندان افتادند تا به همه حكام تاريخ 
ثابت كنند اداره امور كشور با خرد جمعى بهتر از خرد فردى است. 
بنابراين اگر كسى در اين مسير گام برندارد، معناى آن درك نامناسب 

از شورا و جايگاه شورا است. 
افشانى ايجاد اعتماد در مردم را تنها راه تقويت اجتماعى و نوپاى 
شوراهاى شهر و روستا دانست و خطاب به اعضاى شوراهاى شهر 
عنوان كرد: ترجيح منافع مردم بر منافع شخصى، خانوادگى، جناحى 
و گروهى تنها راه تقويت اين نهاد است. به عنوان يك وظيفه انسانى، 
بشريت هزينه سنگينى براى تشكيل اين نهاد پرداخت و اگر شما 
اعضاى شورا به گونه اى رفتار كنيد كه موجب سلب اعتماد مردم از 

شوراها شود، خون ميليون ها انسان را پايمال كرده ايد. 

وى با بيان اينكه مديران ما بايد بدانند تقويت نهاد اجتماعى و نوپاى 
شوراها يك وظيفه انسانى، دينى و ملى است، گفت: بايد مبناى رفتار 
و عمل خود را بر قانون، رعايت حقوق انسان ها و يا به عبارتى حق 
آدمى و تعامل بر احقاق حقوق مردم بگذاريم. اگر مبناى رفتار ما قانون 

باشد، معضالت موجود رخ نمى داد و نمى دهد. 
معاون عمران و توسعه امور شهرى و روستايى وزير كشور ادامه داد: 
اگر بخواهيم در همان مسير گذشته حركت كنيم و تنها به صورت 
زبانى كار كنيم، بايد خداوند را شكر كنيم كه امسال ما بهتر از سال 
آينده است. تنها زمانى مى توان روى مشاركت مردم حساب كرد كه 
مردم به ما اعتماد داشته باشند. در تعاريف موجود، سرمايه شامل سه 
بخش، سرمايه انسانى، سرمايه فيزيكى و سرمايه اجتماعى است و 

اعتماد مردم نيز مهمترين شاخص سرمايه اجتماعى گفته شده است.
 افشانى با تأكيد بر اهميت جلب اعتماد و همراهى مردم در حل 
مشكالت بيان كرد: در صورتى كه مردم به ما اعتماد كنند، براى حل 
مشكالت خود و مشكالت شهر نيز مشاركت خواهند كرد. نبايد 
هيجوقت فكر كنيم كه از مردم بهتر مى فهميم. مردم همه چيز را به 
خوبى مى فهمند و حتى از ما بهتر مى فهمند. چنين نيست كه فكر كنيم 

به گونه اى رفتار خواهيم كرد كه كسى متوجه نمى شود. 
وى ادامه داد: مردم رفتار و عملكرد ما را قضاوت مى كنند و هرچه به 
زبان بگوييم را مردم نمى پذيرند، بلكه به عمل ما نگاه مى كنند. عمل 
آدم ها بيانگر اعتقادات و باورهاى درونى آنها است. از زبان همه چيز 
برمى آيد. اگر مردم متوجه شوند كه ما براى حل مشكالت آنها گام 

برمى داريم، در اين زمينه ما راه همراهى خواهند كرد. 
معاون وزير كشور با اشاره به ارقام و آمار اعالم شده از بودجه هاى 
اين  در  استاندارى  عمرانى  معاون  توسط  خوزستان  شهردارى هاى 
همايش اظهار كرد: از شنيدن اين اعداد و ارقام، آن هم براى استانى كه 
تقريباً حيات كشور به آن وابسته است، متأثر شدم. تمام درآمد محقق 
شده خوزستان كمتر از نصف درآمد محقق شده شهردارى شيراز در 

سال گذشته است كه كل درآمد محقق شده اداره اين شهر در سال 
گذشته 3500 ميليارد تومان بود.

افشانى ادامه داد: اگر فكر كنيم كه دولت با اين پول ها مشكل شما را 
حل مى كند، كه اين مشكالت حل نمى شود. بايد تالش كنيم تا ببينيم 
چگونه مى توان درآمدزايى كرد كه يكى از راه هاى آن ماليات بر ارزش 
افزوده است كه كامال صحيح است و من به جد پيگير تساوى سهم 
دولت و شهردارى ها از اعتبارات ماليات بر ارزش افزوده هستم و اين 
موضوع را در مرحله اول در كميسيون عمران پيش بردم كه تا همين 
دو هفته اخير نيز در اين كميسيون مطرح بود. اما معلوم نيست كه اين 
پيشنهاد وقتى به صحن برود، چه بر سر آن مى آيد. اما باز هم مشكالت 
شهردارى ها ما حل نمى شود. مشكل شهردارى هاى ما تنها زمانى حل 
مى شود كه در مردم، باور اعتماد به شورا و شهردارى را ايجاد كنيم و 
مردم هم در كنار ما قرار بگيرند و بدانند كه پولى كه پرداخت مى كنند، 

درست هزينه مى شود. 
وى هزينه كرد بهينه منابع مردم را يكى از مهمترين عوامل در جلب 
اعتماد مردم به شورا و شهردارى عنوان و با اشاره به مشكالت ناشى 
از تغيير و دستكارى در طرح ها جامع تفصيلى تصريح كرد: در شوراى 
عالى معمارى و شهرسازى، ساعت ها براى تصويب يك طرح جامع 
تفصيلى زمان مى گذاريم، اما بعد به راحتى اين طرح كنار گذاشته 
مى شود. يعنى به معناى واقعى كلمه ارزش هاى زيست محيطى شهر 
به تاراج و حراج مى رود و اين برخالف تعريف توسعه پايدار است. 
معاون عمران و توسعه امور شهرى و روستايى وزير كشور افزود: آنچه 
كه امروز در شهرهاى ما رخ مى دهد، فروش حقوق نسل هاى آينده 
و فروش ارزش هاى زيست محيطى شهر است. از شما مى خواهم 
كه با تمام توان به قانون مسلط شويد. ظرفيت هاى قانونى براى شما 

درآمدزا است. 
افشانى عنوان كرد: در قانون بودجه امسال يك بند وجود دارد كه 
شامل استفاده از صندوق توسعه ملى است و چند هزار ميليارد پول در 
آن لحاظ شده، آيا اصال به اين بند فكر كرده ايد. اصال يادمان رفته كه 
در قانون بودجه چنين فرصتى براى ما قرار داده اند. ظرفيت هاى قانونى 
برنامه ششم و قانون بودجه را مطالعه كنيد، فرصت هاى زيادى در آن 

وجود دارد كه به خوبى مى توان از آن استفاده كرد. 
وى با بيان اينكه شهر اهواز براى تكميل پروژه مترو بايد از فاينانس 
استفاده كند، خطاب به اعضاى شوراها و شهرداران حاضر در اين 
همايش گفت: در اسفندماه سال گذشته براى اجراى خط دو پروژه 
بنابراين  گرفتيم.  را  دالر  ميليون   770 مصوبه  شيراز  شهرى  قطار 
بايد ظرفيت هاى قانونى را به خوبى بشناسيم. طى 35 سال كار با 
ميان  اختالف  علل  از  يكى  كه  دريافته ام  شوراها  و  شهردارى ها 
شهردارى ها و دستگاه هاى دولتى عدم اطالع از قانون است. ما مشكل 

قانون نداريم بلكه مشكل اجرا و تسلط بر قانون را داريم. 
معاون وزير كشور با تأكيد بر لزوم تسلط شوراها و شهردارى ها بر 
قوانين بيان كرد: طرح هاى جامع تفصيلى و طرح هاى هادى را بايد 
جدى گرفت. نبايد اين طرح ها تا اين حد دستكارى شوند زيرا در اين 
صورت سرانه ها به هم مى ريزد، همه حقوق مردم ضايع مى شود و در 

آخر هيچ استفاده اى از آن نخواهد شد. 
شركت هاى  ظرفيت هاى  از  بهره گيرى  تأثير  به  اشاره  با  افشانى 
شركت هاى  از  استفاده  گفت:  شهردارى ها  مجموع  بر  دانش بنيان 
دانش بنيان در شهردارى ها را بايد جدى گرفت و دنبال كرد زيرا خيلى 

كمك كننده است.

معاون وزير كشور:

درآمدتمام شهردارى هاى خوزستان
 كمتر از نصف درآمد شهردارى شيراز !

له مقا سـر

خوزستان  استاندارى  عمرانى  معاون   
گفت: متوسط سرانه فضاى سبز شهرى در 
با  كه  است  مترمربع  معادل 8،7  خوزستان 
توجه به استاندارد 12 تا 14 مترمربع فاصله 
زيادى با استاندارد سرانه فضاى سبز داريم 
و با توجه به شرايط خوزستان نيز اين رقم 

پايين است. 
و  شوراها  همايش  در  هاشمى زاده  فرامند 
شهرداران خوزستان برگزار شد، اظهار كرد: 
استان خوزستان داراى 76 شهر است كه از 
باالى  جمعيت  داراى  شهر   10 تعداد،  اين 
100 هزار نفر، شش شهر داراى جمعيتى بين 
50 هزار تا 100 هزار نفر و 60 شهر  داراى 

جمعيتى كمتر از 50 هزار نفر هستند. 
  وى با اشاره به جمعيت چهار ميليون و 750 
هزار نفرى خوزستان تصريح كرد: با وجود 

اين كه خوزستان داراى جمعيت شهرى سه ميليون و 554 ميليون نفرى 
است سرانه فضاى سبز شهرى معادل 8،7 مترمربع است كه با توجه 
به سرانه استاندارد 12 تا 14 مترمربع و بعضا 25 مترمربع فاصله زيادى 
با استاندارد سرانه فضاى سبز داريم. همچنين اين عدد در مقايسه با 
وضعيت پديده گرد و غبار، مسائل آاليندگى، بحث گرما و ... در استان 

بسيار پايين است. 
  معاون عمرانى استاندارى خوزستان عنوان كرد: سرجمع بودجه 

و 734  هزار  حدود 2  خوزستان  شهردارى هاى  سال 96  مصوب 
استان 7،7  در  شهروند  هر  بودجه  سرانه  امسال  و  تومان  ميليارد 
ميليون ريال است. بيشترين سهم بودجه مصوب در بين شهرهاى 
اهواز  كالن شهر  به  تومان  ميليارد   900 و  هزار  يك  با  خوزستان 
تعلق گرفته كه معادل 54،86 درصد بودجه شهرهاى استان است. 
همچنين در سال جارى سرانه بودجه هر شهروند در اهواز 12،7 

ميليون ريال است. 
   هاشمى زاده بيان كرد: بودجه شهردارى هاى خوزستان در سال گذشته 

است.   بوده  تومان  ميليارد   582 و  هزار   2
همچنين سرجمع تفريق بودجه شهردارى ها 
ميليارد  و 700  هزار  يك  معادل  عملكردى 
ريال  ميليون  درآمدى  4،8  سرانه  با  تومان 

بوده است. 
افزوده  ارزش  اعتبارات  كرد:  اظهار  وى    
عوارض و آاليندگى سال گذشته خوزستان  
كه به حساب شهردارى ها واريز شد حدود 
886 ميليارد تومان است . اين رقم در مقايسه 
با بودجه ديگر استان ها بودجه بسيار سنگين، 
قابل توجه و معادل بودجه چند استان شمالى 

يا شرقى كشور است.   
معاون عمرانى استاندارى خوزستان گفت: 
اعتبارات بند "و" تبصره 6 سال 95 استان 
54 ميليارد تومان بود و  اعتبارات اين بند 
تومان  ميليارد   20 تاكنون  جارى  سال  در 
بوده كه از اين رقم 8 ميليارد تومان به حساب شهردارى هاى استان 

واريز شده است. 
 هاشمى زاده ادامه داد: از محل اعتبارات بند "ه" تبصره 6 سال گذشته 
خوزستان 11 هزار و 500 تن قير به شهر دارى هاى استان تخصيص 
 13،7 مبلغ  جارى  سال  در  بند  اين  اعتبارات  محل  از  شد.  داده 
ميليارد تومان مصوب شد كه  50 درصد از  اعتبار تصويبى قير 

برداشت شده است.

ساماندهى  از   ، خوزستان  ساختمان  مهندسى  نظام  سازمان  رييس  
نظارت بر ساختمان ها خبر داد 

دكتر بهنام برومند زاده بيان كرد :با اجراى  شيوه نامه جديد تمديد، 
بر  نظارت  ساماندهى  شاهد  ناظر  مهندسان  جانشينى  و  انصراف 
ساختمان ها خواهيم بود وى افزود ،اين شيوه نامه كه تصويب هيات 
مديره سازمان استان رسيده است،  امور مربوط به تمديد نظارت بر 
ساختمانها  را ساماندهى كرده كه اميدواريم  مشكالت قانونى موجود 

در اين فرآيند كه تاكنون وجود داشته مرتفع  گردد.  
رييس سازمان نظام مهندسى ساختمان خوزستان در خصوص مزاياى 
اين طرح گفت : پرداخت حق الزحمه ناظران در مدت تمديد نظارت 
با تعرفه ى روز، پرداخت عوارض سازمان براى كليه كارهاى تمديد 
نظارت و افزايش  درآمد سازمان ،حذف هرگونه مراوده مالى بين 

مالكين و مهندسان ناظر در راستاى توصيه اكيدبر اجراى  مقررات ملى 
ساختمان ، تشويق مهندسان ناظر جهت تمديد نظارت پس از پايان 
دوره نظارت هر ساختمان و جلوگيرى از انصراف آنان و درنتيجه 
افزايش كيفيت و استمرار نظارت مهندسان بر كارهايى كه نظارت آن 
را از ابتدا برعهده داشته اند ،حذف واسطه گرى در امور انصراف 
و جانشينى مهندسان ناظر، رعايت سقف مجاز تعداد و ظرفيت كار 
در تعهد، براى مهندسان ناظر، برقرارى عدالت و وحدت رويه بين 
مهندسان ناظر در انتخاب كارهاى جانشينى نظارت، با استفاده از سامانه 

ارجاع نظارت در اينگونه كارها
 حفظ حقوق مالكين در تمديد و جانشينى و عدم امكان بالتكليفى 
مزيت  از  هايى  ناظران.بخش  نظارت  مدت  پايان  از  پس  ساختمان 

اجراى اين شيوه نامه محسوب مى شود

فاصله زياد سرانه فضاى سبز خوزستان با استاندارد كشور !

خبـر

خوزستان سومين استان بيكار كشور
پنجم  رتبه  در  خوزستان  گذشته  سال  تابستان  در  هرچند 
بيكارترين استان ها قرار داشت اما نرخ بيكارى در 4 استان 
اصفهان، البرز، كرمانشاه و چهارمحال و بختيارى تغيير پيدا 
كرده تا خوزستان در رتبه سوم بيكارترين استان هاى كشور 

قرار بگيرد.
 طبق گزارش جديد مركز آمار ايران، استانهاى چهارمحال و 
بختيارى، كرمانشاه و خوزستان در تابستان سال 96 باالترين 
نرخ بيكارى را به ميزان 18,3 درصد،  18 درصد و 14,9 

درصد داشته اند.
استانهاى گيالن با 9,2 درصد، مركزى با 8,2 درصد  و سمنان  

با 7,1 درصد هم كمترين نرخ بيكارى را دارند.
نكته جالب اينكه بيشترين نرخ بيكارى در تابستان سال 
گذشته به ترتيب كرمانشاه، چهارمحال و بختيارى، اصفهان، 
البرز و خوزستان بود كه در تابستان امسال اين نرخ تغيير كرده 
است. براساس اقدامات انجام شده در يك سال گذشته نرخ 
بيكارى در اصفهان 3,4، در كرمانشاه 2,3، در البرز 1,6 و در 
چهارمحال و بختيارى 1,5 درصد كاهش يافته است اما اين 

آمار در خوزستان ثابت مانده است.

نوشابه با طعم ترياك در اهواز
مأموران انتظامى در بازرسى از خودروهاى مذكور مقدار 86 
كيلو گرم ترياك را كه در بطرى هاى نوشابه بسته بندى و 

به طرز ماهرانه اى جاسازى شده بود كشف و ضبط كردند
جانشين فرمانده انتظامى استان از كشف 86 كيلوگرم ترياك و 

دستگيرى 4 قاچاقچى در اهواز خبر داد. 
 سرهنگ "سيد محمد صالحى" در بيان جزئيات اين خبر 
گفت: به دنبال كسب خبرى مبنى بر فعاليت يك باند تهيه 
و توزيع و قاچاق عمده مواد مخدر كه قصد عزيمت از استان 
كرمان به استان كرمانشاه را داشتند، مراتب به طور ويژه در 
دستور كار اداره عمليات ويژه پليس مبارزه با مواد مخدر استان 

قرار گرفت.
گسترده  اقدامات  انجام  با  پليس  مأموران  داد:  ادامه  وى 
اطالعاتى، فنى و پليسى و با هماهنگى مراجع قضائى با 
تشكيل چند اكيپ از مأموران مجرب در معابر ورودى و 
خروجى استان و كنترل محور مواصالتى اهواز به انديمشك 
موفق به شناسايى 4 دستگاه خودرو پژو 405 كه در قالب 
كاروان مسافرتى و در پوشش خانواده قصد عبور از استان 

خوزستان را داشتند شدند.
 وى افزود: مأموران انتظامى در بازرسى از خودروهاى مذكور 
مقدار 86 كيلو گرم ترياك را كه در بطرى هاى نوشابه بسته 
بندى و به طرز ماهرانه اى جاسازى شده بود كشف و ضبط 

كردند.
جانشين فرمانده انتظامى استان خوزستان خاطر نشان كرد: 
متهمان پس از تشكيل پرونده به همراه مواد مكشوفه جهت 

سير مراحل قانونى راهى مراجع قضائى شدند.
هرس درختان كنوكارپوس

 خوب پيش نمى رود
رئيس مركز بهداشت خوزستان با اشاره به هرس درختان 
كنوكارپوس در آستانه بارانهاى پاييزى در اهواز به منظور 
پيشگيرى از مشكالت تنفسى گفت: شواهد نشان دهنده اين 
است كه كار هرس درختان كنوكارپوس به خوبى پيش نمى 

رود و شهردارى بايد در اين خصوص پاسخگو باشد.  
دكتر شكراله سلمان زاده با اشاره به هرس درختان كنوكارپوس 
در آستانه بارانهاى پاييزى در اهواز به منظور پيشگيرى از 
و  آبادان  اهواز،  هاى  شهردارى  افزود:  تنفسى  مشكالت 

خرمشهر مكلف شده اند كه از 25 شهريور كار را شروع و تا 
مهر ماه به اتمام برسانند.  

سلمان زاده عنوان كرد: در حوزه غرب اهواز هرس درختان 
كونوكارپوس انجام نشده و بيشتر اين مناطق در مركز شهر 
اهواز واقع شده اند. درختان كنوكارپوس در اين مناطق بيشتر 
شبيه به درختان جنگلى شده اند. شواهد نشان دهنده اين است 
كه كار هرس درختان كنوكارپوس به خوبى پيش نمى رود و 

شهردارى بايد در اين خصوص پاسخگو باشد. 
وى تصريح كرد: در آبان ماه يك بارندگى جدى داريم و 
فرصتى براى هرس درختان باقى نمانده بنابراين شهردارى 
اهواز بايد هرچه سريعتر در روزهاى باقيمانده كار را به سرانجام 

برساند.
رئيس مركز بهداشت خوزستان با اشاره به اينكه طى چندين 
نامه تذكرات الزم به شهردارى ابالغ شده ادامه داد: تهيه دو 
هزار ماسك تنفسى n 95، پيش بينى اعتبار براى تهيه چهار 
هزار ماسك ديگر، تهيه بسته هاى آموزشى، ارائه آموزش 
هاى مكتوب و شفاهى در مراكز درمانى نيز از جمله كارهاى 
انجام شده در دانشگاه علوم پزشكى اهواز و مركز بهداشت 

استان خوزستان است.

بزرگراه اهواز – چذابه 
تا سه ماه ديگر تكميل مى شود

معاون وزير راه و شهرسازى گفت: مسير پايانه مرزي چذابه 
از اهواز، اميديه، سوسنگرد، بستان و مرز چذابه در حال تبديل 
شدن به بزرگراه است و تاكنون بخش قابل توجهى از اين 

مسير نيز ساخته شده است.
داوود كشاورزيان اظهار كرد: استان خوزستان از نظر حمل و 
نقل يكى از استان هاى مهم كشور است و ساالنه بيش از 40 
ميليون تن كاال و بيش از 9 ميليون نفر مسافر از اين استان به 

ساير استان ها جابجا مى شوند.
وى افزود: بخش قابل توجهى از كاالهاى مصرفى و فله اى 
كشور از بندر امام خمينى (ره) وارد و بخش زيادى از كاالهاى 
ترانزيتى و صادراتى نيز از اين بندر و مرزهاى استان خوزستان 

صادر مى شود.
معاون وزير راه و شهرسازى تصريح كرد: در استان خوزستان 
دو پايانه مرزى چذابه و شلمچه ارتباط با كشور عراق را برقرار 
مى كنند كه عالوه بر روزهاى عادى سال، در ايام اربعين شاهد 

تردد تعداد قابل توجهى از هم وطنان از اين پايانه ها هستيم .
كشاورزيان عنوان كرد: در سال هاى گذشته سرمايه گذارى هاى 
شلمچه  مرزى  پايانه هاى  وضعيت  بهسازى  براى  زيادى 
و چذابه صورت گرفت و سالن مسافرى چذابه به عنوان 

بزرگترين سالن هاى مسافرى كشور راه اندازى شد.
وى ادامه داد: در دو پايانه مرزى شلمچه و چذابه گيت هاى 
خروجى براى زائران اتباع ساير كشورها كه از طريق ايران و 
مرز شلمچه به عتبات مشرف مى شوند در حال احداث است .

معاون وزير راه و شهرسازى عنوان كرد: مسير پايانه مرزى 
چذابه از اهواز، اميديه، سوسنگرد، بستان و مرز چذابه در حال 
تبديل شدن به بزرگراه است و تاكنون بخش قابل توجهى از 

اين مسير ساخته شده است.
وى افزود: اميدواريم باقى مانده اين مسير نيز تا سه ماه آينده 
تكميل شود تا شاهد باشيم مرز چذابه تا مرز استان داراى 

بزرگراه باشد.
معاون وزير راه و شهرسازى خاطرنشان كرد: موظف هستيم 
در سال هاي آينده براي تكميل پايانه ها از لحاظ تأسيسات 
اين  و  انجام  را  الزم  اقدامات  برق  و  آب  مثل  نياز  مورد 
زيرساخت ها را تأمين كنيم تا هموطنان به راحتى بتوانند از 

اين مرزها استفاده كنند.

غيرت كارى و غيرت شعارى
ادامه از صفحه 1

اثرات ديگرى كه هم اكنون رويه كارى او به وجود آورده است به اين شرح است:
* موكول كردن همه كار ها به فرداها از جمله اينكه ببنيند كنگره چه مى كند و سپس اينكه ما چه موضعى بايد بگيريم. البته اگر 
گروهى متخصص سياسى و حقوقى مأمور رصد كردن كار باشند و به موقع پاسخ شفاهى و كتبى به او بدهند و در مراكز حساس 

بين المللى آن را ثبت كنند باز كارى مثبت انجام شده است.
* او به تجارت خود مشغول است و همانگونه كه ديديم فروش فراوانى كرد و با اين خوش رقصى و نام بردن خليج عربى زمينه را 

براى فروش بيشتر اسلحه فراهم كرد و اين كار كمى براى امريكا نيست.
* دشمنان منطقه اى ما را جرى تر و آنان را براى توطئه بيشتر مصمم كرد.

* اگر ايران كوتاه بيايد كه مانند هميشه حرف خود را پس گرفته و ادعاهاى خود را كنارگذاشته است و نتيجه اينكه هم ترامپ و 
متحدانش را قوى تر كرده و هم محبوبيت او را در بين مردمش براى انتخاب مجدد فراهم كرده است و اگر كوتاه نيايد اين برنامه 

همچنان ادامه دارد.
* اينكه آبرويش رفت و ديگر جهان با او توافق نخواهد كرد و به او اعتماد نخواهد داشت بيشتر مصرف داخلى دارد. معموال زورگو 
حرف خود را به هر وسيله اى پيش مى برد. مگر امريكاى تروريست پرور االن مدعى مبارزه با تروريسم نيست و مگر عربستان مولد 

داعش و مانند آن پرچمدار مبارزه با تروريسم نشده و حتى حاضر شده كه نوچه خود قطر را در اين راه فدا كند.
* او با اين برنامه دارد زورآزمائى مى كند تا ببيند متحدان اروپائى او تا كجا حاضرند با او همگام شوند. اين يعنى كه بايد ناز او را 
بكشند تا از موضعش كوتاه بيايد و اين باز يعنى برد با او. متحدان اروپائى او اگر چه االن موضع گرفته اند ولى در طول زمان ممكن 

است با او كنار بيايند و يا دست كم دو و يا چند دسته شوند.
* ايجاد نفاق در بين مردم ايران بر خالف آنكه بعضى مى گويند مردم با هم متحد مى شوند. بلى اگر جنگى ديگر، كه خدا نكند، 
درگير شود با هم اند و لى در دراز مدت ستون پنجمى ها شروع به نق زدن مى كنند. مگر تا همين ديروز نبود كه يك عده اى مى 
گفتند ما انرژى هسته اى ميخواهيم چه كنيم و ديديم كه پس از كوتاه آمدن ما باز همان آش و همان كاسه برقرار است و اين را 

آنها آنقدر ادامه مى دهند تا باز عده اى بگويند مثال ما موشك مى خواهيم چكار!
* اين وضعيت به اروپائيان فرصت مى دهد تا به ما ناز كنند و ما را از لولو بترسانند و ما را تحت فشار هاى بيشتر قرار دهند. هم 
اكنون بعضى از آنها مثل فرانسه اظهار مى كند كه برجام باشد ولى بايد مذاكرات خود را با ايران بيشتر كنيم اين يعنى رخنه در برجام.

* رفتار اين چنين و با تهديد هاى امريكا برجام را موريانه خواهد خورد و فقط نامى از آن باقى مى ماند. اما در ايران از موافق و مخالف 
دودستى به آن مى چسيند و همواره مى گويند ما آغاز كننده نقض نيستيم و با آنكه بارها ادعا مى كنند امريكا برجام را نقض كرده 

است ولى جسارت اثبات آن را نداريم و در مجامع حقوقى بين المللى آن را ثبت نمى كنيم.
* سرمايه گذاريهاى خارجى اگر هم جواب دهد با توجه به روحيه دولتمردان ايران و يا شايد ترس و فشار، باز كار براى خارجى ها 

درست خواهد شد و نيروهاى بيكار ما بيكار تر از هميشه و عواقب بعد از آن هم معلوم است كه چيست.
* به متحدان اطراف هم نمى توان آنچنان دل بست. سابقه و الحقه آنها نشان مى دهد كه در مواقع حساس ما را تنها گذاشته اند. 
روسيه كه براى فروش اس 300 آن همه در فشار بود اكنون به عربستان اس 400 فروخته است. يعنى هر كشورى دنبال منافع 

خودش هست.
 پس بايد راه حلى انديشيد. خارجى ها و به ويژه امريكا با ما كنار نمى آيد و شايد ما با آنها كنار نمى آئيم. بايد سياست ها را به گونه 
اى عوض كنيم كه جواب دهد. به نظر من توجه به داخل و امكانات داخلى بدون روتوش بايد مد نظر باشد. اكنون دو سناريو در 

برابر ماست:
1- درگير شدن در مناقشات ترامپى كه ازاين به بعد همچنان ادامه دارد و انتظار هر روزه و هر ساعته براى اينكه وى چه گفت و 
منفعالنه عمل كردن. و بعدا همه تقصيرات را به گردن امريكا انداختن و اينكه نگذاشتند ما كار كنيم و گرفتار شعار شدن و تظاهرات 

كردن،
2- توجه به داشته هاى داخلى

استفاده از اين فرصت و اتحاد به وجود آمده و بهره بردارى مناسب براى ساختن كشور بدون جناح بازى ها. تغيير نگاه از خارج به 
داخل با انتخاب مديران دلسوز، مطلع، بى ادعا و پاكدست واقعى و نه شعارى. و داشتن غيرت كارى! و معلوم است كه اين سناريو 

برنامه مى خواهد و از خودگذشتگى.

نظارت بر ساختمان ها سامان دهى مى شود 



ديدار يك فعال سياسى با كروبى پس از 7 سال حصر
«حسين كروبى» فرزند شيخ مهدى كروبى، از ديدار «اسماعيل دوستى» با پدرش  به 
عنوان اولين ديدار يك فعال سياسى با محصورين پس از 7 سال خبر داد و گفت 
كه شوراى امنيت ملى، تصويب كرده است كه به مرور يك سرى اشخاص بتوانند 
با آقاى كروبى و آقاى موسوى ديدار كنند. حسين كروبى گفت: آقاى دوستى كه 
از اعضاى شوراى مركزى حزب اعتماد ملى هستند را هفته ى گذشته نزد حاج آقا 
بردند. البته مدتى قبل آقاى شمخانى، دبير شوراى امنيت، اين موضوع را  به اطالع 
نمايندگان مجلس كه عضو كميته رفع حصر هستند رسانيده بود و آن جا، گفته بود 
كه مى خواهيم بعضى از دوستان را نزد آقاى كروبى و موسوى ببريم.او درباره ى اين 
كه آيا اين تنها ديدار بوده، گفت: بله در حال حاضر اولين مالقات است البته  خود 
آقاى دوستى هم بسيار تعجب كردند كه ديدند آقاى كروبى بعد از نزديك به هفت 
سال حصر، شاداب و از لحاظ روحى و جسمى در شرايط مطلوبى هستند. وى در 
پاسخ به اينكه آيا آقاى دوستى در ديدارشان پيغامى را برد ه يا آورده است، يا خير، 
گفت: خير، پيغام خاصى نبود و به صورت يك ديدار عادى بوده است. البته شنيدم 
شوراى امنيت،  تصويب كرده است كه به مرور يك سرى اشخاص بتوانند  با آقاى 
كروبى و آقاى موسوى ديدار كنند، اين موضوع را با آقاى كروبى شروع كردند. آقاى 
دوستى هم به سبب لُر بودن و هم  به سبب شوراى مركزى حزب بودن، براى اولين 
مالقات انتخاب شده است. اميدوار هستم هر چى زودتر مصوبات شوراى امنيت 
كه بعد از نزديك هفت سال مصوب شده كه  يكى از آنها عادى شدن ديدار فرزندان 
با اقاى موسوى و خانم رهنورد است اجرايى شود. غير از آقاى دوستى، معاون 
اطالعات،  هم چندبارى به دليل در جريان قرار گرفتن وضعيت آقاى كروبى از 
نزديك به ديدار ايشان رفته است و وزير بهداشت هم به دليل چندين عمل جراحى 

آقاى كروبى، هشت بارى به ديدارشان رفته است./انصاف نيوز

محدوديت رييس دولت اصالحات چيز جديدى نيست
جانشين رئيس سازمان اطالعات سپاه گفت: سران فتنه در اين مدت 20 بيانيه و 
اطالعيه دادند و در همه موارد هم جمهورى اسالمى را محكوم كردند، در اين مقطع 
نيز دوباره همان افرادى كه زندان رفتند و آزاد شدند از چند ماه قبل كميته اى تشكيل 
دادند كه ما نام آن را كميته احياى فتنه گذاشتيم. اينها ابتدا بحث حصر را مطرح كردند 
و خواهان رفع حصر شدند اما از آن استقبالى نشد و اكنون نيز بحث محدوديت هاى 
جديد براى خاتمى را مطرح كرده اند و به دنبال ايجاد كمپينى جديد هستند در حالى 
كه محدوديت براى اين آقا كه در سال 88 يكى از محور هاى فتنه بود در همان 
ايام تصويب شد و چيز جديدى نيست.سردار نجات با بيان اينكه كميته احياى فتنه 
تصميم گرفته تا مجددا ايشان را محور بازى هاى سياسى جديد نمايد كه به وى 
تذكر داده شد، گفت: البته خاتمى بعدها در جلسات متعدد گفته بود كه «تقلب در 
انتخابات 88 را قبول ندارم و با فراخوان موسوى و كروبى جهت راهپيمايى بهمن 
89 مخالفت كرده بودم و بيانيه آنها را هم امضاء نكردم». مقام معظم رهبرى از همان 
دوران فتنه اعالم كردند كه نظام جمهورى اسالمى «كشتى نجات» است و اگر اين 
افراد توبه كنند و جريان فتنه و ظلم بزرگ را محكوم كنند، نظام آنها را سوار بر اين 
«كشتى نجات» خواهد كرد االن هم هر چند دير شده ليكن راه براى محكوم كردن 

فتنه و آن ظلم بزرگ به نظام باز است/باشگاه خبرنگاران

پيام حضور يك مقام ارشد نظامى ايران در اروپا چيست؟
البناء نوشت: دعوت از امير دريادار سيارى براى شركت در كنفرانس  قدرتهاى 
دريايى مديترانه در ايتاليا، يك تحول  ژئوپولتيك ويژه براى جايگاه ايران در نقشه 
بين  المللى است؛ چرا كه حضور منحصر به فرد ايران در  درياى استراتژيك مديترانه 
را نشان مى دهد. اين  داللت مهم بدين معناست كه دولتهاى بزرگ جهان، ايران  را 
يك دولت مركزى در موضوع تامين امنيت درياى  مديترانه به شمار مى آورند. اين 
دعوت به معناى آن است كه از هم اكنون به بعد،  ايران عنصرى تاثيرگذار، حتى در 

مورد امنيت  اروپاست؛ اين مساله را مى توان به منزله سيلى به  مواضع حساب نشده 
و به دور از منطق ترامپ تحت  عنوان «استراتژى جديد در مورد جمهورى اسالمى 

ايران»  دانست. /انتخاب

بيكارترين استان ها اعالم شدند
طبق گزارش جديد مركز آمار ايران، استانهاى چهارمحال و بختيارى، كرمانشاه و 
خوزستان در تابستان سال 96 باالترين نرخ بيكارى را به ميزان 18,3 درصد، 18 
درصد و 14,9 درصد داشته اند.استانهاى گيالن با 9,2 درصد، مركزى با 8,2 درصد 

و سمنان با 7,1 درصد هم كمترين نرخ بيكارى را دارند./تسنيم

ماجراى تخلف 300 ميلياردى احمدى نژاد چيست؟
برخى رسانه ها به نقل از محسن هاشمى خبر از تخلف 300 ميلياردى احمدى نژاد 
دادند، اما اصل ماجرا چيست؟محسن هاشمى در واكنش به گفته شهردار تهران 
(نجفى) مبنى بر تخلف 32 ميلياردى احمدى نژاد، مى گويد: فكر مى كنم اين مبلغ 
300 ميليارد تومان بوده نه 32 ميليارد، چرا 270 ميليارد آن را كم كرده اند، اطالع 
ندارم.اين قسمتى از گفتگوى هاشمى است كه به تيتر اول اغلب روزنامه هاى وابسته 
به جريان اصالحات تبديل شده است.در لحظه اول خواندن گفتگوى هاشمى به 
نظر مى رسد كه احمدى نژاد در دوران تصدى اش بر شهردارى تهران تخلفى 300 
ميلياردى كرده است، اما اصل ماجرا چيست؟پاسخ به اين سوال را كانال تلگرامى 
محسن هاشمى مى دهد و ساعاتى بعد از انتشار اين گفت وگو ضمن تكذيب آن 
مى نويسد: پيرو انتشار برخى اخبار در رسانه ها به نقل از رئيس شوراى شهر تهران، 
به اطالع مى رساند محسن هاشمى در پاسخ به سوال خبرنگار در مورد حجم 
هزينه هاى فاقد سند در دوره شهردار اسبق تهران، رقم فوق را 300 ميليارد تومان 
اعالم كرده و تشخيص تخلف يا مجرمانه بودن آن را به عهده مراجع ذى صالح 
است لذا مطلب منتشر شده در رسانه ها دقيق نيست.على اكبر جوانفكر مشاور 
رسانه اى محمود احمدى نژاد در پاسخ به ادعاى تخلف 300 ميلياردى به باشگاه 
خبرنگاران گفت: ظاهرا آقاى هاشمى گزارش منتشره شده در اين زمينه را تكذيب 
كرده اند اگر اينگونه باشد جايى براى پاسخگويى بنده نمى گذارد./باشگاه خبرنگاران

محمد قوچانى حكم گرفت
محمد قوچانى با حكم رئيس دفتر رئيس جمهورى به عنوان دبير «شوراى گردآورى، 
تدوين و مستند سازى آثار رئيس جمهورى» منصوب شد.به گزارش روز پنج 
شنبه دفتر رييس جمهورى، بر اساس حكم محمود واعظى، شورايى متشكل از 
صاحبنطران دانشگاهى و چهره هاى رسانه اى با تنوع ديدگاه هاى سياسى، مسئوليت 
سياستگذارى در زمينه گردآورى، تدوين و مستند سازى آثار رئيس جمهورى را 
به عهده دارند.بر اساس اين حكم، «محمد قوچانى» دبيرى و مسئوليت پيگيرى 

مصوبات اين شورا را به عهده دارد./نامه نيوز

قدردانى بشار اسد از حمايت هاى رهبر انقالب و دولت
بشار اسد رئيس جمهورى سوريه در ديدار رئيس كل ستاد نيروهاى مسلح از 
حمايت هاى همه جانبه مقام معظم رهبرى و دولت و ملت جمهورى اسالمى ايران 
از سوريه در مبارزه با تروريسم قدردانى كرد.بشار اسد از سرلشكر باقرى خواست 
تا سالم و درود گرم و صميمانه وى را به رهبر معظم انقالب، دولت و ملت ايران 

ابالغ كند./تسنيم

انگليس دستور استفاده از «خليج فارس» را صادر كرد
سفير ايران در لندن نوشت: وزارت خارجه انگلستان در اسناد محرمانه خود 
دستورالعمل استفاده از واژه «خليج فارس» را منتشر كرده است.حميد بعيدى نژاد، 
سفير ايران در لندن با انتشار پيامى در كانال تلگرامى خود نوشت: مجيد تفرشى 

كه از محققين برجسته ى اسناد تاريخ ايران بويژه اسناد محرمانه اى كه از آرشيو 
محرمانه ى وزارت خارجه انگلستان خارج ميگردند ميباشند، اخيرا به سند محرمانه 
اى كه حاوى دستورالعمل وزارت خارجه انگلستان به مقامات رسمى آن كشور در 
خصوص بكارگيرى نام صحيح «خليج فارس» ميباشد اشاره نموده اند كه در تاريخ 
هشتم مه 1978/ 18 ارديبهشت 1357 صادر شده است.اين سند در خصوص 
بكارگيرى نام صحيح خليج فارس ميباشد و طى آن دستورالعمل الزم به مقامات 
اين كشور در خصوص بكارگيرى نام صحيح اين قلمرو آبى با در نظر گرفتن شرايط 
سياسى روابط اين كشور با كشورهاى عربى از يكطرف و حساسيت جدى مردم 
ايران صادر شده است كه بنظر ميرسد كه امروز هم بر همان سياق عمل ميشود. 
محتواى اين سند دليل ديگرى بر اثبات درستى و اصالت تاريخى نام خليج فارس 

ميباشد.محورهاى اصلى اين سند بدين شرح است:
الف-نام صحيح اين قلمرو آبى، «خليج فارس» است.

ب- به كار بردن هر عنوان ديگرى، توهين جدى به ايرانيان است و نشان داده كه به 
قراردادها و مذاكرات با ايران لطمه زده است. دولتهاى عرب نهايتا ميتوانند كلمه ى 
«خليج» را بپذيرند ( گر چه ترجيح مى دهند از عبارت «خليج عربى» استفاده كنند).

ج- ميتوان در استفاده هاى روزمره، از كلمه ى «خليج» بدون پسوند استفاده نمود. 
ولى در مكاتبات با طرفهاى ايران اگر نياز به رفع ابهام باشد، يا حذف پسوند خليج به 
سوء تفاهم جدى در خصوص موضع بريتانيا منجر شود، ميتوان از نام كامل «خليج 
فارس» استفاده نمود. در اين شرايط، ميتوان در متن يكبار از نام «خليج فارس»، و 

براى كاربردهاى بعدى از «خليج» استفاده نمود.
د- «هرگز» نبايد از عبارت «خليج عربى» استفاده شود.

همبازى فرامرز قريبيان بودم و نقش منفى بازى كردم
معاون رييس جمهور در دولت دوم آيت اهللا هاشمى رفسنجانى، پس از پخش 
تصاوير حضورش در يك فيلم سينمايى درباره فعاليت هاى هنرى خود گفت: من 
در يك فيلم سينمايى بازى كردم و در بحث هنر هم بودم. دوره اى هم مدير توليد 
صدا و سيما بودم. من در فيلمى بازى كرده بودم كه به داليلى كه برخى از آنها ترس 
از ساواك قبل از انقالب بود، آن فيلم نابود شد. اتفاقا فيلم خيلى قشنگى بود.هاشمى 
طبا با بيان اينكه در يك فيلم همبازى فرامرز قريبيان بوده، افزود: موضوع آن فيلم 
درباره معلمى با بازى آقاى قريبيان بود كه مى خواست كارهاى خوبى انجام دهد 
و من در نقش مدير مدرسه با رژيم طاغوت در ارتباط بودم و مخالف او بودم. به 

نوعى نقش آدم بده را بازى مى كردم.

اولين ديدار يك فعال سياسى با كروبى در حصر پس از 7 سال 
«حسين كروبى» فرزند شيخ مهدى كروبى، در گفت وگويى با خبرنگاران انصاف 
نيوز از ديدار «اسماعيل دوستى» با پدرش  به عنوان اولين ديدار يك فعال سياسى 
با محصورين پس از 7 سال خبر داد و گفت كه شوراى امنيت ملى، تصويب كرده 
است كه به مرور يك سرى اشخاص بتوانند با آقاى كروبى و آقاى موسوى ديدار 
كنند.حسين كروبى  گفت: آقاى دوستى كه از اعضاى شوراى مركزى حزب اعتماد 
ملى هستند را هفته ى گذشته نزد حاج آقا بردند. البته مدتى قبل آقاى شمخانى، دبير 
شوراى امنيت، اين موضوع را  به اطالع نمايندگان مجلس كه عضو كميته رفع حصر 
هستند رسانيده بود و آن جا، گفته بود كه مى خواهيم بعضى از دوستان را نزد آقاى 
كروبى و موسوى ببريم.او درباره ى اين كه آيا اين تنها ديدار بوده، گفت: بله در حال 
حاضر اولين مالقات است البته  خود آقاى دوستى هم بسيار تعجب كردند كه ديدند 
آقاى كروبى بعد از نزديك به هفت سال حصر، شاداب و از لحاظ روحى و جسمى 
در شرايط مطلوبى هستند.وى در پاسخ به اينكه آيا آقاى دوستى در ديدارشان 
پيغامى را برد ه يا آورده است، يا خير، گفت: خير، پيغام خاصى نبود و به صورت يك 
ديدار عادى بوده است. البته شنيدم شوراى امنيت،  تصويب كرده است كه به مرور 
يك سرى اشخاص بتوانند  با آقاى كروبى و آقاى موسوى ديدار كنند، اين موضوع 
را با آقاى كروبى شروع كردند. آقاى دوستى هم به سبب لُر بودن و هم  به سبب 

شوراى مركزى حزب بودن، براى اولين مالقات انتخاب شده است. اميدوار هستم 
هر چى زودتر مصوبات شوراى امنيت كه بعد از نزديك هفت سال مصوب شده كه  
يكى از آنها عادى شدن ديدار فرزندان با اقاى موسوى و خانم رهنورد است اجرايى 
شود. غير از آقاى دوستى، معاون اطالعات،  هم چندبارى به دليل در جريان قرار 
گرفتن وضعيت آقاى كروبى از نزديك به ديدار ايشان رفته است و وزير بهداشت 
هم به دليل چندين عمل جراحى آقاى كروبى، هشت بارى به ديدارشان رفته است.

هشدار جالئى پور به كم رنگ شدن
 نقش جهانگيرى در اطراف روحانى

بي توجهي به آقاي جهانگيري يك خطا همچون «ايجاد ترك در بدنه سيلندر 
موتور ماشين» (دولت) است. اين موتور در فشار و سربااليي ممكن است ناگهان 
از كار بيفتد. بي توجهي به شخصيت هاي كليدي مانند وضعيت كسي است كه تمام 
نوشته هايش كه سال ها براي آن زحمت كشيده را در معرض باد قرار دهد و باد هم 
آن را ببرد. اين يك ضربه بزرگ است. ساده، روشن و تجربي بگويم. مثال آقايان 
واعظي، نهاونديان، ابوطالبي و آشنا افراد محترمي هستند. خيلي هم براي دولت 
آقاي روحاني مغتنم هستند. ولي هيچ كدام يك دهم كار و نقش كليدي اي كه آقاي 

جهانگيري مي تواند بازي كند، بازي نمي كنند./ اعتماد

ممانعت از حضور رئيس دولت اصالحات در يك جلسه 
يك منبع آگاه نوشت: در پى ابالغيه اى كه دو هفته قبل مبنى بر محدوديت در 
رفت و آمدهاى حجت االسالم و المسلمين سيد محمد خاتمى به وى ابالغ شده 
بود، عصر امروز چهارشنبه، سيد محمد خاتمى قصد شركت در ديدار خصوصي 
با حضور وزراى دولت خود را داشت كه ضمن مراجعه به منزل از خروج ايشان 
جلوگيرى به عمل آمد. اين ديدار هر از گاهي و از 12 سال قبل برگزار مي شود. 

جماران

ورود شورا به درخواست فرخ نژاد براى نجات پادگان "06"
حميد فرخ نژاد، بازيگر سينما، اخيرا با انتشار عكسى از پادگان 06 در صفحه 
اينستاگرام از عدم رسيدگى به پادگان 06 در منطقه پاسداران تهران انتقاد و خواستار 
توجه جدى و اقدامات الزم براى اين محل تاريخى شده بود. حال با گذشته چند 
روز از انتشار اين پست توسط اين بازيگر سينما، شنيده ها حاكى از اين است كه 
اعضاى كميسيون شهرسازى شوراى شهر تهران اين موضوع را در دستور كار خود 
قرار دادند و به زودى بازديدى از پادگان 06 خواهند داشت تا راه هاى نجات آن را 

بررسى كنند. پارسينه

مجلس پاى عضويت «سپنتا نيكنام» خواهد ايستاد
عبدالرضا هاشم زايى از اعضاى كميسيون شوراها و امور داخلى كشور در رابطه با 
قانونى بودن اين گفته شوراى نگهبان گفت: اين رفتار شوراى نگهبان قانونى نيست 
و نظر شوراى نگهبان و ديوان عدالت ادارى با قانون انطباق ندارد زيرا قانون شوراها 
به وسيله مجلس شوراى اسالمى تصويب شده و شوراى نگهبان هم آن را مورد تائيد 
قرار داده، چهار سال قبل هم آقاى «سپنتا نيكنام» يكى از اعضاى شوراى شهر يزد 
بوده، اما بعدازاين مدت مشخص نيست به كدام دليل عضويت او خالف شرع 
شناخته شده است.  نظر آقاى كدخدايى را قبول ندارم زيرا طبق قانون انتخابات 
شوراى شهر، مجلس ناظر بر آن است. روال گذشته هم به همين شكل بوده و اكنون 
متوجه نمى شوم چه اتفاقى افتاده كه فقها شوراى نگهبان به چنين نتيجه اى رسيده اند. 
هاشم زايى درباره تغيير در مشكلى كه براى عضو شوراى يزد به وجود آمده، تصريح 
كرد: فضا در اين رابطه مثبت است و تصور مى كنم اين مشكل با گفت وگو حل 
مى شود و مجلس پاى اين مسئله خواهد ايستاد. مجلس با اخطار و مذاكره مى تواند 
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سى سيا

اظهار  در  اصالحات  جريان  چهره هاى  برخى  تازگى  به 
با  روزها  اين  كه  كردند  عقيده  ابراز  متفاوتى  نظرهاى 
كه  هستيم  مواجه  جريان  اين  داخل  در  اصالح طلبانى 
به اين جريان لطمه مى زنند. اصالح طلبان «كاذب» و 
«بدلى» كه همچون موريانه از درون در حال استحاله و 
پوك كردن جريان و گفتمان اصالح طلبي هستند.   همان 
كساني كه به گفته محمد رضا تاجيك به نام و به دست 
يا  سياست  و  قدرت  ويترين  پشت  اصالح طلبي  جريان 
جريان اصالح طلبي قرار گرفته اند، اما با نمايش تصوير 
كژ و كدر و نازيباي خود و جامه گفتماني و اجرايي كه 
بر تن دارند، هر خريداري را از توقف در پشت ويترين 

وازده و دلزده و منصرف مي كنند.

روزگار تولد چپ و راست سياست
 تقسيم بندى در جريان هاى سياسى به پس از پيروزى 
انقالب اسالمى بر مى گردد؛ بعد از پيروزى انقالب بود 
ايران  سياسى  ادبيات  در  و «راست»  واژه «چپ»  كه 
ظهور و بروز پيدا كرد  و بعدها در قالب اصول گرا و 
اصالح طلب صف بندى كردند. دولت  ها هم براساس 
مى كردند،  پيدا  جريان  دو  اين  به  مردم  كه  نگرشى 
گروه هاى  گيرى  شكل  البته  مى شدند.  تشكيل 
اصولگرا و اصالح طلب وصف بندى اين دو جبهه به 
طور منسجم به قبل از انتخابات نهمين دوره رياست 

جمهوري باز مي گردد. 
 در جريان انتخابات نهمين دوره رياست جمهورى بود كه 
گروههاى سياسي و جريانات سياسي به سمت ائتالف در 
سايه دو جبهه اصولگرا و اصالح طلب پيش رفتند. در 
تمام اين سال ها هم رقابت اصلي همواره بين اين دو 
سال 92  انتخابات  در  است. هرچند  بوده  برقرار  جريان 
رياست جمهورى جريان جديدى تحت عنوان «اعتدال 
سياسى،  هاى  چهره  از  بسيارى  اما  شد  متولد  گرايان» 
جريان اعتدال را يك جريان فكرى- سياسى نمى دانند 
و معتقدند همچنان دو جريان اصالح طلب و اصولگرا دو 
جريان اصلى سياسى در كشور هستند كه هر كدام بخشى 
از اقبال عمومى و آراى مردمى را به عنوان پشتوانه خود 
دارند.   در اين ميان به رغم نقش موثر اين جريان ها 
در فضاى سياسى كشور، آنها نقايص و ضعف هايى نيز 
دارند؛ در هر دو جناح نيز افراد بدلى و ريشه دار وجود 

دارد. نبود وحدت و انسجام شايد مهمترين ضعف جريان 
اصولگرايى باشد اما حضور «اصالح طلبان دروغين يا 
بدلى» نيز مهمترين ايراد وارد بر جريان اصالحات است.

پيمان شكنان شوراى شهر
 اگر بخواهيم نگاهى به تاريچه پيدايش اصالح طلبان 
بدلى بى اندازيم بايد به سال 92 برگرديم. همان زمان 
كه الهه راستگو به  همراه دنيامالى، دو عضو حاضر در 
با  خود  قول  بر  شهر،  شوراى  اصالح طلبان  فهرست 
ديگر اصالح طلبان پايبند نبودند و به جاى دادن راى 

به محسن هاشمى نامزد اصالح طلبان، به قاليباف نامزد 
راى،  دو  همان  با  نتيجه  در  و  دادند  راى  اصولگرايان 
باقى  «بهشت»  در  متوالى  دوره  سومين  براى  قاليباف 
ماند تا رتق وفتق امور شهردارى را برعهده گيرد. اصالح 
طلبانى كه در بزنگاهى حساس برخالف تعهدات اخالقى 
و حرفه اى عمل كردند و به اذعان كارشناسان موجب 

لطمه به بدنه اصالحات شدند. 

 عهد شكنان مجلس دهم
انتخابات هئيت رئيسه مجلس دهم نمونه ديگرى از حضور 
اصالح طلبان دروغين در بدنه سياسى كشور است؛ شبه 
اصالح طلبانى كه با ليست اميد وارد مجلس شدند اما  بر 
عهد خود پايبند نبوده  و در بزنگاه هاى حساس پشت هم 
طيفى هاى خود را خالى كردند.  پس از اعالم نتايج انتخابات 

مجلس دهم در هر دو مرحله، مشخص شد حداقل 140 
نفر منتخبان از كانديداهاى ليست اميد بودند، اما در انتخاب 
رييس مجلس حدود دو سوم اين ليست بدون توجه به نظر 

فراكسيون، تغيير مسير دادند. 
 ماجرا از اين قرار بود كه برخى از نمايندگانى كه با ليست 
اميد راهى بهارستان شده بودند در انتخابات هيئت رئيسه 
الريجانى را بر عارف ترجيح داده و با عهد شكنى خود 
على  به  ديگر  بار  بهارستان  رياست  رداى  شدند  باعث 
الريجانى برسد. «اصالح طلبان بدلى» به گفته مصطفى 
اما  گرفتند،  اميد  ليست  با  را  يادگارى  عكس  كواكبيان 

زنبيل را جاى ديگرى بردند!

استفاده از پايگاه 
مردمى  جريان اصالحات

موضوع بر سر لباسى است كه ظاهر اصالح طلبى دارد 
اما باطنش هرچه باشد چندان با مشى جناح چپ سازگار 
نيست؛ آن چه كه مسلم است اين است كه هر جريان 
مردمى نيز ممكن است مورد سواستفاده قرار بگيرد چر 
اكه هميشه هستند افراد وجريان هايى كه با اهداف غير 
اصالح طلبانه قصد سوء استفاده از فضاى تغييرطلبانه  جامعه 

را داشته باشند.  
كسانى كه از پايگاه مردمى اين جريان استفاده كرده 
اين  عاقبت  بر  خود  طلبانه  اصالح  غير  عملكرد  با  اما 
گروه تأثيرگذار هستند. اين روزها اصالح طلبان بيش از 
گذشته نگران هستند كه حضور اين چهره هاى به ظاهر 
اصالح طلب آينده سياسى آن ها را با چالش مواجه كند. 
آن ها معتقدند اين موضوع در دراز مدت اعتبار اصالح 
طلبان و شاخصه هاى اصالح طلبى را زير سوال برده و 

اين جريان را با چالش مواجه خواهد كرد.  
 به اعتقاد چهره هاى شاخص اين جريان «اصالحات 
و  سوداگرانه  بازى هاى  ميدان  طلبى»  اصالح  و 
منفعت طلبى هاى افراد نيست؛همان كساني كه به اعتقاد 
يا  سياست  و  قدرت  ويترين  پشت  تاجيك  محمدرضا 
جريان اصالح طلبي قرار گرفته اند، اما با نمايش تصوير 
كژ و كدر و نازيباي خود هر خريداري را از توقف در پشت 
ويترين وازده و دلزده و منصرف مي كنند.بنابراين به نظر 
مى رسد آنچه امروز جريان چپ به آن نياز دارد تقويت 

احزاب با رويكردهاى اصالح طلبى است .

«اصالح طلبان بدلى»؛  در حال 
برهم زدن ويترين جريان اصالحات 

Bamdadzagros.news@gmail.com

ترامپ و ذهنيت «محور شرارتى» از ايران و كره شمالى
 اين روزها رييس جمهور آمريكا دو مشغله مهم در زمينه 
سياست خارجى آمريكا دارد؛ يا دستكم اين گونه وانمود مى 
كند كه در حال چاره جويى براى دو بحران مهم در عرصه 

سياست خارجى آمريكاست:
و  شمالى  كره  دولت  هاى  سياست  به  واكنش  نحوه   -1
آزمايش هاى پى در پى موشكى و آزمايش هسته اى اخير 

اين كشور
2- نحوه خالص شدن از شر «برجام» و واكنش در برابر 
اقدامات و سياست هاى منطقه اى جمهورى اسالمى ايران

منطقه  دو  در  و  بوده  جدا  موضوع  دو  اين  كه  وجودى  با 
كامال جدا با شرايط كامال متفاوت از هم واقع شده و والزاما 
ارتباطى به يكديگر ندارد؛ اما اظهارات و موضع گيرى هاى 
دونالد ترامپ در 9 ماه گذشته و به ويژه در روزها و هفته 
هاى گذشته نشان مى دهد رييس جمهور آمريكا اين دو 
موضوع اصلى در سياست خارجى آمريكا را در يك كليت 

واحد مى بيند.
«دونالد ترامپ» بارها در نوشته هاى توييتى و سخنرانى ها 
و مصاحبه هاى خود، رفتار و سياست هاى حكومت هاى 
ايران و كره شمالى را با يكديگر مقايسه كرده و به همديگر 
ارتباط داده كه نمونه اخير آن مصاحبه او با شبكه «تى بى 
ان» آمريكا بود كه در آن مدعى شد جمهورى اسالمى ايران 

به حكومت كره شمالى كمك مالى ارايه مى كند.
البته همرديف دانستن ايران و كره شمالى در اظهارات و 
موضعگيرى ها و حتى سياست هاى روساى جمهور آمريكا 
داراى سابقه است و به طور مشخص براى نخستين بار نام 
دو كشور ايران و كره شمالى در كنار عراق در سخنرانى 
ساالنه جورج دبليو بوش در كنگره – در 29 ژانويه 2002- 
به عنوان «3 ضلع محور شرارت جهانى» در كنار يكديگر 
قرار گرفت، اما بوش تنها در سياست اعالمى اين دو كشور را 
همرديف يكديگر قرار داد و كار به سياست اعمالى نكشيد،در 
حالى كه بعدها در سياست اعمالى حتى مجبور شد براى 
فائق شدن بر ديكتاتور مخلوع عراق دست يارى به سمت 

ايران دراز كرده و از ايران كمك بگيرد.
از ميان اين 3 كشور، بوش يك سال و اندى بعد از سخنرانى 
محور شرارت، «پاچه» عراق تحت حكومت صدام را گرفت 
اما  كرد،  سرنگون  عراق  در  را  صدام  ديكتاتورى  رژيم  و 
حكومت هاى دو ضلع ديگر محور شرارت مد نظر بوش 
همچنان به حيات و بقاى خود ادامه دادند و در سال هاى 
بعد حكومت كره شمالى با انجام چندين آزمايش هسته اى 
گام هاى بزرگى در توسعه برنامه هسته اى و موشكى خود 
برداشت به نحوى كه هم اينك بُرد موشك هاى بالستيك 
كره شمالى به خاك آمريكا رسيده و اين كشور موفق به 

آزمايش بمب هيدروژنى شده است.
اما كشور ديگر يعنى جمهورى اسالمى ايران در 15 سال 
مسير  بوش-  شرارت  محور  سخنرانى  از  پس   – گذشته 

ديگرى پيمود كه نهايت آن به انعقاد برجام در ژوئيه 2015 
ختم شد كه از نظر دولتمردان جمهورى اسالمى و هيات 
حاكمه پيشين آمريكا يك توافق « بُرد – بُرد» براى هر 
دو كشور بود و خيال جامعه جهانى را دستكم براى يك 
دهه آينده از ماهيت صلح آميز برنامه هسته اى ايران آسوده 

كرده است.
اما اين ختم به خير شدن ظاهرا براى دونالد ترامپ معنايى 
جز « شر» نداشته و ندارد و همان گونه كه اخيرا نيز به 
صراحت در مصاحبه با شبكه «تى بى ان» آمريكا اعالم كرد 
او توافق هسته اى را يك شر و يك توافق وحشتناك براى 
منافع و امنيت آمريكا و متحدان واشنگتن در منطقه مى داند 
و از اين منظر «برجام» براى ترامپ پايان خوش مسايل و 
مشكالت آمريكا و ايران نيست و سهل است كه چون به 
ادعاى او توافقى وحشتناك و بد است، منجر به پيچيده شدن 
بحران و مساله ايران براى اياالت متحده آمريكا شده است 
و با باز شدن دست ايران – به لحاظ اقتصادى- منجر به 
تقويت نفوذ منطقه اى جمهورى اسالمى ايران و تنگ تر 
شدن عرصه براى آمريكا و متحدانش در منطقه شده است.

بنابراين از نظرگاه ترامپ مساله هسته اى و موشكى كره 
شمالى در كنار وحشتناكى برجام و برنامه موشكى ايران و 
سياست منطقه اى جمهورى اسالمى ايران هر دو براى 
آمريكا يك شر مطلق محسوب مى شود و به واسطه اينكه 
هاى  دهه  در  شمالى  كره  و  اسالمى  جمهورى  دولت  دو 
گذشته از تاكتيك تقريبا مشابهى براى آمريكا ستيزى بهره 
برده و با در پيش گرفتن يك سياست تهاجمى و توسعه 
طلبانه از واشنگتن امتياز گرفته و آمريكا را به چالش كشيده 
و به عقب رانده اند، در واقع براى دستگاه سياست خارجى 

واشنگتن يك بحران به هم مرتبط هستند.
ترامپ پيشتر نيز بارها مدعى ارتباطات نظامى و همكارى 
هاى موشكى و حتى هسته اى دو كشور شده و در جلسه 
اخير با فرماندهان نظامى آمريكا در كاخ سفيد نيز كه درباره 
بررسى سياست آمريكا در قبال « ايران و كره شمالى» بود، 
با گفتن جمله  كوتاه خود به هنگام گرفتن عكس دسته 
جمعى يادگارى با سران ارتش و همسرانشان، كنجكاوى 

رسانه هاى آمريكا را بر انگيخت.
او به هنگام عكس گرفتن گفت: «اين جلسه آرامش قبل از 
توفان است.»و به هنگام سوال پيچ شدن از سوى خبرنگاران 
درباره منظورش از اين عبارت، گفت منتظر بمانند در چند روز 

آينده متوجه خواهند شد.
ترامپ همچنين شنبه شب با نوشتن توييتى با اشاره به 
بحران هسته اى كره شمالى با انتقاد از سياست 25 سال 
گذشته آمريكا در قبال دولت پيونگ يانگ، گفت تنها يك 
چيز (يك كار) در رابطه با كره شمالى جواب مى دهد. او 
اشاره اى به اين يك چيز نكرد اما از صحبت ها و موضع 
گيرى هاى پيشين او مى توان حدس زد كه منظور او از اين 

عبارت احتماال تشديد فشار و يا برخورد نظامى باشد.
صحبت ها و اظهارنظرهاى ترامپ در چند روز اخير حاكى از 
اين است كه رييس جمهور آمريكا تصميم نهايى خود را در 
رابطه با ايران و كره شمالى گرفته و اين تصميم ( و يا بسته 
سياستى) احتماال ظرف چند روز آينده اعالم خواهد شد و 
اعالم آن همگان را حيرت زده خواهد كرد؛ يا دستكم ترامپ 

تالش دارد اين چنين وانمود سازد.
از ظاهر اظهارنظرهاى ترامپ چنين برمى آيد كه او معتقد است 
در برابر حكومت هاى ايران و كره شمالى مذاكره و ديپلماسى 
جواب نداده و نخواهد داد و بايد با زبان فشار و تهديد نظامى با 

اين دو بحران سياست خارجى آمريكا مواجه شد.
يك  با  شمالى  كره  و  ايران  كردن  همسان  براى  ترامپ 
مشكل عمده نيز مواجه است؛ و آن هم فقدان حمايت جامعه 
جهانى از اين همسانى است چون بنا به اذعان بسيارى از 
متحدان اروپايى واشنگتن و دولت هاى چين و روسيه و 
بسيارى ديگر از كشورهاى جهان، در شرايط كنونى  قرار 
دادن مساله ايران و كره شمالى در يك رديف در حالى كه 
مساله هسته اى ايران دو سال پيش با توافق « برجام» 
دستكم براى يك دهه آينده حل و فصل شده؛ به هيچ 

عنوان عقالنى نبوده و نخواهد بود.
به عبارت ديگر شايد به راحتى بسيارى از كشورهاى جهان 
با اذعان به بحرانى بودن شرايط در شبه جزيره كره ،ضرورت 
مقابله با رفتارهاى تحريك آميز حكومت كره شمالى را 
بپذيرند، اما بسيارى از همين كشورها معتقدند برجام نه تنها 
يك ختم به خير در مساله هسته اى ايران بوده است بلكه 
حتى مى تواند به عنوان يك الگو در حل و فصل بحران 
اتمى در شبه جزيره كره نيز مورد استفاده قرار بگيرد، چون 
برجام به بحران 12-13 ساله برنامه هسته اى ايران خاتمه 
داد و حتى بنا به اذعان بسيارى از مقامات سياسى و نظامى 
كابينه ترامپ، اين توافق بين المللى تا حدود زيادى توانسته 
است خيال جامعه جهانى را از ماهيت برنامه هسته اى ايران 

دستكم تا يك دهه آينده آسوده كند.
اما در ذهنيت ترامپ، جمهورى اسالمى ايران و حكومت 
كره شمالى همچنان براى دستگاه سياست خارجى آمريكا 
يك بحران و مساله الينحل باقى مانده و رييس جمهور 
آمريكا مصمم است اين دو موضوع را با يك نسخه احتماال 

شوكه كننده و غافلگيرانه حل و فصل كند.
 در ذهنيت ترامپ ايران وكره شمالى به واسطه ايستادگى 
در برابر سياست هاى آمريكا در خاورميانه و شرق آسيا يك 
مساله واحد محسوب مى شود و آن گونه كه از ظواهر امر 
پيداست رييس جمهور آمريكا براى اين دو موضوع يك 

نسخه و راه حل تدارك ديده است.
 بايد منتظر ماند و آن گونه كه ترامپ وعده داده، رونمايى 
نسخه رييس جمهور آمريكا براى مقابله با اين دو كشور را در 

روزهاى آينده به تماشا نشست.

شـت ا د د يا مازيار آقازاده

اين روزها اصالح طلبان بيش از گذشته نگران اصالح طلبان بدلى هستند. آن ها معتقدند اين موضوع در دراز مدت
 اعتبار اصالح طلبان  و شاخصه هاى اصالح طلبى را زير سوال برده و اين جريان را با چالش مواجه خواهد كرد.
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كارون
شـت ا د د يا

سالم بر آقاى آلزايمر

در يك كتاب قديمى نوشته شده : مردى 
در شهرى زندگى مى كرد كه هميشه دور 
چشمهايش قرمز بود و پاهايش نيز خون مرده، 
روزى از او سوال مى كنند ترا چه شده كه اين 
چنين شده اى، زخم در ران ها و خون مردگى 

و كبودى در اطراف چشم هايت . 
مرد كه هيچ وقت به اين سواالت پاسخ نمى 
دهد ،آن روز پاسخ مى دهد و مى گويد صبح 
ها كه از خانه بيرون مى آيم عيال محترمه 
سفارش خريد مى دهد انواع و اقسام اطعمه 
و اشربه و چاكر نيز مى گويم به روى چشم  
و با دست بر چشم مى زنم كه عيال بداند 
كالمش را شنيده ام و از اين سبب دور چشم 
هايم خون مردگى پيدا كرده و علت زخم 
پاها نيز اينست كه وقتى به خانه بر ميگردم 
عيال محترمه طلب سفارشش را مى كند 
ران  به  زنم  مى  محكم  و  شرمندگى  با  و 
هايم كه : اى واى فراموش كردم باز هم 

فراموش شد. 
در آن كتاب قديمى گفته نشده  كه ايشان يعنى 

آن مرد قديمى واقعاً سفارش عيال را فراموش 
ميكرده يا خودش را به فراموشى ميزده  در هر 
حال نتيجه اش يكى است سرخى دور چشم 
و كبودى روى پاها و انجام نشدن سفارش 
دكتر  جناب  هنوز  موقع  آن  در  همسر.البته 
الزايمر موفق به كشف بيمارى فراموشى كه 
بنام خودشان ثبت شده نبوده هر چند اهل فن 
عقيده دارند خيلى پيش از جناب دكتر الزايمر 
ايرانى ها آنهم در عهد باستان  بيمارى هاى 
فراموشى و زوال عقل را كشف كرده بودند و 
نيازى به آقاى دكتر نداشتند و حتى براى آنها 
كه گرفتار اين بيمارى شده بودند مكان هايى 

هم درست مى كردند.
 حاال قسمت آقاى الزايمر بوده كه اين بيمارى 
به نام ايشان ثبت شود.چند روز قبل عزيز 
بازنشسته اى كه عمرى بر او گذشته بود را 
در يكى از پارك هاى شهر ديدم بر خالف 
و  خسته  ميديدمش  وقت  هر  كه  هميشه 
پژمرده بود اين بار سرحال و شاداب بود سرحال 
سرحال و شاداب شاداب پيش خودم گفتم اين 
عزيز را چه شده است شايد مثل روزگار گذشته 
در قرعه كشى بخت آزمايى يك ( پيكان) پر از 
اسكناس برنده شده يا شايد با خريد يك قوطى 
با  آپارتمان  يك  صاحب  شويى  لباس  پودر 
شيشه هاى دوجداره و سقف نور مخفى با تمام 
وسائل و يك اتومبيل شيك و مقادير زيادى 

پول نقد شده .
شايد هم با ارسال عد هفت هشت نه به ستاره 
مربع، ستاره ،به  برنامه تلويزيونى (خسته وانه) 
صاحب يك ميليارد تومان شده كه اگر اين 

آخرى را برنده شده هر چه شادى بكند حقش 
است .  اما با سوال از ايشان  مشخص شده هيچ 
كدام از اين ها نيست ايشان را كه مدتى قبل 
دچار كسالت و ضعف شديد شده اهل خانه به 
نزد پزشك مى برند و پزشك هم تشخيص 
عالئم  بيمارى الزايمر مى دهد كه دير يا زود به 
سراغش مى آيد گفتم و با خودم گفتم  و با اين 
عزيز هم ، كه اين شادى ندارد شما بايد افسرده 
بشوى اما ايشان  عاقل اندر سفيه نگاه كرد كه 
چطور شادى ندارد و شرح داد وقتى از موعد 
اجاره خانه ات خبر نداشته باشى ، و از قبض 
هاى آب و برق و گاز و تلفن خانه كه هر ماه از 

ماه قبل بيشتر مى شوند و  بيكارى 
بچه هايت را كه با ذوق و شوق به دانشگاه 
فرستاده اى فراموش كنى و اگر دخترى در 
حال عروسى شدن  و پسرى در حال دامادى 

دارى مشكالتشان را به ياد نياورى .
 نمى توان از بيمارى الزايمر شادى كرد آيا 
فراموش كردن انبوه مشكالت پيش رو كه نه 
شب  و نه روز راحتت نمى گذارند خوشحالى 
ندارد عزيز بازنشسته كه  تازه سر درد دلش  باز 
شده بود همچنان مى گفت و مى گفت از زمين 

و زمان از گرانى مسكن تا گرانى هاى ديگر .
شايد هم درست مى گفت فراموش كردن اين 
همه مسئله و مشكل كار آسانى نيست حاال با 
يك بيمارى الزايمر كه آقاى دكتر كشف كرده 
همه  اين ها به آسانى فراموش مى شوند . و 
جورى فراموش مى شوند كه هيچ وقت نتوانى 
به خاطر بياورى.راستى با چه كسى و درباره چه 

چيزى گفت و گو مى كردم؟!

سيدرحيم آقازاده

مقام معظم رهبرى در جريان سفر خود به استان خوزستان در 
سال 1375، دستور احياء 800 هزار هكتار از اراضى كشاورزى 
خوزستان و ايالم را صادر فرمودند كه به «طرح رهبرى» معروف 
شد. طرحى كه با هدف توسعه بخش كشاورزى، ايجاد اشتغال 
آن  در  و  شد  تصويب  مهاجرت  از  جلوگيرى  و  روستاها  در 
تسطيح زمين و احداث شبكه هاى زهكشى و آبيارى تحت فشار 
كشاورزى  توليدات  افزايش  و  آب  بهره ورى  ارتقاء  به منظور 

مدنظر بود. 
طرح رهبرى پس از تصويب تا مدت ها بدون دستاورد خاصى 
در  نيرو  وزارت  چراكه  مى شد  دنبال  كشاورزى  بخش  براى 
سايه اين طرح به دنبال احداث پروژه هاى سازه اى خود از قبيل 

گذشت  با  رفت.  آب  انتقال  و  سد 
دولت ها  مديريت  سوء  و  زمان 
چون  ديگرى  عوامل  و  اجرا  در 
اراضى،  از  بسيارى  كاربرى  تغيير 
محدوديت منابع آبى، فرسايش خاك 
وسعت  سياسى،  اختالف نظرهاى  و 
طرح در سال 1387 از 800 هزار به 
شد.  داده  كاهش  هكتار  هزار   550
 66 مجموعاً  دهم،  دولت  پايان  تا 
اجرايى  رهبرى  طرح  از  هكتار  هزار 
شد اما با آغاز دولت يازدهم، حسن 
خود  استانى  سفر  اولين  در  روحانى 
در خوزستان، وعده تكميل طرح 550 
هزار هكتارى را به همراه اشتغال زايى 
300 هزارنفرى ظرف مدت سه سال 

به مردم اين استان داد.
 ولى با گذشت 4 سال، اكنون اين طرح در مرحله تكميل فاز اول 
به مساحت تقريبى 312 هزار هكتار است كه طبق اعالم مسئولين 
قرار است تا پايان سال 96 به بهره بردارى برسد. ماجراى فازبندى 
اين طرح در حقيقت تكرار كاهش وسعت آن با ادبياتى ديگر 

توسط وزارت نيرو است.
وزارت نيرو با سنگ اندازى در مسير تحقق مطالبه 21 ساله مقام 
معظم رهبرى (مدظله العالى) و همچنين تخطى از مصوبات 
مجوز  سال 92،  در  خوزستان  به  استانى  اول  سفر  در  دولت 
تخصيص آب به 238 هزار هكتار باقيمانده را صادر نمى كند 
و در حقيقت اين طرح را به حدود يك  سوم مساحت اوليه 

تقليل داده است.
 اين در حالى است كه پروژه هاى متعدد سدسازى و شبكه هاى 
اصلى آب رسانى توسط وزارت نيرو بر روى رودخانه هاى استان 

خوزستان و سرشاخه هاى آن ها از ابتدا با هدف تحقق كامل 
طرح رهبرى و با برداشت بودجه هاى هنگفت از صندوق توسعه 
ملى آغاز شده بود. صرف نظر از فاينانس هاى خارجى، تاكنون 
درمجموع بيش از 1،5 ميليارد دالر از منابع ارزى صندوق توسعه 
ملى پس از تبديل به ريال توسط بانك هاى عامل كشور، براى 
تكميل فاز اول طرح هزينه شده، اما طبق اعالم معاون اجرايى 
موسسه جهاد نصر به عنوان كارفرماى اصلى اجراى فاز اول طرح 
550 هزار هكتارى، اين فاز هنوز 84 درصد پيشرفت فيزيكى 
دارد و اميد است با تخصيص منابع مالى جديد تا پايان سال 

96 تكميل شود.
و  شعارها  از  يكى  هكتارى  هزار   550 طرح  كامل  اجراى   

و  بود  خوزستان  به  يازدهم  دولت  استانى  سفر  مصوبات 
رئيس جمهور و معاون اول دولت، بر اجراى كامل آن تأكيد 
داشته اند. اين تأكيدات در پى آن صورت گرفت كه زمزمه هايى 
از سوى وزارت نيرو به گوش رسيد كه به مسئولين استانى اعالم 
كرده بودند كه اراضى فاز دوم را براى تخصيص آب به دليل 
كمبود منابع آبى اولويت بندى كنند. در حقيقت وزارت نيرو 
به دنبال كاهش سه باره مساحت طرح رهبرى بود كه رئيس خانه 
كشاورز استان خوزستان از رفتار وزارت نيرو انتقاد كردو رئيس 
سازمان جهاد كشاورزى خوزستان نيز اعالم كرد مسئولين استانى 
ديگر حتى از يك هكتار از فاز دوم طرح عقب نشينى نمى كنند.

استان  كشاورزى  جهاد  سازمان  رئيس  چنگلوايى،  كيخسرو   
خوزستان در اواخر بهمن ماه سال 95 خبر از تشكيل جلسه 
معاون  رئيس جمهور،  حضور  با  خوزستان  ادارى  شوراى 
رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، 

وزير نيرو و ساير مسئوالن كشورى و استانى مربوطه را در اين 
استان داد كه در مصوبات آن جلسه وزارت نيرو موظف به تأمين 
آب فاز دوم طرح شده و ابراز اميدوارى كرد مشكل به زودى 
مرتفع خواهد شد؛ اما وى به فاصله تنها 7 ماه مجدداً در ابتداى 
شهريورماه امسال خبر از استنكاف وزارت نيرو در صدور مجوز 
تخصيص آب به فاز دوم طرح داد و از وزير نفت به عنوان معين 
استان خوزستان خواست تا در هيئت دولت از اجراى مصوبه 
قبلى دولت مبنى بر تخصيص آب به فاز دوم طرح دفاع كند. وى 
همچنين از برداشت هاى بى رويه آب توسط وزارت نيرو ضمن 
پروژه هاى كالن انتقال آب در باالدست رودخانه هاى استان انتقاد 
كرد و رفتار وزارت نيرو را موجب تأخير سه ساله اتمام طرح 
اوليه  پيش بينى شده  زمان  به  نسبت 
هزينه هاى  درصدى   40 افزايش  و 
حالى  در  اين  دانست.  آن  اجراى 
وزارت  آب وخاك  معاون  كه  است 
نخست  فاز  اجراى  كشاورزى  جهاد 
موجب  را  هكتارى  هزار  طرح 550 
متوسط  به طور  ساالنه  صرفه جويى 
1 ميليارد مترمكعب در مصرف آب 
بر  فشار  بدون  مى تواند  كه  دانست 
منابع آبى كشور، آب الزم براى آغاز 
فاز دوم را تأمين كند. وى همچنين 
كشاورزى  جهاد  وزارت  آمادگى 
اجرايى  عمليات  انجام  بر  مبنى  را 
دوم  فاز  آب رسانى  اصلى  شبكه هاى 
در صورت ادامه دار بودن مخالفت هاى 

وزارت نيرو اعالم كرد.
 مشخص نيست وزارت نيرو چرا تاكنون در برابر اجراى كامل 
طرح 550 هزار هكتارى و مصوبات دولت مخالفت مى كند. 
طرحى كه در صورت تكميل آن، شاخص بهره ورى مصرف 
آب در بخش كشاورزى كه همواره از موارد انتقادى وزارت نيرو 
بوده را نيز ارتقاء چشمگيرى خواهد داد و توليدات محصوالت 
غذايى كشور را در راستاى سياست هاى اقتصاد مقاومتى مبنى 
بر افزايش ضريب خودكفايى، مطابق پيش بينى هاى كارشناسى 
تا 9،5 ميليون تن بهبود خواهد بخشيد. همچنين باعث تقويت 
و  پيشين  (صنايع  كشاورزى  محصوالت  زنجيره  در  اشتغال 
آنان  روستاييان منطقه و جلوگيرى از مهاجرت  پسين) براى 
به شهرها و مقابله مؤثر با گسترش حاشيه نشينى خواهد شد. 
به راستى چرا وزارت نيرو به دنبال تحقق مسير پيشرفت كشور 

نيست؟/خوزستان سرافراز

شرايط اقليمى خاص و آزار دهنده اهواز كه بيشتر روزهاى 
سبب  هستند،  گرم  هواى  تحمل  به  مجبور  شهروندان  سال 
مى شود كه معضل ترافيك در اين شهر طاقت فرساتر و خسته 

كننده تر از ساير كالن شهرها به نظر بيايد.
به مجموعه عبور و مرور وسائط نقليه و اشخاص و حيوانات 
در راه ها ترافيك (Traffic) مى گويند. ترافيك را متشكل از 

سه عامل معرفى كرده اند: انسان، راه، وسيله نقليه.
بررسى هايى كه در خصوص مساله ترافيك در مراكز معتبر 
كه  است  واقعيت  اين  ى  دهنده  نشان  شده  انجام  رسمى  و 
جهت بهبود وضعيت ترافيك و مسائل مرتبط با آن نيازمند 
كار و بررسى روى سه دسته عوامل مى باشيم  كه عبارتند از :

1. مهندسى ترافيك (شامل ساخت راه ها، مرمت و بازسازى 
راه ها، تجهيزات مربوط و...)

2. اجراي مقررات (شامل چگونگى اجرا و نظارت بر رعايت 
مقررات مربوط به آمد و شد ها)

3. آموزش (شامل آموزش قوانين و ضوابط به شهروندان)
و  شهرها  جمعيت  افزايش  و  شهرنشينى  سريع  رشد  تبع  به 
نيز شرايط تقريبا ساده خريد خودرو، موضوع كنترل ترافيك 
اساس  بر  است.  يافته  اى  ويژه  جايگاه  و  اهميت  شهرى 

بررسى هاى به عمل آمده، پيش بينى مى شود 
از  استفاده  به  مردم  پيش  از  بيش  وابستگى  با 
اين  در  انرژى  مصرف   2025 سال  تا  اتومبيل 
بخش و انتشار گاز هاى گلخانه اى مرتبط با آن 
نسبت به سال 2000، دو برابر شود. گفتنى است 
از اوايل دهه 1340 شمسى توسعه پرشتاب و 
كه  گرديد  آغاز  ايران  بزرگ  شهرهاى  نامتوازن 
در  ها  اتومبيل  مونتاژ  و  واردات  با  رويداد  اين 
مديران  ذهن  كه  بود  اينجا  شد.  همراه  كشور 
شهرى ايران به مسائلى مانند ترافيك شهرى و 
اثرات  خصوص  در  شد.  معطوف  هوا  آلودگى 
زيادى  هاى  صحبت  كالنشهرها  در  ترافيك 
شده و مى شود. آثارى از قبيل ايجاد اختالالت 
سوخت،   مصرف  افزايش  وقت،  اتالف  روانى، 
تنها  تصادفات  افزايش  محيطى،  هاى  آلودگى 

بخشى از آثار مخربى است كه جامعه شهرى را به صورت 
دائم درگير خود كرده است. 

اهواز نيز به عنوان يك كالن شهر مهم از اين معضل در امان 
نيست. شرايط اقليمى خاص و آزار دهنده اهواز كه بيشتر روزهاى 
سال شهروندان مجبور به تحمل هواى گرم هستند، سبب مى شود 
كه معضل ترافيك در اين شهر طاقت فرساتر و خسته كننده تر 
از ساير كالن شهرها به نظر بيايد. بحث در خصوص ترافيك و 
حمل و نقل شهرى بحث بسيار گسترده و پيچيده اى مى باشد 
وليكن در اين يادداشت سعى در معرفى داليل ايجاد ترافيك و 

راه هاى كاستن از آن را به صورت مختصر داريم. 
دسته  سه  به  اهواز  شهر  در  نقليه  وسائط  حاضر  حال  در 
ون)  و  سوارى  (شامل  ها  تاكسى  شخصى،  خودروهاى 
اهواز  متاسفانه  و  شوند  مى  تقسيم  شهرى  هاى  اتوبوس  و 
همچنان از نعمت وجود قطار شهرى برخوردار نمى باشد. 
برخوردارى از مترو در بسيارى از كالنشهرهاى دنيا از ده ها 
سال پيش رواج دارد و ليكن در اهواز عليرغم گذشت بيش 
از حدود 15 سال از آغاز پروژه ساخت آن همچنان تكميل 
نشده و غيرقابل استفاده است. پرواضح است كه يكى از راه 

هاى كاهش ترافيك استفاده از مترو مى باشد اما در شرايطى 
كه استفاده از مترو – به هر دليل موجه يا غيرموجه – فعال 

مقدور نمى باشد چاره ى كار چيست؟
مهمترين  ابتدا  است  بهتر  سوال  اين  پاسخ  به  رسيدن  براى 
داليلى كه در ايجاد ترافيك به صورت مستقيم و غيرمستقيم 

اثرگذار مى باشند را شناسايى نماييم:
•    فرهنگ نامناسب استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومى در 

كنار كيفيت پايين اين ناوگان؛ 
•    توزيع نامناسب مراكز خدماتى، ادارى و تجارى در سطح 
شهر كه باعث هجوم مردم معموال در يك بازه زمانى به آن 

نقاط مى شود؛ 
•    گرماى هوا در بيشتر ايام سال كه باعث پايين آمادن آستانه 
تحمل رانندگان در رانندگى گشته، آنها را ترغيب به استفاده از 

سرعت غيرمجاز نموده، گره ترافيكى ايجاد مى كند؛
•    شبكه حمل و نقل عمومى داراى پوششى ناكافى است، 
على الخصوص به مناطقى كه تمركز امكانات و مراكز ادارى 

دارند؛
•    كم عرض بودن معابر 

توسط  شهر  سطح  در  فرسوده  خودروهاى  از  استفاده      •

بعضى شهروندان و سازمان هاى دولتى كه آلودگى هوا نيز 
به دنبال دارند؛ 

•    پارك غيرقانونى خودورها به صورت دوبله و بعضاً سوبله 
در مناطقى كه مركز رجوع مردم جهت انجام امور مختلف مى 
باشد كه اين خود نشان دهنده معضلى به نام كمبود پاركينگ 

در آن مناطق است؛
•    زمان نسبتاً بااليى كه صرف مى شود تا پليس به يك مورد 

تصادف رسيدگى نمايد؛
 •    توقف هاى دائمى و بى ضابطه تاكسى ها و خودروهاى 

مسافربر در خيابان هاى شهر؛
ممكن است عالوه بر موارد باال عوامل ديگرى را نيز بتوان 
ذكر كرد ليكن به نظر مى رسد عوامل فوق بيشترين سهم را 
در ايجاد ترافيك شهرى در اهواز دارا باشند. به منظور كاهش 
مى  مطرح  زير  پيشنهادات  عوامل  اين  رساندن  حداقل  به  و 

باشد:
1.    كارآمد سازى سامانه حمل و نقل عمومى از قبيل مترو 
و اتوبوس رانى. بهبود و ارتقاء كيفيت ايستگاه هاى اتوبوس 
و نيز كاهش زمان انتظار شهروندان مى تواند موجب ترغيب 

شهروندان در استفاده از اين سامانه شود؛
2.    استفاده از روش هاى تشويقى جهت استفاده شهروندان 
از حمل و نقل عمومى؛ روش هايى از قبيل برگزارى مسابقات 
كتابخوانى در اتوبوس ها، در نظر گرفتن امتيازات ويژه مانند 
اهداى بليت سينما براى شهروندانى كه بيشترين استفاده را از 

سامانه حمل و نقل عمومى مى نمايند و...
3.    ترغيب شهروندان به استفاده از دوچرخه در ايامى از 
سال كه هواى شهر مطبوع مى باشد. در اين راستا شهردارى 
مى تواند مراكزى را در سطح شهر جهت تحويل دوچرخه به 
شهروندان به صورت امانى تعبيه نمايد. اين تجربه در بعضى 

از كالن شهرهاى ايران در حال انجام است.
4.    استفاده از ظرفيت فضاى مجازى جهت كاهش زمان 
يك  طراحى  با  تواند  مى  پليس  تصادفات؛  به  رسيدگى 
به  رسيدگى  زمان  كاهش  موجبات  تصادف  ثبت  اپليكيشن 
حادثه را فراهم كند؛ به اين ترتيب كه شهروندانى كه دچار 
حوادثى ميشوند كه خسارت جانى نداشته مى توانند تصوير 
به  پليس  و  نموده  ثبت  اپليكيشن  در  را  خودروها  برخورد 
لزوم  صورت  در  نموده  رسيدگى  حادثه  به  آنالين  صورت 
در صحنه حاضر شود. اين روش باعث جلوگيرى از ايجاد 

ترافيك در نتيجه ى تصادفات مى شود.
5.    ترافيك مساله اى است كه نياز به فرهنگ 
در  ترافيك  آموزش  دارد.  اى  ريشه  سازى 
مدارس در حال حاضر نيز انجام مى شود ليكن 
مى  تر  جدى  توجه  نيازمند  رسد  مى  نظر  به 
باشد. حتى آموزش و پرورش مى تواند مباحث 
آموزشى در كتاب هاى درسى دانش آموزان نيز 

قرار دهد؛
6.    گسترش بيشتر پروژه دولت الكترونيك؛ 
اگر تمامى سازمان ها بتوانند آن دسته از خدمات 
خود كه قابل ارائه در فضاى مجازى مى باشد 
دهند  ارائه  شهروندان  به  آنالين  صورت  به  را 
مراجعه  كاهش  زمينه  در  مهم  بسيار  اتفاقى 

كنندگان به ادارات را خواهيم داشت؛

7.    تشويق و التزام مراكز خدماتى و رستوران ها به استفاده از 
خدمات پيك موتورى در مناطق داراى ترافيك زياد؛

خودروهاى  از  استفاده  سازى  محدود  يا  ممنوعيت      .8
اجبارى  طرح  دولتى.  ادارات  و  شهروندان  توسط  فرسوده 
اجرا گرديده گام  شدن معاينه فنى براى خودروها كه اخيراً 
مناسب در اين زمينه مى باشد، به شرط آنكه تنها مخصوص 

شهرندان نباشد؛
9.    توجه به ساخت پاركينگ؛ اين مساله بسيار مهم و اثرگذار 
بوده و در صورت عملى شدن سهمى قابل توجه در سبك 

كردن بار ترافيك دارد؛
10.    زمان شروع به كار و پايان كار ادارات و مدارس به 
روز مديريت  ساعات مختلف  در  بار ترافيك  منظور پخش 

گردد.
در پايان بايد اشاره كنيم مساله ى ترافيك در شهرها از آن 
پيش  از  و  مشخص  روش  چند  با  كه  است  مسائلى  دست 
تعيين شده قابل حل نيست و بلكه بايد مجموعه اى از روش 
هاى مختلف را به همراه همكارى و تعامل با ساير دستگاه 

هاى مرتبط به اين موضوع به كار بست.

سنگ اندازى هاى ناتمام وزارت نيرو در خوزستان

وقتى نفس خيابان هاى اهواز تنگ مى شود
 رضا قنواتى

خبـر

خبـر

سكانس هاى خشن در مدارس شهرستان شوش همچنان تكرار 
مى شوند.

كليدواژه هاى كتك، طويله، توهين و ترك تحصيل در مقوله آموزش و 
پرورش شهرستان شوش برجسته است.

مى خورند،  كتك  همچنان  دانش آموزان  برخى  شهرستان  اين  در 
برخى ها در طويله درس مى خواندند، برخى ها توهين مى بينند و از 
تحصيل باز مى مانند و برخى ها به داليل ديگر روياى خود براى تعليم 

و تربيت در يك بستر آرام را نقش بر آب مى بينند.
اين تنها يك ادعا نيست؛ كليپ كتك خوردن شديد دانش آموز شوشى 
در سال تحصيلى 94- 95 هنوز از اذهان عمومى كامال پاك نشده 
است. معلم در اين كليپ با كتاب ضربات محكمى را بى توجه به 

فريادهاى دانش آموز بر سر و صورت او وارد مى كند.
تنبيهى كه با واكنش جالب رئيس وقت اداره آموزش و پرورش نيز 
همراه بود؛ مجتبى ديناروند پس از انتشار اين كليپ، در نشست شوراى 
آموزش و پرورش شوش با محوريت سرشمارى اينترنتى، گفت: كسانى 
كه اين موارد را پخش مى كنند دانش آموزان تنبلى بودند كه مرتب 

كتك مى خوردند و مى خواستند تالفى در بياورند!.
*توهين و ترك تحصيل
 37 دانش آموز دختر

اوايل سال جارى بود كه برخى والدين شاوورى از برخورد نامناسب و 
اخراج فرزندانشان توسط مديرى خبر دادند كه باعث ترك تحصيل 

دخترانشان شده بود.

مدير اداره آموزش و پرورش شاوور بالفاصله با تاييد آمار 37 مورد ترك 
تحصيل دانش آموزان دبيرستان دخترانه شهر شاوور و برخورد نامناسب 

مدير اين مدرسه، از پيگيرى اين پرونده خبر داد.
خبرها از مديريت جديد اين شخص در يكى از مدارس دخترانه بخش 

مركزى شوش در سال تحصيلى جديد حكايت دارد.
 *كالس درس در طويله 

در اين ميان هرچند شهرستان شوش مديران و معلمانى دلسوز و بعضا 
خشن دارد اما كالس هاى درسى نيز دارد كه پيش از اين در طويله 

تشكيل مى شدند.
 كالس هاى آموزشى كودكان يكى از روستاهاى خسرج بخش شاوور 

در سال گذشته كنار احشام و گوسفندان برپا مى شد.
چند كيلومتر آن طرف تر در شهر شوش نيز دانش آموزان از وضعيت 
كالس هاى درسشان رضايت نداشتند، دانش آموزان رشته تجربى يكى 
از دبيرستانهاى شوش در انبارى درس مى خواندند؛ هر چند مدير اين 

دبيرستان اين موضوع را به شدت تكذيب كرد! 
 *تكرار سكانس كتك 
در همين چند روز پيش!

پديده تنبيه بدنى در شوش خنثى نمى شود، همين چند روز پيش 
دانش آموزى شوشى از ناظم خود كتك خورد و آسيب ديد.

اينبار پرده گوش دانش آموز با برخورد خشن ناظم پاره شد!  پدر اين 
دانش آموز مى گويد: در اثر سيلى محكمى كه ناظم مدرسه به پسرم زده 

بود، فرزند 12 ساله ام دچار پارگى پرده شنوايى شد!
اين سكانس خشن تنها به اين دليل اتفاق افتاد كه دانش آموز در صف 
صبحگاه مدرسه از همكالسى خود خواسته بود جايش را با وى عوض 
كند! اين خبر نيز تاييد شد، هر چند برخى از سابقه ناراحتى قبلى در 
گوش اين دانش آموز خارج از حوزه آموزش و پرورش خبر مى دهند اما 

صورت مسئله اى كه نبايد پاك كرد اين است كه چرا تنبيه!
پس از خبرساز شدن اين اتفاق، مدير و ناظم عزل و توبيخ شدند اما 
به نظر نمى رسد كه پديده شوم تنبيه بدنى در شوش، حاال حاالها 

ريشه كن شود!

ويژه  ققنوس»  «آواز  همايش  دومين   
بزرگداشت بانوى عرصه رسانه «مرحومه 
عفت فتحى» برگزار شد. اين همايش 26 
مهرماه 1396 در تاالر مهتاب كتابخانه 

مركزى در اهواز برگزار شد.
اداره  مشاركت  با  كه  همايش  اين  در 
كل فرهنگ و ارشاد اسالمى خوزستان 
شاعران،  سخنرانان،  شد،  انجام 

خوانندگان و هنرمندان در وصف بانو عفت فتحى به فراخور هنر 
خود، برنامه اجرا كردند. 

دومين همايش آواز ققنوس، با همكارى 
چند تن از اهالى رسانه كه از دوستان 
صورت  به  و  هستند  فتحى  مرحومه 
براى  مى كنند،  همكارى  خودجوش 
گراميداشت نام و ياد اين روزنامه نگار 

اجرا مى  شود. 
مرحومه عفت فتحى، خبرنگار و دبير 
اجرايى هفته نامه هاى نداى جنوب، 
آستانه پارس و قلم امروز بود كه در ششم مهر 1395 به دليل آتش 

سوزى منزل مسكونى خود به رحمت ايزدى پيوست.

   نخستين جشنواره سراسرى 
فضاى مجازى و رسانه با تجليل 
از فعاالن اين حوزه، همزمان با 
شهداى  ملى  كنگره  سومين 
دانشجوى آذربايجان شرقى  در 

تبريز برگزار شد .
زاگرس  بامداد  گزارش  به 
محورهاى  در  ،جشنواره 
و  تمدن  انقالبى،  دانشجوى 
بيدارى اسالمى، مطالبه گرى و 
عدالتخواهى و اقتصاد مقاومتى 

برگزار شد.  150 اثر در بخش دانشجو، شهداى دانشجو، اقتصاد 
مقاومتى، مطالبه گرى و موضوع آزاد از دانشگاه  هاى علمى كاربردى 

كشور به دبيرخانه جشنواره رسيده بود كه از صاحبان آنها تجليل شد.
 سردار صفوى دستيار و مشاور عالى فرماندهى معظم كل قوا مهمان 
ويژه اين جشنواره بود كه تقويت هويت انقالبى و اسالمى ملت ايران 
را مهم ترين راهكار مقابله با استحاله فرهنگى در فضاى مجازى اعالم 

كرد و گفت: يكى از برنامه هاى 
فضاى  در  دشمنان  اصلى 
واز  فكرى  استحاله  مجازى 
بين بردن ريشه هاى فرهنگى 
و اجتماعى ملت ايران است كه 
اين كار را با هويت سازى انجام 
مى دهند بنابراين راه تقابل با اين 
توطئه تقويت هويت انقالبى و 
اسالمى ملت ايران است   وى 
برنامه ريزى  ضرورت  بابيان 
اصولى در فضاى مجازى افزود: 
نسل اول انقالب اسالمى با مقاومت و ايثار با خلق حماسه تن در برابر 
تانك به دشمن اجازه تصرف سرزمين ايران را ندادند و اكنون نسل دوم 
و سوم انقالب به ويژه دانشجويان نبايد به دشمن اجازه تصرف افكار و 
اذهان را بدهند.  به گزارش خبرنگار ما در اين جشنواره تخصصى  وب 
سايت «جامعه مجازى روابط عمومى» با مديريت احمد عامرى موفق 

به كسب رتبه برگزيده در بخش وب سايت شد.

وزارت نيرو با سنگ اندازى در مسير تحقق مطالبه 21 ساله مقام معظم رهبرى (مدظله العالى) و همچنين تخطى از مصوبات دولت 
در سفر اول استانى به خوزستان در سال 92، مجوز تخصيص آب به 238 هزار هكتار باقيمانده را صادر نمى كند

رد خشونت بر چهره دانش آموز شوشى

دومين همايش «آواز ققنوس» در اهواز برگزار شد

درخشش فعال  عرصه روابط عمومى و رسانه خوزستان 
«احمد عامرى «برگزيده جشنواره ملى فضاى مجازى و رسانه شد 
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جتماعى ا

آمار موجود درباره سالمت زنان به عنوان يك زنگ خطر است
معاون امور زنان و خانواده رياست جمهورى گفت: آمار موجود درباره سالمت زنان به عنوان يك زنگ خطر است و بايد در حوزه برنامه 

ريزى اين روند را اصالح كرد.
شاخص هاى سالمت روان در مردان و زنان شاغل اعالم شد/ 7 درصد جامعه كارى، عالئم شديد استرس را دارند

معصومه ابتكار افزود: در شاخص ها و آمارها مشخص مى شود شكاف هايى در ميان مردان و زنان وجود دارد و در جاهايى وضعيت 
براى زنان متفاوت تر از مردان است مانند بيمارى هايى مانند ديابت كه مهمترين فعاليت در اين زمينه موضوع آموزش است.

وى اظهار داشت: يكى از موفقيت هاى دولت يازدعم اجراى طرح تحول سالمت بود كه يكى از مخاطبان اصلى آن زنان بودند و 
اميدواريم بتوانيم به بهبود شاخص هاى سالمت به ويژه براى بانوان دست يابيم.

وى تصريح كرد: در برنامه ششم در ماده 101 و 102 نگاه متعادل جنسيتى وجود دارد و جايگاه مردان و زنان را بايد متعادل ببينيم تا 
زنان هم به همه فرصت ها دسترسى داشته باشند.

ابتكار ادامه داد: در كشور براى همه برنامه ريزى مى شود اما نيازهاى زنان متفاوت است و فرصت هاى برابر براى زنان اتفاق نمى افتد 
و مساله دسترسى به فرصت ها در بخش هاى فرهنگى و اجتماعى و وجود سقف هاى شيشه اى همچنان وجود دارد كه بايد اينها را 
مدنظر داشت. ابتكار كم تحركى و زندگى شهرى و استفاده مداوم از خودرو را از جمله مشكالت در راستاى تشديد بيمارى هاى قلبى 

عروقى و ديابت دانست و گفت: عارضه زندگى شهرى و محيط زيست و تغذيه نامناسب از ديگر مشكالت است.
وى اضافه كرد: اگرچه غذاهاى سنتى سالم در خانواده ها به سمت غذاهاى خاص مانند كباب و فست فود پيش رفته و كمتر خانواده 

ها از غذاهاى سنتى استفاده مى كنند. اين نوع سبك زندگى را نيز بايد تغيير داد.
وى ادامه داد: بايد اين آموزش ها را از مدارس شروع كرد چون يكسرى بيمار هاى شايع در زنان نگران كننده است و هزينه هاى 
زيادى براى جامعه دارد. معاون رئيس جمهورى افزود: بايد طرح هايى همچون ايجاد كلينيك هاى سالمت بايد ادامه يابد به همين 

منظور براى موضوع سالمت بانوان حتما براى طرح هايى كه داريم با وزير بهداشت جلسه اى خواهيم داشت.
وى درباره سالمت خاص زنان و بهداشت بارورى نيز اشاره كرد و افزود: در اين زمينه افزايش آگاهى بسيار ضرورى است و براى اينكه 

زنان و جوانان شخصيت خودشان را حفظ كنند بايد روى آن كار كرد چون جهل سبب افزايش رفتارهاى پرخطر مى شود.
ابتكار ادامه داد: درباره اعتياد و موضوع سالمت روان نيز بانوان درگير هستند و بايد ميزان آگاهى بانوان را افزايش داد.

وى با بيان اينكه البته آموزش هاى قبل و حين ازدواج بايد همچنان اجرا شود، تاكيد كرد: ما روند رو به رشدى در آسيب هاى اجتماعى 
داريم و رهبر معظم انقالب اسالمى به همين دليل شوراى اجتماعى را تشكيل داد البته ابتدا بايد با آگاهى و عزت نفس آسيب ها را 

برنامه ريزى و كنترل كنيم.
معاون امور زنان و خانواده رياست جمهورى افزود: ديگر زمان انكار و ناديده گرفتن موضوعات و آسيب هاى اجتماعى نيست و نمى 

توانيم فقط آسيب ها را در آخر خط ببينيم.
وى به راه اندازى اولين مركز بازتواتى مادر و كودك معتاد در سازمان بهزيستى اشاره كرد و گفت: در اين مركز مادران كارتن خواب 
معتاد با كار مددكارى مادر را درمان و بچه اش را پيدا مى كنند در كنار هم دوباره زندگى مى كنند البته شايد تعدادى از اين مادران به 

بيمارى ها و رفتارهاى پرخطرمواجه باشند كه اميدواريم اين كار اثربخش باشد.
وى اظهار داشت: در حوزه بهداشت و سالمت روان نيز شكاف هاى قابل توجهى براى زنان وجود دارد و زنان در حوزه بهداشت و 
روان آسيب هاى زيادى مى بينند كه بخشى از آن به دليل خشونت رفتارى و فيزيكى در خانه يا بيرون مى تواند باشد و سالمت زنان 

را هدف قرار مى دهد بايد روى اين موضوعات فرابخشى نگاه كنيم.

نـان ز

لزوم حمايت نمايندگان مجلس از اجراى كامل قانون شوراهاى حل اختالف 
رئيس شوراهاى حل اختالف خوزستان گفت: نمايندگان مجلس 
شوراى اسالمى جهت تقويت شوراى حل اختالف بر لزوم اجرايى 
شدن كامل قانون شوراهاى حل اختالف در دولت تاكيد و حمايت 

كنند.
به گزارش روابط عمومى شوراهاى حل اختالف استان خوزستان 
عبدالعباس زبيدى نيا معاون قضايى و رئيس شوراهاى حل اختالف 
خوزستان در جلسه هم انديشى دستگاه قضايى استان با نمايندگان 
مجلس شوراى اسالمى خوزستان بر لزوم حمايت نمايندگان مجلس 
بر اجراى كامل قانون شوراى حل اختالف تاكيد كرد و گفت:با توجه 

به تصويب قانون شوراى حل اختالف در پايان سال 94 در مجلس و مكلف كردن دولت مبنى بر تخصيص 100 در صد درآمدهاى 
شوراهاى حل اختالف براى هزينه كرد آنان، هنوز اين درآمدها محقق نشد و مقرر گرديد كه در رديف بودجه سال 96 درآمدهاى 
شورا در اجراء ماده 23 قانون شوراى حل اختالف در نظر گرفته شود و الزم است نمايندگان مجلس شوراى اسالمى از اجراى كامل 

اين قانون حمايت كنند.
وى افزود:اكثر نمايندگان با اليحه اصالح مواد قانون شوراى حل اختالف و تخصيص درآمدهاى شوراى حل اختالف به اين نهاد 
موافقت نمودند و اين اليحه در حال حاضر براى بررسى بيشتر به كمسيون قضايى و حقوقى مجلس جهت تصويب نهايى و تعيين 

رديف بودجه در سال 96 ارجاع داد شد كه اميدواريم نمايندگان مجلس توجه و عنايت خاص و ويژه به اين اليحه داشته باشند.
زبيدى نيا با تاكيد بر رفع مشكالت معيشتى اعضاء و كاركنان شوراهاى حل اختالف خاطر نشان كرد: عالوه بر اجراى كامل قانون 
جديد شوراها بايد هزينه ها و پاداشهاى اعضاء و كاركنان شوراى حل اختالف افزايش پيدا كند زيرا آنان اگر چه بصورت افتخارى انجام 
وظيفه مى نمايند ليكن براى رسيدگى و حل و فصل پرونده ها متحمل هزينه هاى مى گردند و الزم است هزينه هاى آنان جبران شود 
رئيس شوراهاى حل اختالف خوزستان در ادامه اظهار داشت:بايد قدردان نيروهاى زحمتكش و پرتالش شوراهاى حل اختالف بود 
كه بيش از يك و چهارم پرونده ها در شوراها رسيدگى مى شود بنابراين توجه قوه مقننه به درخواستهاى مشروع اعضاء شوراى حل 

اختالف ، موجب تقويت روحيه و سالمت ادارى آنان مى گردد.
وى خواستار بازديد نمايندگان مجلس شوراى اسالمى از حوزه قضايى و شوراى حل اختالف شهر خود،جهت آشنايى بيشتر با نحوه 

عملكرد آنان شد.
عباس پاپى زاده رئيس مجمع نمايندگان خوزستان در اين جلسه بر پيگيرى مطالبات اعضاء شوراى حل اختالف و حمايت از بودجه 
و تخصيص 100 در صد درآمدها به شوراى حل اختالف تاكيد و از پيشنهاد بازديد نمايندگان از حوزه هاى قضايى و شوراهاى حل 

اختالف شهر خود استقبال كرد.

خبـر

ــى از خريد و فروش كليه در  روزنامه لس آنجس تايمز در گزارش
ــته است و مدعى شده از كشورهاى خليج فارس حتى  ايران نوش

عربستان با شناسنامه جعلى براى پيوند كليه به ايران مى آيند
ــات روى برخى ديوارها، باجه  هاى تلفن و پياده روهاى  اين تبليغ
ــت؛ «كليه براى فروش» . اين جمله به  ــبانده شده اس تهران چس
ــماره تلفن و گروه خوني، تنها نوشته اى است كه روى  همراه ش
ــات جديدترى هم اضافه  ــود دارد. تقريبا هر روز تبليغ آنها وج
ــت هر يكى از آنها روايتى وحشتناك  ــود، تبليغاتى كه پش مى ش
ــورى كه  ــتان هايى از بيكارى، بدهى و ... در كش وجود دارد. داس

نااميدى اقتصادى آن را احاطه كرده است.
ــايه درختى در نزديكى يكى از بيمارستان هاى پيوند تهران،  در س
ــتاده است،  ــتم تهويه هوا ايس على رضايى يك نصب كننده سيس
ــم مى توانم بدهى ام را  ــم كليه ام را بفروش ــد: اگر بتوان او مى گوي

پرداخت كنم، حاضرم كبدم را هم بفروشم.
ــهروندانش اجازه مى دهد به  ــت كه به ش ــورى اس ايران تنها كش
ــال 1993 ميالدى  ــوند، از س طور قانونى كليه هاى خود را بفرش
تاكنون 30 هزار عمل پيوند كليه در اين كشور انجام شده است؛ 

يك سازمان دولتى خريداران و 
فروشندگان را ثبت نام مى كند 
ــراى خريد هر كليه بيش از  و ب
ــون تومان پول به اهدا  15 ميلي

كننده مى دهد.
اما اين سيستم به شكل درستى 
ــندگان  فروش ــد،  نمى كن كار 
ــد به  ــه مى توانن ــد ك فهميده ان
ــانى كه  ــى از كس ــور جانب ط
ــال منتظر  ــد چندس نمى خواهن
ــد. حتى  ــول بگيرن ــد، پ بمانن
خارجى هايى هم كه از حضور 
آنها در برنامه ملى ايرانى  ممنوع 
است به شكل غيرقانونى از آن 
سال هاى  از  مى كنند،  ــتفاده  اس
گذشته افراد زيادى از عربستان 
ــنامه جعلى  ــعودى با شناس س
ــد انجام  ــل پيون ــران عم در اي
ــه ايرانى ها هم از  ــد. البت داده ان
اين سيستم خود دفاع مى كنند، 

ــتم به افراد فقير كمك مى كند تا در كنار  آنها مى گويند اين سيس
ــكلى امنى پول درمى آورند جان برخى از مردم را هم  اينكه به ش
ــش ارولوژى و پيوند  ــيمفروش، مدير بخ نجات بدهند. ناصر س
كليه بيمارستان شهيد لبافى نژاد از موافقان عمل پيوند كليه به اين 
شكل است، او در اين رابطه مى گويد: «بله، مردم اعضاى بدنشان 
ــد ولى اين يك واقعيت در  ــدا مى كنند چون پول الزم دارن را اه

كل جهان است.»
ــى انجام دهند  ــا كار غيرقانون ــه جاى اينكه آنه ــه داد: «ب او ادام
ــان افراد را نجات  ــود را پرداخت كنند، آنها ج ــا بدهى هاى خ ت

مى دهد. اين كار هم به نفع خريدار است هم به نفع فروشنده.»
ــويى برخى كارشناسان بين المللى مى گويند وجود تبليغات  از س
ــان مى دهد كه اهداى عضو به يك تجارت براى  در خيابان ها نش
ــده است، دقيقا همين موضوع باعث شده  افراد نيازمند تبديل ش
در كشورهاى زيادى مثل ايالت متحده فروش اعضاى بدن ممنوع 
شود. گابريل دانوويچ  مدير برنامه پيوند كليه در دانشگاه «يو سى 
ال اى» و از مخالفان فروش كليه در اين رابطه مى گويد: «وضعيت 
ــما در اوج نااميدى  ــود، وقتى ش اهدا كننده ها در پايان بدتر مى ش

ــت دادن عزت نفس به دست  ــتيد اينكه پولى به بهاى از دس هس
آوريد كمكى به شما نمى كند، در واقع اين عمل از روى نااميدى 

است نه عشق.»
در واقع شايعاتى كه در بازار سياه پيوند كليه در ايران وجود دارد، 
به قربانيان مسائل اقتصادى ايران اميد مى دهد. على رضايى يكى 
از اين قربانيان است، او زمانى مى توانست هزنيه خانواده خود را 
تامين  كند و از طبقه متوسط جامعه بود، اما بعد از اينكه براى كار 
ــكن مهر استخدام شد شرايطش كامال تغيير كرد،  در ساخت مس
او االن 7 هزار دالر به بانك بدهكار است و چندين بار بازداشت 
شده است. او مى گويد: « اگر دوباره به زندان برگردم، چه اتفاقى 

براى كودكانم مى افتد؟»
ــك كاغذ آبى  ــك روز او روى ي ــرار از اين وضعيت ي ــراى ف ب
ــت: «فروش فورى كليه، قيمت قابل مذاكره، گروه خونى «آ  نوش
ــكى چسباند، او  ــاختمان پزش ب» مثبت» و آن را به ديوار يك س

براى اين كار 9 هزار دالر مى خواست.
فرداى آن روز على رفت تا ببيند تبليغش سر جايش است يا نه و 
متوجه شد يك نفر ديگر هم تبليغ خودش را اضافه كرده است. با 

تماس آن شماره بايك داستان غم انگيز ديگر معلوم شد.
ــاله زيست شناسى 15 هزار دالر نياز  مهدى، يك دانشجو 24 س
ــئله خانوادگى خود را حل كند، امين يك راننده  دارد تا يك مس
ــروع دوباره  ــى از اين پول را براى ش ــاله هم نيم ــون 36 س كامي

تجارت خود نياز دارد.
ــان خيابان كاغذى  ــنايان على هم در هم ــرد، يكى از آش رضا ك
ــت و ده ها هزار دالر بدهى دارد.  ــبانده است. او 42 ساله اس چس
ــته  ــود را فروخت ولى هنوز نتوانس ــا خودرو و دو خانه خ رض
ــائل من  ــود را پرداخت كند. او مى گويد: «اين مس بدهى هاى خ
ــر من را كاله گذاشتند و االن دوباره ممكن چنين  را مى كشد. س

اتفاقى بيافتد، فقط به تعداد تبليغات اينجا نگاه كنيد.»
ــتر آدم ها مى توانند بدون يكى از دو كليه خود زندگى كنند،  بيش
ــت كه به شدت  ــت هشدار داده اس ــازمان جهانى بهداش ولى س
ــر به انجام  ــت چون منج ــارت در اعضاى بدن اس ــف تج مخال

جراحى هاى خطرناكى مى شود.
ولى طرفداران چنين سيستمى در ايران، ترجيح مى دهند به جاى 
ــتفاده كنند،  كلمه فروش اعضاى بدن از كلمه  كمك هاى مالى اس

ــتند، البته تا وقتى كه  روحانيان ايران هم موافق چنين عملى هس
به كسى آسيب نرسد.

ــزارش دادند كه  ــانه هاى داخلى در ايران گ ــال پيش رس چند س
ــاالنه صدها عمل غيرقانونى براى اهالى ثروتمند اطراف خليج  س
ــتان هاى خصوصى انجام مى شود.  فارس در كلينيك ها و بيمارس
ــختگيرانه تر  ــد قوانين خود را س ــئوالن ايرانى مى گوين ــه مس البت

كرده اند تا چنين اتفاقى نيافتد.
ــويى در ايران اقداماتى هم انجام مى شود تا پول غيرقانونى  از س
ــود، بر اساس قوانين انجمن كليه  براى عمل پيوند كليه هزينه نش
ــول را به طور كامل پرداخت  ــران فرد دريافت كننده در ابتدا پ اي
مى كند و اين پول بعد از اتمام جراحى به اهدا كننده داده مى شود. 
نوشين بيدريغ، هماهنگ كننده امور پيوند اين بنياد در اين رابطه 
ــى كليه اش را  ــكل خصوص مى گويد: «هيچكس نمى تواند به ش
ــد،  تبليغاتى كه مردم در خيابان مى گذارند از روى نادانى  بفروش

است.»
ــاله در لس آنجلس  ــدى پيش يك مرد ايرانى آمريكايى 78 س چن
ــود در امريكا منتظر بماند تا  ــد، اگر قرار ب دچار بيمار كليوى ش
ــى  كه جان خود را از  كليه كس
دست داده به او اهدا شود، بايد 
به طور ميانگين 3,5 سال منتظر 
ــور ساالنه  مى ماند، در اين كش
ــن علت جان  ــر به همي 12 نف
ــت مى دهند. به  خود را از دس
ــل او به تهران آمد و  همين دلي
6 ماه بعد از ثبت نام در كلينيك 
ناصر سيمفروش جراحى شد، 
ــرد براى  ــود اين م گفته مى ش
ــه به جاى  ــن دريافت كلي چني
ــان 28 ميليون  ــون توم 15 ميلي
ــت، البته  تومان هزينه كرده اس
در  او  ــد  مى گوي ــيمفروش  س

جريان چنين اتفاقى نيست.
ــه  رابط ــن  اي در  ــيمفروش  س
مى گويد: «اگر چنين پولى را به 
ــه پرداخت كرده  طور داوطلبان
ــت، رهبران  كار بدى نكرده اس
ــد اين كار  ــى ما مى گوين مذهب

مشكلى ندارد چون جان افرادى نجات داده مى شود.»
اما پزشكان مخالف خريد و فروش كليه در ايران مى گويند چنين 
كارهاى غيرقانونى فقط تبليغات فروش كليه را افزايش مى دهد. 
بهروز برومند يك نفرولوژيست در اين رابطه مى گويد: «قيمت ها 
بيشتر و بيشتر مى شود، تجارت پيوند يك مسابقه است و تا زمانى 

كه فقر وجود دارد نمى شود آن را متوقف كرد.»
ــانى كه از روش قانونى كليه خود را مى فروشند هم  اما براى كس
ــد رخ نمى دهد، براى مثال يك زن  ــه اتفاقاتى كه مى خواه هميش
35 ساله به نام سارا كه به علت مشكالت مالى كليه خود را اهدا 
ــت كه ثبت نام كرده ولى هنوز جراحى نشده  كرد، االن 6 ماه اس
است. او در اين باره مى گويد: «من نا اميد هستم، بايد پولى براى 

زندگى داشته باشم.»
ــيار نگران بود، او مى گفت:  ــى رضايى هم از اين وضعيت بس عل
ــت بانك خانه  ــن فقط 5 روز وقت دارم، بعد از آن ممكن اس «م
يكى از آشناهاى من را مصادره كند و دوباره به زندان برگردم.»

آن 5 روز گذشت، تبليغ او روى ديوار باقى مانده است ولى تلفن 
على را هيچكس جواب نمى دهد.

 نازنين دختر 19 ساله اى است كه تمام زندگيش 
عشق به كره جنوبى است. او روى كوله پشتى و 
پوليورى كه پوشيده برچسب هايى به زبان كره اى 
زده. او حاال دو سال است كه تصميم گرفته از ايران 

برود و در سئول زندگى كند.
خصوصى  كالس  به  مادرش  با  بار  سه  هفته اى 
زبان كره اى مى رود و هر روز با گوش كردن به 
آهنگ ها و ديدن سريال ها تمرين مى كند. او دلباخته 
خواننده ها و بازيگران كره اى است و اتاقش پر از 
عكس هاى آنها. اما اين داستان تنها داستان نازنين 
صحبت  آنها  با  كه  روانشناسانى  گفته  به  نيست. 
ايران  در  زيادى  جوان  پسران  و  دختران  كرده ام 
عاشق كره جنوبى هستند. دختران و پسرانى كه 
تمام آرزويشان ديدن هنرمندان كره اى است و شايد 
روانشناسان  اين  شدن.  كره اى  بگويم؛  باشد  بهتر 
تأييد مى كنند كه با تب كره اى شدن مواجه هستيم 
تا جايى كه حتى بعضى ها مى خواهند عمل تغيير 
جنسيت بدهند تا شايد از اين طريق بيشتر شبيه 
كره اى ها شوند. در اين مرحله است كه پدران و 
مادران ناچار از مراجعه به روانشناسان هستند. در 
اين جلسات بزودى مشخص مى شود كه ادعاى 
مطابق نبودن روح و جسم درست نيست و نيازى 
هم به عمل تغيير جنسيت نيست، بلكه ريشه قضيه 
خيلى ساده در هيجان كره اى شدن است. كره اى 

شدن؟ چرا و به چه دليل؟
اولين پرده از داستان عشق ايرانى ها به كره جنوبى 
از سريال هاى تلويزيونى شروع شد. سريال هايى كه 
هر شب مردم را پاى تلويزيون ميخكوب مى كرد. 
قصه هايى از مردان دلير و جنگجو يا زنانى كه پا 
به پاى مردها كار مى كردند. «جواهرى در قصر» 
و «امپراطور دريا» با بازيگرانى كه بسرعت به دل 
مردم راه پيدا مى كردند تب كره را در ايران شعله 
ور كردند. آن زمان تى شرت ها و عكس هاى اين 
بازيگران بخوبى به فروش مى رفت و رستوران هاى 
آسياى شرقى تهران هر روز شلوغ تر مى شد. اما كار 

به اينجا ختم نشد و شبكه هاى ماهواره اى با انبوهى 
از سريال هاى 500 قسمتى هم روى موج آمدند. 
چه كسى فكر مى كرد اين تب ريشه بدواند و حاال 
تبديل به نوعى فرهنگ گريزى و آموزش زبان و 
رقص و آشپزى و حتى جنسيت گريزى شود. آيا 
با تغيير جنسيت مى شود شبيه دختران و پسران 

كره اى شد؟ اگر بشود كه به دردسرش مى ارزد!
مالقات  دفترش  در  را  روانشناس  اخوان  احمد 
مى كنيم. او از دختران و پسرانى مى گويد كه براى 
مشاوره در مورد تغيير جنسيت به دفتر روانشناسى 
مى آيند. نوجوانانى در سنين بين 15 تا 20 سال: «از 
فروردين تا حاال 13 پرونده كه 9 پرونده متعلق 
به دختران و چهار پرونده متعلق به پسران بوده با 
تفكرات ترنس داشته ايم. سال پيش هم 25 پرونده 
خانواده ها  ما  تا  مى كنند  مراجعه  اغلب  داشتيم. 
برعكس؛  يا  كنند  عمل  آنها  كه  كنيم  راضى  را 
خانواده ها مراجعه مى كنند كه آنها را پشيمان كنيم. 
هيچ  مى فهميم  غدد  آزمايش  از  بعد  هم  معموالً 
متوجه  هم  مشاوره  از  بعد  ندارد.  وجود  مشكلى 
تأثيرپذيرى آنها از فيلم ها و سريال ها و خوانندگان 

كره اى مى شويم و شروع مى كنيم به درمان.»
به  شبيه  پوشيدن  لباس  شكل  از  ما  براى  اخوان 
هم مراجعين مى گويد؛ دخترانى كه لباس پسرانه 
صاف  را  خود  موهاى  كه  پسرانى  و  مى پوشند 
آنها  مى ريزند: «بيشتر  صورتشان  روى  و  مى كنند 
ياد  كره اى  زبان  خانه  در  و  رفتن  كالس  بدون 
گرفته اند و آنقدر مسلط هستند كه به راحتى به اين 
زبان صحبت مى كنند. اغلب هم از طبقه اجتماعى 
متوسط به باال هستند.» وى از دخترى مى گويد كه 
هر روز به خواننده مورد عالقه اش ايميل مى زده و 

به او ابراز عشق مى كرده و تمام آهنگ هايش را هم 
از حفظ بوده.

نازنين و مادرش از كالس خصوصى زبان كره اى 
و  نمادها  روى  از  مى شود  فقط  مى آيند.  بيرون 
كلمات كره اى كه روى لباس و كيفش زده فهميد 
حياط  توى  را  آنها  است.  كره  عاشقان  از  او  كه 
مؤسسه آموزش زبان خارجى مى بينم. مادرش زنى 
جوان است و آن طور كه خودش مى گويد هفته اى 
سه بار با هم به كالس خصوصى مى آيند و قصدش 
اين است كه بزودى براى ادامه تحصيل دخترش 
به سئول بروند. از او مى پرسم چرا كره جنوبى؟ 
مى گويد: «هر دوتا عاشق كره هستيم و خب اين 
همه آدم به جاهاى مختلف دنيا مهاجرت مى كنند و 

ما هم كره جنوبى را دوست داريم.»

انگار از سؤالم خوشش نيامده. نازنين وسط حرف 
مى آيد و با تعصب از عالقه اش به كره مى گويد: 
«من مردمش را خيلى دوست دارم. با چند نفرشان 
حرف  باهم  دوستم.  اجتماعى  شبكه هاى  توى 
مى زنيم و بعضى وقت ها توى زبان كمكم مى كنند. 
حتى يكى از آنها ايران آمد و همديگر را ديديم. 

خيلى مهربان و دوست داشتنى هستند.»
و  شده  تنگ  كه  چشمانى  با  ساكت  مادرش   
از  مى دهد.  گوش  جواب ها  و  سؤال   به  مشكوك 
نازنين در مورد عالقه اش به موسيقى و سريال هاى 
با  و  مى آيد  لبش  روى  لبخند  مى پرسم.  كره اى 
ذوق خاصى از عشقش به خواننده ها و گروه هاى 
موسيقى كره اى مى گويد: «آرزوى من است يك بار 
برم كنسرتشان. آنقدر به در و ديوار اتاقم عكس شان 

را زده ام كه بعضى شب ها خواب مى بينم وسط 
كنسرتم.»

ميرداماد  خيابان  در  روانشناسى  خانم  دفتر  به 
جوانان  روى  تخصصى  صورت  به  كه  مى روم 
و نوجوانان كار مى كند اما دوست ندارد نامى از 
تعداد  از  ما  براى  او  شود.  درج  گزارش  در  وى 
باالى مراجعينى مى گويد كه براى تغيير جنسيت به 
مطبش مى آيند و معتقد است رابطه معنى دارى بين 
مراجعين تغيير جنسيت با عالقه آنها به سريال ها 
دارد:  وجود  كره اى  موزيك هاى  و  انيميشن ها  و 
«نوجوانان خيلى زيادى با اين گرايش ديده ام و 
معتقدم همبستگى مثبتى بين كسانى كه اختالل 
هويت جنسى دارند با عالقه مندى آنها به سريال ها 
و فيلم هاى خارجى بخصوص كره اى وجود دارد. 
يا  نماد  هر  كه  گفت  اين طور  مى توان  واقع  در 
مدلى كه تفاوت زن و مرد را به حداقل مى رساند، 

مى تواند آسيب زا باشد.»
او براى ما از فيزيك مردان و زنان شرق آسيايى 
روى  از  فقط  مى شود  سخت  اينكه  و  مى گويد 
صورت تشخيص داد كه فرد مرد يا زن است و 
شايد يكى از داليل اين گرايش ها در نوجوانان نيز 
همين نوع فيزيك و صورت باشد: «البته نمى شود 
به راحتى گفت فقط به خاطر ديدن فيلم و سريال 
كره اى اين اتفاق مى افتد و حتماً داليل ديگرى هم 

وجود دارد.»
فهميدن دليل واقعى اين همبستگى بين مردان و 
زنان جوانى كه مى خواهند تغيير جنسيت بدهند 
نيست.  راحتى  كار  كره اى  فيلم هاى  تماشاى  و 
حتى براى روانشناسانى كه در اين گزارش با آنها 
صحبت كرده ام هم موضوع كمى پيچيده است. 

آنها معتقدند بايد در اين زمينه كار آزمايشگاهى 
مصطفى  اما  داد.  انجام  ويژه اى  پژوهشى  و 
را  مسأله  نوجوان  و  كودك  روانشناس  زارعان 
از زاويه ديگرى بررسى مى كند. او از پژوهشى 
روى  بر  كه  مى گويد  بهشتى  شهيد  دانشگاه  در 
محتواى قصه هاى درسى سه كشور ايران، ژاپن 
بيشترين  پژوهش  اين  «در  شده:  انجام  آلمان  و 
شده،  تكرار  ايرانى  دروس  در  كه  مفهومى 
پيشرفت  و  پشتكار  آلمانى ها  است.  بودن  مطيع 
و  گروهى  ارزش هاى  به  پايبندى  ژاپنى ها  و 
وقتى  بنابراين  دارند.  نظر  مد  بيشتر  را  پيشرفت 
ما در كتاب هاى درسى روى مطيع بودن تمركز 
فرهنگى  نمادهاى  ديگر  طرف  از  و  مى كنيم 
مناسبى براى نسل جديد توليد نمى كنيم، خيلى 

عجيب نيست كه اين پديده ها اتفاق بيفتد.»
اعتماد  از  كه  مى گويد  پسرى  مراجعه  از  زارعان 
و  بى حد  عشق  و  بوده  برخوردار  پايينى  به نفس 
اندازه اى به رقص كره اى داشته: «تمام زندگى اش را 
براى ياد گرفتن زبان كره اى و رفتن از ايران گذاشته 
و  بخواند  درس  كره  در  مى خواست  دلش  بود. 
رقص ياد بگيرد.» او نيز يكى از داليل عالقه جوانان 
و نوجوانان ايرانى به كره اى ها را فيزيك و شكل 
معصوم  صورت  «آنها  مى داند:  كره اى ها  صورت 
را  گرايش  معصوميت  اين  و  دارند  كودكانه اى  و 
بيشتر مى كند.»همين چند روز پيش بود كه خبرى 
از حضور يك خواننده تركيه اى در ايران بحث داغ 

شبكه هاى اجتماعى شده بود.
خواننده اى كه براى افتتاح يك رستوران به تهران 
آمد و با هجوم طرفدارانش مواجه شد. هواداران 
براى گرفتن سلفى سر از پا نمى شناختند و اين شور 
و اشتياق آنها حتى براى خود آقاى خواننده هم 
عجيب بود. طرفداران تركيه، كره، آلمان، فرانسه يا 
امريكا؛ شايد هيچ يك از اينها اتفاق جديدى نباشد 
و تنها الگوهاست كه تغيير مى كند. كشور بعدى 

كجاست، برزيل يا بالروس؟

تب جديد در ايران:  تب جديد در ايران:  مى خواهم ُكره اى شوم!مى خواهم ُكره اى شوم!

ايران؛ ركورددار فروش
 اعضـاي بدن به خاطر فقـر

شايعاتى كه در بازار سياه پيوند كليه وجود دارد، به قربانيان بحران اقتصادى ايران راهكار مى دهد
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اقتصادى
شـت ا د د يا

نرخ ارز و قرض الحسنه به خارجى ها
ــازار  ــه ب ــردن تعيين نرخ ارز ب يا و معايب واگذار ك ــت ارزى، مزا ــورد سياس در م

ــان  ــب اقتصاددان ــت. اغل ــده اس ــه ش ــراوان گفت ــك مركزى و تثبيت آن ف ــا بان ي
ــر قيمت  ــت و مانند ه ــم اقتصاد معتقدند نرخ ارز يك قيمت اس ــان اصلى عل جري

ــاى آن  ــه و تقاض ــكل دهنده عرض ــى ش ــل بنيان ــا عوام ــد تعيين آن ب ــرى باي ديگ
ــديد آن نيز  ــانات ش ــد، گرچه باثبات بودن نرخ ارز و پرهيز از نوس ــازگار باش س

ــت. ــاد اس ــم اقتص ــاى عل ــق از ايده آل ه ــن منط ــا همي ب

بنابراين در كشورى كه متوسط رشد بهره ورى آن از طرف هاى تجارى اش كمتر است و نرخ 
تورم آن از متوسط نرخ تورم طرف هاى تجارى اش بيشتر است (واقعيت اقتصاد ايران)، 
عوامل بنيانى افزايش نرخ ارز در آن كشور را اجتناب ناپذير مى كنند و بهتر است اجازه داده 

شود تا نرخ ارز به تدريج افزايش يابد يا ارزش پول داخلى تضعيف شود.
ارز آن است كه سبب  تصنعى نرخ  داشتن  پايين نگه  استدالل براى پرهيز از  مهم ترين 
و  واردات  افزايش  نتيجه  در  و  داخلى  به  نسبت  خارجى  كاالهاى  نسبى  شدن  ارزان 
كاهش صادرات مى شود. همچنين، اين موضوع سبب از دست رفتن درآمدهاى ارزى 
به دليل تالش براى تثبيت نرخ ارز مى شود؛ در شرايطى كه كشور براى انباشت سرمايه 

و دستيابى به رشد اقتصادى به شدت نيازمند منابع مالى است.
اما آنچه تاكنون مورد توجه قرار نگرفته است، نقش تثبيت نرخ ارز و پايين نگه داشتن 
تصنعى نرخ ارز در خروج سرمايه و به عبارتى واگذارى پس انداز به خارجيان و به طور 
مشخص اياالت متحده آمريكا است. هنگامى كه عوامل بنيانى و به ويژه تورم سبب فشار 
براى افزايش نرخ ارز مى شوند و بانك مركزى با مداخله در بازار ارز اقدام به تثبيت 
و  فعال  ارز  بازار  در  كه  كسانى  مشخص  به طور  و  اقتصادى  عامالن  مى كند،  ارز  نرخ 
داشت  نخواهد  تداوم  ارز  نرخ  داشتن  نگه  پايين  كه  مى دانند  هستند،  مالى  منابع  داراى 

(به ويژه در شرايطى كه كشور از درآمدهاى باالى ارزى بهره مند نباشد).
آنگاه، رفتار عقالنى فردى آنها حكم مى كند اقدام به خريد و نگهدارى ارز براى كسب 
سود از افزايش قيمت آتى آن كنند. اين موضوع سبب سرازير شدن منابع قابل توجهى 
بانك هاى  و  مالى  موسسات  كه  كنونى  شرايط  به  توجه  (با  مى شود  ارز  بازار  سمت  به 
غيردولتى در اقتصاد بااهميت شده اند حتى منابع اين بانك ها و موسسات نيز مى تواند 

به سمت بازار ارز جريان يابد و تالطم هاى بازار ارز را تشديد كند).
بنابراين  است؛  نشده  ادغام  جهانى  بازارهاى  در  كشور  مالى  و  بانكى  نظام  كه  آنجا  از 
به ويژه  و  كشور  اقتصادى  فعاالن  براى  ارزى  مالى  ابزارهاى  بسيارى  از  استفاده  امكان 
شكل  به  فوق  انگيزه  با  شده  نگهدارى  ارز  عمده  بخش  ندارد،  وجود  معمولى  افراد 
هم  خارجى  بانك هاى  در  ديدارى  ارزى  سپرده هاى  شكل  به  اگر  است(حتى  نقد  وجه 
شكل  به  خارجى  ارز  نگهدارى  اما  ندارد).  نقد  وجه  با  تفاوتى  ماهيتا  شود  نگهدارى 
نقد و آن هم عمدتا به شكل دالر به آن معنى است كه دارنده ارز در نهايت معادل ارز 

نگهدارى شده از دولت آمريكا طلبكار است.
اسكناس  ناشر  بانك  بدهى  سند  نوعى  امروزه  پول هاى  كه  است  آن  موضوع  اين  دليل 
بانك  كه  است  بهره اى  بدون  سفته  مانند  و  هستند  نظر  مورد  كشور  مركزى  بانك  يا 
معنى  آن  به  اين  اما  مى شود.  نگهدارى  اشخاص  نزد  و  كرده  منتشر  كشور  آن  مركزى 
است كه دالر نگهدارى شده در دست اشخاص ايرانى و به طور مشخص زمانى كه به 
شكل وجه نقد است بيانگر طلب اشخاص ايرانى است و نوعى قرض دادن به دولت 
اياالت متحده آمريكا. همچنين، با توجه به اينكه به اين دالر نگهدارى شده (قرض مردم 
ايران به دولت اياالت متحده آمريكا) بهره اى تعلق نمى گيرد، اين مصداق اعطاى نوعى 
وام قرض الحسنه از طرف مردم ايران به دولت اياالت متحده است. البته اين به آن معنى 
از  كه  است  معنى  بدان  بلكه  نمى كنند  كسب  سود  و  بازدهى  دالر  دارندگان  كه  نيست 
بخش  كنند  كسب  سود  آن  قيمت  افزايش  به دليل  دالر  دارندگان  اگر  ملى  اقتصاد  منظر 
بابت  از  كشور  اقتصاد  كل  بنابراين  شده اند؛  متضرر  آن  معادل  جامعه  افراد  از  ديگرى 

نگهدارى اين دالر هيچ عايدى نداشته است.
باشد(كه  داشته  وجود  ارز  نرخ  داشتن  نگه  پايين  امكان  عدم  چشم انداز  هرگاه  لذا، 
اختيارى  هجومى  و  صف  است)  داده  رخ  اخير  دهه  چهار  طول  در  كرات  به  ايران  در 
به  قرض الحسنه  اعطاى  به  تا  مى گيرد  شكل  مالى  منابع  و  پس انداز  دارندگان  ازسوى 
به  احسن  نحو  به  را  قرض الحسنه  اين  پاداش  خداوند  كه  است  اميد  بپردازند.  آمريكا 

ما برگرداند!
آنچه در باال بيان شد، به هيچ وجه به آن معنى نيست كه بانك مركزى نبايد با التهابات 
مقطعى در بازار ارز مقابله كند. مثال در شرايطى كه امكان تغيير وضعيت تحريم ها در 
چند روز گذشته مى رفت و التهاب در بازار ارز شكل گرفته بود، اقدامى منطقى بود كه 
با مداخله در بازار ارز هم مانع وارد شدن نوسان شديد در آن شد و هم حس اعتماد 

به افراد جامعه را ايجاد كرد.
آنچه بيشتر مورد تاكيد است آن است كه اگر عوامل بنيادى داللت بر آن دارند كه نرخ 
كند  تثبيت  طورتصنعى  به  را  ارز  نرخ  كند  سعى  مركزى  بانك  و  يابد  افزايش  بايد  ارز 
مى شود  آمريكا  به  قرض الحسنه  وام  اعطاى  براى  صف  شكل گيرى  سبب  موضوع  اين 
نرخ  پرداخت  مجبور به  ناچيز  مبالغ  براى  خانوارهايى  كه  شرايطى  در  مى دانم  بعيد  كه 

سودهاى سرسام آور مى شوند اعطاى اين قرض الحسنه چندان مطلوب باشد.
همچنين، الزم است اشاره شود كه در حالت معمول چون دالر وسيله مبادله بين المللى 
آنچه  است.  اجتناب ناپذير  مركزى  بانك  و  بانك ها  توسط  دالر  مقدارى  نگهدارى  است 
نوشتار باال بر آن تاكيد دارد نگهدارى دالر براى مقاصد سوداگرى است كه در برخى برهه ها 

به دليل سياست ارزى و تالش براى تثبيت نرخ ارز، مبالغ چشمگيرى بوده است.   

در پى افزايش تنش ميان ايران و آمريكا، سرنوشت 
ايرباس  و  بوئينگ  با  ايران  اقتصادى  معامله هاى 
جهت خريد هواپيما مورد توجه قرار گرفته است.

رويكرد تندروى ترامپ در قبال ايران، مشكالت 
ابهام  ايجاد  باعث  سياسى  آشفتگى  و  بانكى 
ايران  دالرى  ميليارد  قرارداد 36  درباره  روزافزون 
براى خريد هواپيما از بوئينگ، ايرباس و «اى تى آر» 
شده است.بر اساس ادعاى رويترز، تصميم شركت 
شركت هاى  از  هواپيما   200 خريد  براى  ايران اير 
مزبور، اوج تجارت ناشى از برجام بود.ايران اير گفته 
با  آن  دالرى  ميليون  و 600  ميليارد  قرارداد 16  كه 
بوئينگ، بزرگترين قرارداد با يك شركت آمريكايى 

پس از انقالب اسالمى است.
در  درگير  افراد  كه  داده  گزارش  خبرگزارى  اين 
مالى  تامين  نگران  هواپيما،  خريد  قراردادهاى 
اين قرارداد شده اند. برتراند گرابوسكى، مشاور و 
بانكدار سابق در حوزه هوانوردى، گفت: "با اين 
حجم از فضاى منفى در آمريكا، نمى فهمم كه چه 

كسى مايل خواهد بود كه براى ايران فاينانس تامين 
 15 ساخت  براى  را  خود  بوئينگ  كند."شركت 
نوع 777- از  دوموتوره  دوربرد  هواپيماى  فروند 

300 اى آر جهت تحويل به ايران در ماه آوريل 
آينده، آماده مى كند. اما بانكدار غربى در اين باره 
اعالم كرد: "در خصوص هواپيماهاى مدل 777، به 

نظر مى رسد كه اكنون به شكل فزاينده اى (تحويل 
آن ها) سخت شده است."

در ادامه آمده است كه فقط صادرات بوئينگ به ايران 
در خطر نيست بلكه به دليل ساخت برخى قطعات 
ايرباس در آمريكا، صادرات هرگونه هواپيماى غربى 
به ايران منوط به اجازه دولت اين كشور است.شايان 
ذكر است كه ايران تاكنون نه هواپيما وارد كرده است. 
سه فروند از ايرباس و شش فروند ديگر از شركت «اى 
تى آر».منابع صنعتى مى گويند كه واشينگتن تاكنون، تا 
پايان دهه (جارى) مجوزهاى فروش هواپيما به ايران 
تحويل،  برنامه هاى  اساس  بر  است.  كرده  صادر  را 
اين مجوزها راه را براى تحويل 15 فروند بوئينگ 
777 و 30 تا 40 جت ايرباس را هموار مى كند.

سياسى  تبعات  دليل  به  گفته  رويترز  به  منبع  يك 
و قانونى لغو مجوزها، نتيجه احتمالى اين خواهد 
بود كه وضع موجود همينگونه باقى بماند اما براى 
سخت  تمديد يا گرفتن مجوزهاى جديد شرايط 

تر خواهد شد.

به گزارش اقتصادنيوز ، سبقت 6/ 90 هزار ميليارد تومانى سپرده هاى 
كوتاه مدت از بلندمدت به منزله يك نااطمينانى شديد در منابع بانك  ها 
است. آرايش سپرده ها به اين شكل، مى تواند بانك ها را با معضل تنگناى 
منابع مواجه كند؛ چراكه شوك هاى سياسى يا اقتصادى در بازارهاى مالى 
ديگر، مى تواند اين گسل فعال را بلرزاند و منابع ناپايدار را به خروج از 
بانك ترغيب كند. بانك مركزى معتقد است با ابالغيه كاهش نرخ سود 
و مهلت 11 روزه توانست مقدارى از اين ناپايدارى را بكاهد و سهم 
سرمايه گذارى بلندمدت را افزايش دهد. براى سنجش اين ادعا بايد تا 

گزارش بعدى بانك مركزى منتظر ماند.
ابالغيه 8 بندى بانك مركزى در آخرين روز مردادماه سال جارى به شبكه 
بانكى ابالغ شد و يك فرصت 11 روزه به بانك ها داده شد تا خود را 
با بخشنامه جديد تطبيق دهند. در عمل اجراى نرخ سود 15 درصدى 
در شبكه بانكى كشور به 11شهريور موكول شد. فرصت 11 روزه كافى 
بود تا بسيارى از بانك ها نرخ سود خود را در همين مدت ارتقا دهند تا 
سپرده ها را به سوى خود بكشانند. در آن ايام، جنب و جوش زيادى در 

شعب بانك ها براى جذب سپرده ها ديده مى شد. 
سپرده گذاران در پى تمديد سپرده هاى خود با نرخ 
سود باال يا تبديل آنها از كوتاه مدت به بلندمدت 
بودند. اما بازتاب اين فعل و انفعاالت در گزارش 
اخير بانك مركزى منعكس نشده است؛ چراكه 
مردادماه  پايان  تا  سپرده ها  رصد  اخير  گزارش 
در  چندانى  تغيير  رو  اين  از  مى شود.  شامل  را 
روند سپرده هاى كوتاه مدت و بلندمدت مشاهده 
كوتاه مدت  سرمايه گذارى  واقع  در  نمى شود. 
همچون قبل به روند افزايشى خود ادامه داده و 
سرمايه گذارى بلندمدت نيز توان حركت پاياپاى با 

كوتاه مدت ها را نداشته است.
و  كوتاه مدت  سپرده هاى  رقابت  داستان 
بلندمدت از دى پارسال دچار تغيير شد. در دى 
ماه 95 بود كه ميزان سپرده ها در سرمايه گذارى 
اين  با  گرفت.  پيشى  بلندمدت  از  كوتاه مدت 
پيدا  افزايش  پول  بازار  در  آنها  سهم  چرخش 

كرد. طرح هاى گوناگون و جذاب بانك ها براى جذب سپرده نتيجه 
داده بود و پول مردم را مانند يك آهنربا به سمت خود مى كشيد. اگر 
از سال 94، تغييرات ماهانه حجم سپرده هاى بلندمدت و كوتاه مدت 
سپرده هاى  ماه،  دو  جز  به  ماه ها  اين  كل  در  شود،  گرفته  نظر  زير 
كوتاه مدت رشد قابل مالحظه اى داشتند. تنها در بهمن 94 و خرداد 
95 حجم سپرده ها در قالب سرمايه گذارى كوتاه مدت افت كرد. در 
اغلب ماه ها رشد باالى 3 درصد در هر ماه ثبت شده بود؛ درحالى كه 
براى سپرده هاى بلندمدت چنين رويه اى طى نشد. وخيم ترين حالت 
گذشته،  سال  از  ماه   5 در  مى شود.  ديده   95 سال  در  بلندمدت ها 
حجم سرمايه گذارى بلندمدت نزولى شده بود. در 5 ماه ديگر نيز 
رشد كمتر از يك درصد براى بلندمدت ها ثبت شده بود. برعكس 

سرمايه گذارى كوتاه مدت سال را با توپ پر طى مى كرد.
در نيمه اول پارسال، كوتاه مدت ها همواره رشد باالى 3 درصد را در 
يك ماه ثبت كرده بودند. اين حركت معكوس موجب شد تا باالخره 

حجم سپرده هاى كوتاه مدت در بازار پول از سپرده هاى بلندمدت پيشى 
بگيرد. پس از آن نيز اين روند ادامه پيدا كرد و اختالف در هر ماه 
شدت مى گرفت. در سال جارى نيز تا خرداد ماه اين روند ادامه پيدا كرد. 
رشد سرمايه گذارى بلندمدت كمتر از يك درصد بود و سرمايه گذارى 
كوتاه مدت رشد ماهانه باالى 5/ 2 درصد را ثبت كرده بود. اما به نظر 
در تيرماه يك سكته خفيف در اين روند ايجاد شد. رشد سپرده هاى 
كوتاه مدت به 1/ 1 درصد تنزل يافت. اين عدد كمترين رشد ماهانه 
سپرده هاى كوتاه مدت در دو سال اخير محسوب مى شد؛ البته در بازه 
اعداد مثبت. يعنى هر گاه حجم سرمايه گذارى كوتاه مدت در يك ماه 
رشد مى كرد، عددى باالتر از 2 درصد ثبت شده بود. از طرف ديگر 
سرمايه گذارى بلندمدت نيز در تير ماه نفس تازه اى گرفت. بلندمدت ها 
در اولين ماه تابستان رشد باالى 3 درصدى را در بازه ماهانه ثبت كردند. 
از خرداد 95 به اين سو، سرمايه گذارى بلندمدت هيچ گاه رشد باالى يك 

درصد را هم حتى به خود نديد.

شكاف عميق دو جنس از سپرده ها
اما اين سكته موجب ايست كامل روند كوتاه مدت ها و بلندمدت ها نشد؛ 
چراكه در مردادماه، بار ديگر سرمايه گذارى كوتاه مدت رشد باالى 3 
درصد را ثبت كرد. هر چند سپرده هاى بلندمدت نيز توانستند ميزان 
رشد ماهانه خود را باالى 6/ 1 درصد نگه دارند. در واقع مردادماه يك 
ماه خاكسترى براى روند سپرده هاى بلندمدت و كوتاه مدت بود؛ چراكه 
با وجود رشد سپرده هاى كوتاه مدت، سپرده هاى بلندمدت نيز رشدى 
قابل مالحظه كردند اما شايد تغيير عمده بايد در شهريور اتفاق بيفتد؛ در 
ماهى كه نرخ سود سپرده ها به 15 درصد تقليل يافته و انتظار مى رود 
كه افتى در رشد سپرده هاى كوتاه مدت ديده شود و از آن طرف رشدى 
مناسب در سپرده هاى بلندمدت رويت شود. در واقع يكى از هدف هاى 
سياست گذار پولى نيز همين بود. بانك مركزى درصدد بود تا درجه 
ماندگارى منابع بانك ها را افزايش دهد و سهم بلندمدت ها باز پس 
گرفته شود. هر چند با توجه به فاصله اى كه اكنون بين سرمايه گذارى 

كوتاه مدت و بلندمدت پديد آمده، بعيد است در آينده اى نزديك جايگاه 
آنها در بازار پول جابه جا شود.

در مردادماه امسال، حجم سرمايه گذارى كوتاه مدت از حد نصاب 600 
هزار ميليارد تومان براى اولين بار عبور كرد و به 6/ 604 هزار ميليارد 
تومان رسيد. درحالى كه حجم سرمايه گذارى بلندمدت در همين ماه، 
514 هزار ميليارد تومان گزارش شده؛ اين يعنى اختالف بين سپرده هاى 
كوتاه مدت و بلندمدت به 90 هزار ميليارد تومان رسيده است. اين عدد، 
بيشترين فاصله اى است كه كوتاه مدت ها از بلندمدت ها گرفته اند. به 
نوعى مى توان گفت كه منابع بانك ها در ميانه تابستان، در شرايط ناپايدار 
قرار گرفت؛ چراكه حجم اصلى منابع بانك ها به سپرده هاى كوتاه مدت 
اختصاص پيدا كرده بود. سستى اين سپرده ها به اين جهت است كه وقوع 
هر نوسانى در بازارهاى ديگر مالى، مى تواند اين سپرده ها را به سوى 
خود روانه كند. هر شوك سياسى يا اقتصادى اين قابليت را دارد كه 
منابع بانك ها را با مشكل جدى روبه رو كند. بايد ديد كه افت نرخ سود 
سپرده هاى كوتاه مدت در شهريور باعث شده تا اين وضعيت بهبود يابد يا 
خير. براى پاسخ به اين سوال بايد تا گزارش بعدى 

بانك مركزى صبر كرد.

پرواز صندوق مسكن
سپرده هاى موجود در صندوق پس انداز مسكن در 
سال  جارى رشد مضاعفى يافته است. در مردادماه 
ميزان سپرده هاى اين صندوق، رشد 92 درصدى 
را نسبت به مرداد سال گذشته ثبت كرده است. 
يعنى حدود پس انداز مردم در صندوق پس انداز 
مسكن در مرداد 96 نسبت به سال گذشته به مرز 
رسيده  تومان  ميليارد  هزار  عدد 8/ 6  و  برابر   2
است. تزريق منابع به صندوق پس انداز مسكن، 
در مقياس 5 ماهه نيز تاييد مى شود. رشد منابع 
صندوق در 5 ماه نخست امسال، 8/ 22 درصد 
گزارش شده است. درحالى كه اين رشد نيز در 5 
ماه نخست سال گذشته، عدد كمترى ثبت شده و 
در زير بازه 20 درصد بود. اعداد و آمار گوياى آن است كه استقبال از 

طرح مسكن يكم، بيشتر شده است.
سپرده هاى قرض الحسنه به جز صندوق مسكن، روند ديگرى را سپرى 
مى كند. در واقع اقبال به صندوق مسكن در طرح هاى ديگر قرض الحسنه 
مرداد 96، 4/ 21  در  قرض الحسنه  حساب هاى  ساير  نمى شود.  ديده 
درصد نسبت به مرداد سال قبل رشد كردند. درحالى كه اين عدد در سال 
گذشته بيشتر بود، يعنى ميزان رشد ساالنه در ماه مشابه سال قبل عدد 
بزرگ ترى بود. در مقياس 5 ماهه، اين كاهش رغبت كرد بيشترى پيدا 
مى كند. در 5 ماه نخست سال گذشته، ساير حساب هاى قرض الحسنه 6/ 

2درصد رشد كرده بودند، اما در سال جارى اين رشد به
1/ 0 درصد رسيد. با نگاهى دقيق تر مشخص مى شود كه در پنجمين 
ماه سال، ميزان سپرده ها در ساير صندوق هاى قرض الحسنه كاهش يافته 
است. اين كوچ سپرده ها به ميزان تقريبى 100 ميليارد تومان ثبت شده 

است.

آرايش سپرده ها پيش از ابالغيه جديد نرخ سود بانكى
رصد گزارش هاى بانك مركزى حاكى از آن است كه ماه قبل از اجرايى شدن نرخ سود 15 درصد در بانك هاى كشور، منابع بانك ها از كمترين پايدارى برخوردار بود.

 گزارش بانك مركزى از متغيرهاى پولى و بانكى در مردادماه نشان مى دهد شكاف سپرده هاى كوتاه مدت و بلندمدت در اين ماه به عميق ترين حالت خود رسيده است.

خطر در كمين معامله با بوئينگ و ايرباس

دكتر تيمور رحمانى
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ورزش
خبـر خبـر

تيم ملى بار ديگر كاپيتان دار شد
بر اساس اعالم كريم انصارى فرد مشكل مسعود شجاعى 

براى بازى در تيم ملى فوتبال حل شده است.
رژيم  نماينده  مقابل  بازى  از  بعد  كه  شجاعى  مسعود 
ملى  تيم  از  مدتى  پانيونيوس  پيراهن  با  قدس  اشغالگر 
فوتبال دور شد، ظاهرا به اين تيم برگشته و از اردوى 

بعدى دعوت خواهد شد.
سابق  همبازى  و  ملى  تيم  مهاجم  فرد،  انصارى  كريم 
از  خود  اينستاگرام  صفحه  در  پانيونيوس  در  شجاعى 
بازگشت مسعود شجاعى خبر داده و با لفظ كاپيتان و برادر 

از اين بازيكن ياد كرده است.
بر اساس اعالم انصارى فرد، احتماال شجاعى در اردوى 
بعدى تيم ملى كه اواسط آبان ماه برگزار مى شود حضور 
خواهد داشت و بار ديگر پيراهن تيم ملى را برتن مى كند.

 اسامى اعالم شده از سوى كارلوس كى روش براى بازى 
جهانى  جام  انتخابى  هاى  رقابت  در  جنوبى  كره  مقابل 
روسيه  و پس از گمانه زنى هاى اين چند روز در مورد 
محروميت احتمالى حاج صفى و شجاعى به دليل حضور 
در مقابل نماينده رژيم صهيونيستى، فدراسيون فوتبال و 
كارلوس كى روش با يك برگ برنده يعنى دعوت از حاج 
صفى به استقبال فيفا رفتند تا نشان دهند در مورد اين 
موضوع ايرادى از لحاظ اساسنامه به فوتبال ما وارد نيست  
به نوعى از تعليق فرار كردند و دعوت از حاج صفى تمام 

رشته هاى مخالفان را پنبه كرد.
از سوى ديگر شجاعى از تيم ملى خط خورد تا ثابت 
شود كه به دليل عدم عذرخواهي از طرف كاپيتان، فشارها 
جواب داده و او فغال نميتوانست در تيم ملي حضور داشته 
باشد. اما حاال با خبري كه انصاري فرد داده است كاپيتان 

بار ديگر در تيم ملي خواهد بود.

مجتبى جبارى از استقالل شكايت كرد
مجتبى جبارى، هافبك تيم فوتبال استقالل بابت وضعيت 
مبهمش به كميته  تعيين وضعيت فدراسيون فوتبال ايران، 
شكايت كرد. اين بازيكن حدود يك ماه پيش از حضور در 
تمرينات استقالل منع شد و از آن پس وضعيتش مشخص 
نيست. هافبك ميانى تيم فوتبال استقالل از اين تيم به 

كميته  تعيين وضعيت فدراسيون فوتبال شكايت كرد.
 مجتبى جبارى، هافبك تيم فوتبال استقالل بابت وضعيت 
مبهمش به كميته  تعيين وضعيت فدراسيون فوتبال ايران، 
شكايت كرد. اين بازيكن حدود يك ماه پيش از حضور در 
تمرينات استقالل منع شد و از آن پس وضعيتش مشخص 
وضعيت  تعيين  كميته   به  شكايتش  در  جبارى  نيست. 
فدراسيون فوتبال گفته است كه شرايط نامشخصى دارد و 
باشگاه استقالل نامه اى درباره اخراج او يا كنار گذاشتنش 

به او نداده است و تكليف خودش را نمى داند.
او از اين كميته  خواسته تا هر چه  سريع تر وضعيتش را 

روشن كند.
مجتبى جبارى ظاهرا به دليل انتقاد از سيد رضا افتخارى 
در يكى از تمرينات استقالل مورد غضب مديرعامل آبى 
پوشان قرار گرفته و به همين دليل از تمرين كردن منع 

شده است.

على دايى فقط سكته نكرد
در نيمه اول خودِ كمك داور پرچم زده و سر جايش در 
لب خط ايستاده ولى نمى دانم يكدفعه چه شد كه نظر او 
تغيير كرد؛ فقط همين صحنه نبود و او باز هم روى برخى 
صحنه ها چشم پوشى كرد و ديديم در وقت هاى تلف شده 
كه هدف مدافع ما دفع توپ بود، تشخيص مى دهد پاس 

به عقب داده و خطاى دو ضرب اعالم مى كند.
سرمربى سايپا به شدت از داورى بازى امشب مقابل فوالد 

خوزستان انتقاد كرد.
على دايى در نشست خبرى بعد از ديدار با فوالد گفت: 
متاسفانه در اين بازى بايد با اتفاقات ماوراى مسائلى كه در 
فوتبال رخ مى دهد، جنگ مى كرديم تا به امتياز برسيم؛ همه 
ديديم داور تا دقيقه آخر و حتى بعد از آن دست از تالش 
بر نداشت تا ما شكست بخوريم و حتى نتيجه مساوى هم 

او را قانع نمى كرد!
او با ادامه انتقادات خود از داورى عنوان كرد: در نيمه 
اول خودِ كمك داور پرچم زده و سر جايش در لب خط 
ايستاده ولى نمى دانم يكدفعه چه شد كه نظر او تغيير كرد؛ 
فقط همين صحنه نبود و او باز هم روى برخى صحنه ها 
چشم پوشى كرد و ديديم در وقت هاى تلف شده كه هدف 
مدافع ما دفع توپ بود، تشخيص مى دهد پاس به عقب 

داده و خطاى دو ضرب اعالم مى كند.
سرمربى سايپا ادامه داد: من چطور با اين اتفاقات مبارزه 
كنم؟ اسم اين بازى فوتبال نيست؛ همواره حرف مى زنيم 
فوتبال ما در دنيا جوانمردانه است ولى اين مسابقه هيچ 
چيزش جوانمردانه نبود؛ امشب بازيكنان ما دويدند ولى 
آناليزها از تيم حريف و تمرين روزهاى گذشته نتيجه را 

رقم نمى زد!
داوران  كميته  آقايان  از  يكى  حاال  اينكه  بيان  با  دايى 
كارشناسى داشته باشد، گفت: آقايى كه چلنج را چالنج 
على  چيست؟؛  اتفاقات  اين  به  راجع  نظرش  مى گويد 
مى خواهند  چطور  و  دهد  انجام  بايد  كارى  چه  دايى 
جواب من را بدهند؟؛ امشب على دايى فقط سكته نكرد؛ 
عجيب اينجاست كه به مساوى هم رضايت نمى دهند و 
مى خواهند ما شكست بخوريم؛ اين اتفاقات هم با اين 
تصميم ها مى افتد تا به بيراهه برويم؛ در اين بازى خيلى از 
مسائل زير سوال رفت و تالش بازيكنانى را كه با جان و 
دل تالش مى كردند، با تغيير پنالتى زير سوال بردند؛ من 

روحيه صفر شده بچه ها را برگرداندم.
او درخصوص مسائل فنى اين ديدار ابراز كرد: ما از فوالد 
بهتر بازى كرديم و از هر نظر بهتر بوديم ولى يك سرى 
مسائل دست من نيست؛ فرصت ها را به راحتى هدر داديم 
و مثل هميشه بايد روى اين مشكل تمرين داشته باشيم؛ به 
دنبال تقويت تيم هستيم و از ابتداى فصل از 12 بازيكن 
خارجى تست گرفتيم كه هيچكدام بهتر از نفرات خودمان 

نبودند.

مالك باشگاه استقالل خوزستان مشخص شد
سيد عبدالرضا موسوى پس از تعيين تكليف شركت گروه ملى، مالك باشگاه 

استقالل خوزستان شد. 
پس از تعيين تكليف شركت گروه ملى، سيدعبدالرضا موسوى مالك جديد 
اين شركت شد و بر اين اساس وى مالك باشگاه نيز استقالل خوزستان 
نيزاست. موسوى كه مديرعامل يك شركت هواپيمايى است، در گذشته از 

حاميان مالى باشگاه صبا نيز بوده است.
 باتوجه به سابقه خوب موسوى در حمايت از ورزش فوتبال، اين اميد مى 
رود كه مشكالت باشگاه استقالل خوزستان نيز به زودى رفع شود. موسوى 
به زودى مديرعامل و اعضاى هيات مديره باشگاه استقالل خوزستان را 

مشخص خواهد كرد تا اين باشگاه سروسامان بگيرد

آن تيمى كه بايد باشيم، نيستيم
سرمربى تيم بسكتبال پااليش نفت آبادان با باين اين كه آن تيمى كه بايد 
باشيم، نيستيم، گفت: در اين بازى خوب عمل نكرديم و عدم هماهنگى 

بازيكنان باعث شد بازى خوبى را انجام ندهيم. 
حماد سامرى پس از شكست تيمش برابر تيم پتروشيمى بندرامام در هفته 
دوم ليگ برتر بسكتبال كشور، اظهاكرد: امروز تيم ما به خوبى عمل نكرد و 
همچنين عدم هماهنگى بين بازيكنان باعث شد بازى خوبى را انجام ندهيم. 
وى گفت: قبل از اين بازى اعالم كرده بودم كه بازيكنان خارجى تيم تازه به 
جمع مان اضافه شده اند و فرصت كافى را براى هماهنگى نداشتيم كه اين 

نيز در بازى امروز كامال مشهود بود. 
سرمربى تيم بسكتبال پااليش نفت آبادان با بيان اين كه در نيمه دوم تيم ما در 
نيمه دوم عملكرد بهترى نسبت به حريف داشت، افزود: براى بهتر شدن و 
بازگشت به شرايط آرمانى نياز به زمان بيشترى داريم.  وى بيان كرد: اميدوارم 
از هفته چهارم و پنجم بتوانيم آن نفت واقعى را به نمايش بگذاريم اما اكنون 

به هيچ وجه آن تيمى كه بايد باشيم، نيستيم.

سامرى ادامه داد: براى رفع ايرادات و هماهنگى بازيكنان به فرصت و زمان 
بيشترى نياز داريم و اگر ايرادى در اين ديدار وجود داشت، بر عهده من است 

كه بايد هر چه سريعتر تيم را به شرايط آرمانى برسانم.
وى با اشاره به بازيكنان جديد خارجى اين تيم، گفت: بازيكنان خارجى ما 
اولين بار است كه وارد ليگ ايران مى شوند و با شرايط موجود و تيم هنوز 

به خوبى آشنايى ندارند.
سرمربى تيم بسكتبال پااليش نفت آبادان گفت: بازيكن انگليسى تيم حتى 
يك تمرين هم با ما نداشت ولى در نيمه دوم شرايط تيمى و بازيكنان خارجى 
ما بهتر شد. وى افزود: اگر اختالف نيمه اول وجود نداشت، مى توانستيم با 
بازى نيمه دوم آن را جبران كنيم و نتيجه را تغيير دهيم. سامرى با اشاره به 
قرعه تيم پااليش نفت آبادان در پنج هفته اول ليگ برتر بسكتبال كشور برابر 
حريفان خود، عنوان كرد: متاسفانه  قرعه به صورتى براى ما رقم خورد كه 
خيلى بد موقع با تيم پتروشيمى بندرامامى رو به رو شديم كه تدارك بازى 
هاى آسيايى را ديده بود و از آمادگى خوبى برخوردار شده است. پنج هفته 

اول بازى هاى تيم پااليش نفت با رقباى اصلى برگزار مى شود.
وى درباره به بازى هفته آينده تيمش در تبريز نيز گفت: تيم شهردارى تبريز 
تيم بسيار خوب و پر مهره ايى است و بايد تالش كنيم و تيم را به شرايط 

بازى با تبريز برگردانيم.

اهواز ميزبان جام جهانى وزنه بردارى
رييس فدراسيون وزنه بردارى از برگزارى مسابقات جام جهانى اين رشته با 

عنوان "جايزه بزرگ جام فجر" در اهواز خبر داد. 
على مرادى در خصوص ميزبانى اهواز از مسابقات جام جهانى "جايزه بزرگ 
جام فجر" اظهاركرد: با هماهنگى كه اداره كل ورزش و جوانان خوزستان 
و هيات وزنه بردارى استان انجام داديم، اين رويداد از 15 تا 20 اسفندماه در 

اهواز برگزار خواهد شد.
 وى در ادامه در پاسخ به اين سوال كه پيش بينى شما كسب چند مدال توسط 
وزنه برداران كشور در رقابت هاى قهرمانى جهان است؟ گفت: با توجه به اين 
كه وزنه برداران 9 كشور به دليل دوپينگ نمى توانند در اين رويداد شركت 
كنند، طبعا ساير كشورهايى كه در اين مسابقات، رقابت نزديكى با يكديگر 
دارند، بيشتر تالش خواهند كرد و نمى توان هيچكدام از رقبا را دست كم 

گرفت.
رييس فدراسيون وزنه بردارى افزود: در حال حاضر تيم ملى تمرينات بسيار 
خوبى را پشت سر مى گذراند و اكنون تيم در اردوى شمال است. طى آخرين 
ركوردگيرى كه سوم آبان انجام مى شود، تركيب تيم كه متشكل از 10 نفر 
براى حضور در اين رويداد است، مشخص مى شود. ما پس از آن نيز 
مى توانيم از بين اين نفرات، تركيب اصلى را با توجه به تمريناتى كه 
انجام مى دهند، با تاييد شوراى فنى و نظر فدراسيون به مسابقات قهرمانى 

جهان اعزام مى كنيم.
رييس فدراسيون وزنه بردارى گفت: بهتر است در خصوص موفقيت 
كلى تيم صحبت كنيم و اميدوارم در اين دوره ازمسابقات، يك اتفاق 

تاريخى رقم بخورد و دل مردم و خانواده معظم شهدا شاد شود.
وى در ادامه در پاسخ به اين سوال كه چرا دوباره براى دبيركلى آسيا 
كانديدا نشديد؟ عنوان كرد: من در آن جا كانديدا شدم ولى با توجه به 
اين كه از هر كشور يك نفر مى توانست حضور داشته باشد و از قبل نيز 
آقاى رضازاده را داشتيم، من انصراف دادم تا او در آن رويداد انتخاباتى 

حضور داشته باشد.
مرادى در پاسخ به اين سوال كه نظرتان در خصوص دبيركلى يك بانوى 
تايلندى چيست؟ گفت: اكنون صحبت و ارزيابى در اين زمينه زود 
است و بايد ببينيم در آينده به چه صورتى خواهد شد. در حال حاضر 
وزنه بردارى آسيا در بخش هاى بانوان و آقايان، در سطح بسيار خوبى 
است. و بايد ببينيم فدراسيون بين المللى وزنه بردارى چه رويكردى را با 
كميته بين المللى المپيك خواهد داشت و به تبع آن قاره ها به چه صورت 

مى خواهند برنامه ريزى كنند.
در حاشيه مراسم تجليل از مدال آوران و افتخارآفرينان آسيايى، پارآسيايى و 
جهانى خوزستان كه در استاندارى خوزستان برگزار شد، استاندار خوزستان 
از سوي رييس فدراسيون وزنه بردارى به عنوان رييس ستاد برگزاري و 

سياست گذاري سومين دوره مسابقات جام جهانى انتخاب شد.

 مسلمان از پرسپوليس كنار گذاشته شد
سرمربى كروات در تصميمى جالب توجه بعد از اتفاقات بازى برگشت با 

الهالل روى نام هافبك كليدى خود قلم قرمز كشيد.
 محسن مسلمان كه با انتقاد زيادى بابت عملكرد فنى و اخالقى طى هفته 
هاى اخير مواجه بود، با تصميم برانكو ايوانكوويچ از ليست بازى برابر نفت 
تهران در جام حذفى خط خورد تا سرمربى كروات سرخپوشان تلنگر بزرگى 
به او بزند.  هافبك بازيساز و تكنيكى سرخپوشان كه در جدال مقابل الهالل 
عربستان نتوانست خواسته هاى تاكتيكى برانكو ايوانكوويچ را به انجام برساند 
و در هنگام تعويض با بشار رسن نارضايتى خود به اين تصميم سرمربى را 
نشان داد حاال  با اين تصميم سخت گيرانه به سختى كارش در ادامه فصل 
آگاه و بايد ديد قادر به بازگشت به فرم ايده آل گذشته اش خواهد بود يا 

خير؟
پرسپوليس در مرحله يك شانزدهم جام حذفى برابر نفت و شاگردان حميد 
درخشان قرار خواهد گرفت كه با اين تصميم در غياب بهترين پاسور ليگ و 
مهندس ميانه ميدان بايد منتظر ماند و ديد پروفسور تصميم به استفاده از كدام 

بازيكن خواهد گرفت.

تنها نماينده باقى مانده كشورمان در رقابت هاى 
فصل 2017-2016 ليگ قهرمانان آسيا با پذيرفتن 
برگشت  و  رفت  بازى  دو  مجموع  در  شكست 
مقابل الهالل عربستان از گردونه اين مسابقات كنار 
رفت تا حسرت باشگاه هاى ايرانى براى قهرمانى 

آسيا همچنان ادامه داشته باشد.
پرسپوليس درحالى در مجموع دو بازى رفت و 
برگشت مقابل الهالل با نتيجه 6 بر 2 مغلوب شد 
كه رقيب سنتى اين تيم هم چندى پيش مقابل يك 
تيم عربى ديگر به اسم العين امارات با نتيجه مشابه 

6 بر  2 مغلوب شده بود. در واقع سرخابى هاى تهران در 
شرايطى مشابه اما در دو مرحله متفاوت و در مقابل تيم هايى 
كه خصوصيات مشتركى با هم داشتند شكست خوردند و 

از مسابقات كنار رفتند.

* نتايج مشابه رفت و برگشت
 گرچه استقالل در يك بازى با نتيجه 6 بر يك مغلوب تيم 
العين شد، اما با توجه به پيروزى خانگى يك بر صفر آبى 
پوشان، شكست اين تيم مقابل العين در مجموع دو بازى رفت 
و برگشت با نتيجه 6 بر 2 ثبت شد. پرسپوليس هم در مجموع 
دو بازى رفت و برگشت با نتيجه 6 بر 2 مقابل الهالل تن به 

شكست داد.

* ستاره هاى دو تيم قاتل سرخابى ها
چه كسى است كه بتواند نقش دو ستاره العين و الهالل را 
عربى اش  حريفان  مقابل  تيم  دو  اين  پرگل  هاى  شكست 
انكار كند. عمر عبدالرحمان و عمر الخربين دو مهاجم و دو 
ستاره كه به تنهايى نقش مهمى در ثبت شكست هاى سنگين 
سرخابى هاى تهران مقابل العين و الهالل داشتند. عبدالرحمان 3 

و الخربين 5 گل وارد دروازه اين دو تيم كردند. 

* ورزشگاه خانگى و ورزشگاه بى طرف
شكست سنگين استقالل مقابل حريف قدرتمندش العين در 
حالى شكل گرفت كه تيم العين در ورزشگاه خانگى خودش 
مقابل استقالل بازى كرد. اما الهاللى ها در يك ورزشگاه بى 
طرف موفق به شكست دادن پرسپوليس شدند تا اين يكى از 

تفاوت هاى فاحش دو تيم باشد.

* هر دو گل يك بازيكن
سرخابى ها در مجموع دو بازى رفت و برگشت هر يك دو گل 
به تيم حريف زدند كه هر دو گل هر دو تيم را يك بازيكن زد. 
هر دو گل استقالل مقابل العين را كاوه رضايى زد و هر دو گل 

پرسپوليس مقابل الهالل را گادومين منشا به ثمر رساند.

* غايبان دو تيم
آبى پوشان در ديدار مقابل العين واقعا خلع سالح شده 
بودند. آنها تقريبا همه هافبك هاى شان را در اختيار نداشتند. 
اميد ابراهيمى، اميد نورافكن و فرشيد اسماعيلى از ابتدا در 
اختيار منصوريان نبودند و فرشيد اسماعيلى هم در همان 
بدون  عمال  استقالل  تا  ديد  آسيب  بازى  ابتدايى  دقايق 

هافبك ميانى و دفاعى بازى را ادامه دهد.
پرسپوليس هم در ديدار رفت كه با نتيجه 4 بر 2 
مغلوب شد غايبان سرشناسى داشت. از طارمى و 
كاميابى نياى محروم تا سيد جالل حسينى نيمكت 
نشين. سرخ پوشان در ديدار برگشت هم طارمى و 
ماهينى را به دليل محروميت و احمدزاده را به دليل 

مصدوميت در اختيار نداشتند.

* برد، باخت و مساوى
هر دو تيم در مجموع دو بازى رفت و برگشت با 
نتيجه 6-2 مغلوب حريفان خود شدند. استقالل از اين دو بازى 
يك بازى را برنده از زمين خارج شد و در يك بازى هم بازنده 
زمين را ترك كرد. پرسپولسيى ها در يك بازى بازنده ميدان 
را ترك كردند و در يك بازى هم با نتيجه مساوى از زمين 

خارج شدند.

* مسئوالن فوتبال در خواب
اين شكست ها زنگ خطر بزرگى است كه براى فوتبال ايران 
به صدا درآمده است. در حالى كه فوتبال ايران از نظر امكانات 
و ساختار از كشورهاى حاشيه خليج هميشه فارس بسيار عقب 
است و در همه اين سالها دل خوش به كيفيت فنى بازيكنانمان 
بوديم، حاال تيم هاى عربى بازيكنانى در اختيار دارند كه يك تنه 

تكليف نتيجه بازى را مشخص مى كنند. 
بى  با  ما  و  دارند  اختيار  در  كيفيت  با  بازيكنان  آنها   
در  كه  هم  را  خوبى  بازيكنان  مديريت  سوء  و  تدبيرى 
طارمى  مهدى  دهيم(پرونده  مى  دست  از  داريم  اختيار 
و ...). اينكه چه زمانى قرار است مسئوالن فوتبال ايران 
از خواب بيدار شوند و فكرى به حال 24 سال قهرمان 
نشدن ايران در ليگ قهرمانان آسيا كنند مشخص نيست 

و ظاهرا كسى دلش به حال اين فوتبال نمى سوزد.

استقالل و پرسپوليس از دو تيم عربى 12 گل خوردند

وينفرد شفر در حالى كار خود را با استقالل شروع كرد كه 
انتظار مى رفت بتواند در همين فرصت اندك تغييرى هر چند 
كوچك در روند بازى آبى پوشان ايجاد كند اما اين تيم در 
نخستين تجربه شفر در ورزشگاه آزادى برابر فوالد به تساوى 
بدون گل رسيد و بدتر از نتيجه اينكه نتوانست نمايش قابل 

قبولى داشته باشد.
وينفرد شفر در حالى كار خود را با استقالل شروع كرد كه 
انتظار مى رفت بتواند در همين فرصت اندك تغييرى هر چند 
كوچك در روند بازى آبى پوشان ايجاد كند اما اين تيم در 
نخستين تجربه شفر در ورزشگاه آزادى برابر فوالد به تساوى 
بدون گل رسيد و بدتر از نتيجه اينكه نتوانست نمايش قابل 

قبولى داشته باشد.  بازى سرد و كسل كننده استقالل در 
ورزشگاه آزادى و روند برخى از بازيكنان اين تيم كه از 
ابتداى فصل نتوانسته اند انتظارات را برآورده كنند شفر را در 
همين روزهاى آغازين به اين نتيجه رسانده كه در  اولين 
فرصت دست به خانه تكانى بزند. خانه تكانى كه مى تواند 
تغييرات گسترده اى را در تيم استقالل به همراه داشته باشد.
بى ترديد هستند بازيكنانى كه به آنها فرصت كافى هم داده 
شده اما نتوانستند انتظارات را با پيراهن استقالل برآورده 
كنند. بازيكنانى كه در دوران حضور عليرضا منصوريان 
هم كمتر از حد انتظار ظاهر شدند و افت كيفى آنها در 

نهايت به افت كيفى تيمى منجر شد تا آبى هاى پايتخت يكى از 
ضعيف ترين مقاطع تاريخى خود را تجربه كنند. راهكار شفر 
با تجربه، خانه تكانى در استقالل است. آن هم خانه تكانى در 
اولين فرصت در نيم فصل و با باالترين كيفيت. در همين راستا 
مى توان گفت كم نيستند آبى پوشانى كه نام شان در دفترچه 
شفر يادداشت شده و كانديداى نزديك شدن به دربخروجى 

باشگاه هستند.
مجتبى جبارى را شايد بتوان اولين جدا شده استقالل دانست. 
هافبك با تجربه اى كه نظرات متفاوتى در خصوص بازگشتش 
به استقالل وجود داشت و حضور او در اين تيم موافقان و 

مخالفانى داشت. جبارى به همراه رحمتى نفراتى بودند كه در 
آخرين روزهاى حضور منصوريان در استقالل توسط هيات 
مديره از حضور در تمرين منع شدند. دورى جبارى از تمرين 
تاكنون ادامه دارد. شواهد نشان مى دهد كه رغبتى براى بازگشت 
جبارى به جمع آبى پوشان نيست و مى توان اين بازيكن قديمى 
فوتبال كشور را اولين آبى پوشى دانست كه از اين تيم جدا 

مى شود.
يعقوب كريمى از بازيكنانى بود كه تمديد قراردادش با آبى 
پوشان در ابتداى اين فصل پاشنه آشيل نقل و انتقاالتى اين 
باشگاه محسوب شد. در فضايى كه هواداران استقالل بابت 
نقل و انتقاالت اين باشگاه سرمست بودند، تمديد قرارداد با اين 

بازيكن مورد انتقاد قرار گرفت. كريمى در فصل گذشته هم در 
حد انتظار ظاهر نشد و در اين فصل  نتوانسته شرايط ايده آلى 
را تجربه كند. كريمى مى تواند يكى از نزديك ترين بازيكنان به 

درب خروجى استقالل در نيم فصل دوم باشد.
حسن بيت سعيد يكى از بهترين بازيكنان دو سه فصل 
اخير در ليگ برتر بود و در ابتداى اين فصل با پيشنهادات 
فراوانى روبرو بود، سرانجام استقالل را براى ادامه فوتبالش 
برگزيد و يكى از اولين نفراتى بود كه با اين تيم به توافق 
رسيد و از اولين خريدهاى اين فصل استقالل محسوب 
مى شود. بيت سعيد در اكثر بازى هاى اين فصل آبى پوشان 

حضور داشته اما نه تنها در زدن گل و ارسال پاس گل 
توفيقى نداشته، حتى عملكرد او هم آنطور كه بايد و شايد 

قابل دفاع نبوده است.
سجاد شهباززاده هم كه با سر و صداى استقالل و مبلغ قابل 
توجهى به جمع آبى پوشان بازگشت تا اميد اول خط حمله 
استقالل در اين فصل باشد، در پايان هفته نهم هنوز انتظارات را 
برآورد نكرده. البته شهباززاده چند بازى تيمش را به دليل آسيب 
ديدگى از دست داد. اما او در بازى هايى هم كه حضور داشت 
در گلزنى و پاس گل بى اثر بوده. شهباززاده فرصت چندانى 

ندارد تا اعتماد شفر را به دست آورد. 
لئوناردو پادوانى هم از مدافعين آبى هاست كه حتى اگر از سن 
و سال نسبتا باالى او هم بگذريم، عملكردش فارغ از سن 
و سال در اين فصل چندان قابل توجه نبوده. قطعا شفر مثل 
كى روش از اين پس از روزبه چشمى در قلب خط دفاعى 
تيمش استفاده مى كند تا با زوج چشمى - حسينى فاكتور 
سن را در خط دفاعى تيمش كاسته و بر فاكتور سرعت در 
آن بى افزايد و به اين ترتيب ضريب آسيب پذيرى ساختار 

دفاعى تيمش را پايين بياورد. 
از آنجايى كه استقالل در اين پست عظيم گوگ جوان را 
هم دارد و در صورت نياز فرشيد باقرى هم توانايى حضور 
در اين پست را دارد و از همه مهمتر اين كه براى نيم فصل 
دوم پژمان منتظرى هم به شرايط بازى باز مى گردد، پادوانى را 
مى توان گزينه اى براى جدايى از جمع آبى پوشان در اين تيم 

دانست. 
على قربانى هم از آن جمله مهاجمانى است كه عملكرد قابل 
دفاعى در اين فصل نداشته و بعيد نيست با ادامه اين روند 
كارش به جدايى زودهنگام از جمع آبى ها برسد. قربانى هم 
مثل برخى از بازيكنان ديگر اين تيم تا نيم فصل فرصت دارد 
تا با تغيير در روند در عملكردش اعتماد شفر را جلب كرده و 
شانس خود را براى ادامه حضور در جمع آبى پوشان در نيم 

فصل دوم باال ببرد.

قهرمانى نه، فعال هدفمان فينال جام جهانى است
عباس چمنيان تا پيش از اين كه تيمش در جام جهانى هند 
شگفتى هاى بزرگى را خلق كند، نامى آشنا بين هواداران 
فوتبال نبود. او عمر مربيگرى خود را همواره در تيم هاى 
رده پايه سپرى كرده و كمتر در تيم هاى بزرگساالن مشغول 

فعاليت بوده است.
عليدوستى  حميد  توسط  كه  تيمى  مربيگرى  با  او  حاال 
تشكيل شد، توانسته افتخارى بزرگ را به دست بياورد و 
براى نخستين بار در طول تاريخ تيم ملى نوجوانان را به مرحله 
نيمه نهايى برساند. عملكرد تيم ملى نوجوانان ايران آن قدر 
شگفت انگيز بوده كه حتى سايت فيفا هم به بررسى و آناليز 
اين تيم پرداخته است. تيم ملى نوجوانان براى رسيدن به قله 
قهرمانى جهان كه دور از انتظار هم به نظر نمى رسد، ابتدا بايد از 

سد اسپانيا بگذرد و خود را براى ديدارهاى مهمتر آماده كند. بعد از پيروزى 
مقابل مكزيك و در آستانه ديدار مرحله يك چهارم نهايى مقابل اسپانيا 
با چمنيان هم كالم شده ايم كه صحبت هاى او درباره بازى هاى اخير 

تيم ملى و عملكرد فوق العاده شاگردانش را در ادامه مى خوانيد:
  شايد خوشبين ترين هواداران فوتبال در ايران هم پيش بينى حضور 
تيم ملى نوجوانان ايران در مرحله يك چهارم نهايى را نمى كردند و تيم 
شما همه را غافلگير كرده. خودتان پيش بينى مى كرديد چنين نتايجى 

در هند بگيريد؟
قبول دارم نتايج ما براى خيلى ها شگفت انگيز بوده، اما براى خودمان 
اينطور نيست. تنها كسانى كه از اين نتايج متعحب نشده و انتظار آن 
را داشته اند، خود كادرفنى بازيكنان هستند. ما از وقتى كه صعودمان به 
جام جهانى قطعى شد، براى تك تك بازى هايمان برنامه ريزى كرديم. 
كادرفنى هدفگذارى هاى كوچكى را تعيين كرد و بازيكنان توجيه شدند 
كه بايد پله به پله پيش بروند. اگرچه بچه هاى تيم ملى نوجوانان بسيار 
كم سن و سال هستند اما تفكراتى حرفه اى دارند. آنها از خودشان توقع 
كسب اين نتايج را داشتند، چون مى دانستند چقدر آماده شدند و پيشرفت 

كردند.  ما در تمام ماه هاى اخير ترفندها و تاكتيك هاى زيادى را با 
بازيكنان مرور كرديم تا بتوانند 90دقيقه تاكتيك اجرا كنند نه اين كه بارى 
به هرجهت باشند و به زير توپ زدن قناعت كنند. اتفاقا اوج كار تيم ملى 
در بازى با مكزيك مشخص شد كه توپ و ميدان بيشتر در اختيار حريف 
بود. ما نزديك به 60دقيقه بايد از گل هاى به ثمررسيده مان محافظت 
مى كرديم كه عالوه بر اين كار، توانستيم موقعيت گلزنى هم ايجاد كنيم. 
همه ديدند كه مكزيك چه تيم قدرتمندى بود، به همين دليل ما به 
بهترين شكل محك خورديم و از اين بازى سخت سربلند بيرون آمديم. 
خوشحالم كه در اين بازى شاهد به بارنشستن يكى ديگر از اهدافم كه 

تاكتيك پذيرشدن بچه ها بود، دست پيدا كردم.
همه  شماست.  تيم  از  صحبت  مى رويم،  كه  هركجا  روزها  اين     
كارشناسان مى گويند اين تيم مى تواند در سال هاى آينده تيم ملى ما را 

تشكيل دهد. نظر شما چيست؟
شك نكنيد كه همين طور هم خواهد شد. اين بچه ها آن قدر بااستعداد و 
سختكوش هستند كه تا چند  سال ديگر شايسته لژيونرشدن هم خواهند 
بود. البته نبايد ما مستعدبودن بچه هاى كم سن و سال كشورمان را به تيم 

نوجوانان محدود كنيم، چون در ايران تا دلتان بخواهد پر است 
از اين بچه ها كه با آموزش مى توانند بهترين فوتباليست ها 
شوند. اين كه ما كشورى مملو از استعداد داريم، يك چيز است 
و اين كه بايد از آنها حفاظت شود، يك موضوع ديگر است. اين 
بچه ها بايد تحت نظر بهترين مربيان باشند و در محيطى سالم 

و حرفه اى رشد كنند.
در اين ميان خانواده و رسانه و مسئوالن فوتبال هم نقش 
مهمى دارند، اما درباره تيم ملى نوجوانان هم بايد اين را بگويم 
رده هاى  در  زيادى  مستعد  تيم هاى  اخير  سال هاى  در  كه 
پايه داشته ايم كه االن كسى از آنها خبر ندارد. اگر واقعا به 
دنبال حفظ اين تيم هستيم و مى خواهيم آنها روزى جانشين 
ستاره هاى فعلى فوتبال باشند، بايد از آنها محافظت كنيم. 
اين بچه ها تا چند  سال آينده مدعى پوشيدن پيراهن تيم ملى 
خواهند بود، به شرطى كه به حال خود رها نشوند و همچنان تحت 

 آموزش زيرنظر مربيان دلسوز و كاربلد باشند.
   فكر مى كنيد دليل اصلى موفقيت

 تيم ملى نوجوانان چيست؟
من از وقتى اين تيم را قبول كردم، به بچه ها گفتم بايد موفقيت را 
باور كنند. به بازيكنان تأكيد كردم؛ بايد قدم به قدم پيش برويم. آن 
روزها اصال به جام جهانى فكر نمى كرديم و تمركزمان روى قهرمانى 
آسيا بود كه بدون شكست نايب قهرمان شديم. بعد از آن مسابقات براى 
جام جهانى برنامه ريزى كرديم. وقتى برنامه ام را به فدراسيون دادم، تأكيد 
كردم ما در جام جهانى جزو 4 تيم پايانى خواهيم بود. آن موقع خيلى ها به 
من خنديدند و برنامه ام را مورد تمسخر قرار دادند اما من و شاگردانم هيچ 
توجهى به قضاوت ها نداشتيم، چون مى دانستيم اين تيم روز به روز بهتر 
خواهد شد. ديديد كه همين طور هم شد و بچه ها نه تنها از نظر فنى بلكه 
از نظر اخالقى رشد زيادى كردند و درجريان بازى ها حتى كوچكترين 
حاشيه اى از آنها نديديم. در واقع موفقيت امروز ما حاصل برنامه ريزى 

كادرفنى و تالش و انگيزه بازيكنان است.

راهكار شفر براى تقويت استقالل؛

خروج نام بزرگان از ليست آبى ها در نيم فصل 

دو تيم پرطرفدار فوتبال ايران مقابل دو تيم عربستانى و اماراتى شكست سنگينى را پذيرفتند و از ليگ قهرمانان آسيا حذف شدند
 اما مسئوالن و مديران همچنان در خواب هستند!

تاريخ سازى ووشوى ايران با نخستين قهرمانى جهان
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به طوركلى موضوع اصلى فيلم پرداختن به مسائلى چون پيوند اعضا و مهاجرت 
نخبگان به خارج از كشور است. در مورد اين دو موضوع نمى شود تقدم و 
تأخرى را در نظر داشت و در مقاطع مختلف فيلم، اين دو موضوع بر يكديگر 

تأثيراتى را دارند.
بهرام رادان(شهاب) ساره بيات(نهال) شهرام حقيقت دوست(حامد) مهرداد 
صديقيان(فرامرز)بهاره كيان افشار(نيكى) جمع پنج نفره ى از نخبگان را تشكيل 

مى دهند. البته در پايان معلوم مى شود كه مغز متفكر فرامرز است.
فيلم با اخذ بليط براى سفر به ايتاليا آغاز مى شود. از همان دقايق 
ابتدايى معلوم مى شود كه سفر آن ها براى اجراى طرحى در 
حوزه ى انرژى برق است؛ طرحى كه سال گذشته در ايران 
برگزيده شده اما زمان بر بودن وعده ى حمايت از طرح در ايران، 
اعضا را به فكر مهاجرت و اجراى آن در آن سوى مرزها انداخته 

است.
وقتى به اين گروه پنج نفره مى نگريم، شباهتى ميان آنان و 
نخبگانى كه خاطرخواهانى آن سوى مرز دارند نمى بينيم! مالك 
ظاهرى من براى نخبه دانستن يك فرد عينك ته استكانى 
و الغراندام بودن نيست، اما اين گروه بيشتر عده اى مانكن 
ساده پوش هستند تا نخبه.  ساده پوشى آن ها هم بنا بر اقتضاى 

وضعيت جيبشان است!
همان طور كه شخصيت پردازى، انتخاب بازيگر و بازى ها حس 
نخبه بودنشان را به بيننده منتقل نمى كند، روند قصه هم از 

ايجاد چنين حسى عاجز است. شايد تنها نشانه هاى نخبگى اين گروه، عينك  
و قيافه ى حامد و محاسبه ى ذهنى ضرب اعداد توسط فرامرز است!

پانزده-بيست دقيقه ى ابتداى فيلم به خوش گذرانى، رؤياپردازى و كل كل هاى 
دوستانه ى نخبگان مى گذرد و ناگهان فضاى قصه با يك تصادف بر هم 
مى ريزد. تصادف اگرچه كه منطقى رخ نمى دهد اما دل خراش بودن آن نسبتًا 
خوب از آب درآمده است. ديرى نمى پايد تا با كما رفتن حامد، موضوع پيوند 

اعضا و مسائل مربوط به آن مطرح شوند.
پرداختن به مشكالت مربوط به پيوند اعضا و دالالن ، سطحى و در حد يك 
سؤال و جواب است و كارگردان مى خواهد به سرعت اثرات ناشى از اين بزنگاه 
را بر رفتارهاى ميان جمع چهار نفر باقى مانده به تصوير بكشد. اين امر با ورود 
سريع رحيم(دالل كبد) به قصه اتفاق مى افتد. شخصيت رحيم هيچ شباهتى 
به نامش ندارد و مردى كفتار صفت است كه تالش دارد كبد پدر خود را با 
راضى كردن مادرش حاج خانم(مكرراً بر روى لفظ حاج خانم تأكيد مى شود) 

به فروش برساند.
چهار  تكاپوى  شاهد  ما  و  مى شوند  شروع  فيلم  اصلى  ماجراهاى  ازاينجا 
نخبه براى تأمين پول كبدى هستيم كه قرار است از طريق داللى رحيم و 
راضى شدن حاج خانم فراهم شود! به نوعى تكاپوى چهار انسان نخبه، عاقل 
و آينده نگر با رحيم دالل(پسر ناتنى) حاج خانم و برادر ژنده پوشى كه واپس 
گرايانى از كف اجتماع هستند و دركى از فلسفه ى اهداى عضو و نجات دادن 

ديگر انسان ها ندارند.
نهال در همان ابتدا مدعى تهيه پول كبد مى شود و اين موضوع بارها از سوى 
او به زبان مى آيد؛ حال آنكه ژان والژان قصه شهاب است و تمام موضوعات 
را او مديريت مى كند. تالش براى تهيه پول كبد، موضوع مهاجرت را تحت 
تأثير قرار مى دهد و به مرور نارضايتى هاى فرامرز و نيكى را به همراه دارد. اما 
مديريت اين موضوعات با شهاب است؛ حال آنكه نهال تنها حرافى مى كند 
و روش مديريتش ترك نمودن و بازگشتن به جمع در حالى است كه شهاب 

همه چيز را حل وفصل كرده است! تأكيد مى كنم ادعاى نهال براى حل مشكل 
به تنهايى، به يك شوخى مضحك در فيلم تبديل مى شود.

شخصاً پيش بينى هايى براى قصه داشتم و فضا و عناصر فيلم هم ظرفيت 
شكل گيرى آن را داشتند، اما موضوع تهيه پول براى كبد، بهانه اى مى شود 
تا زندگى شخصى هر يك از اين نخبگان به هم بخورد و اتفاقات كهنه و 

ته نشين شده ى آن ها به تصوير كشيده شوند.
وقتى زندگى اين پنج نفر با دور تند و گزينشى عيان مى شود، زندگى افرادى را 
مى بينيم كه در حال دست وپا زدن ميان انبوه مشكالت بوده و هستند و بليط 

ايتاليا و موضوع مهاجرت، نور اميدى در زندگى ايشان بوده است.
فرامرز مغز متفكر گروه، يتيم بزرگ شده و سال ها منتظر چنين لحظه اى براى 
رسيدن به آرزوهايش بوده است. نيكى درحالى كه خاطرخواهى متمول و 
خوش تيپ دارد، به دنبال رسيدن به آرزوهايش در آن سوى مرزهاست و از مرد 
دل باخته ى خود مى خواهد بگذرد. اما در رفتار و حرف هاى حامد، نهال و شهاب 
مانند دو نفر ديگر شوق رفتن نمى بينيم؛ اگرچه كه آن ها هم بار سفر بسته اند.

در مدت زمانى كه شاهد جست وجو رو زدن هاى آن ها براى تهيه ى پول 
هستيم، شهاب و فرامرز به كرات با يكديگر مجادله مى كنند و دادوهوارهاى 
آن ها واقعاً روى اعصاب است. موضوعى كه اينجا به عصبى شدن مخاطب 
كمك مى كند، صدابردارى فيلم است. اين فيلم را در دو سينما با دو درجه ى 
كيفى ممتاز و متوسط ديدم و صداى آزاردهنده ى فيلم در هر دو سالن مشهود 

بود. مجادالت بيش ازحد شهاب و فرامرز مانند دعواهاى احمقانه ى در اتوبوس 
و تاكسى بوده و اين رفتارها از يك نخبه به دور است! همچنين آپشن فحاشى 
هم در فيلم بسيار پركاربرد است. به طوركلى انگار تقى زاده عالقه ى زيادى به 
استفاده از مشاجره و فحاشى ميان شخصيت هاى داستان(به استثناى نهال) 

دارد.
جدا از بحث اشكاالت قصه ى فيلم، بازى ها هم سرد است و تقى زاده از 

ظرفيت بازى بازيگران به خوبى استفاده نكرده است.
 ساره بيات نيمى از فيلم مى خواهد نقش زنى محكم و قوى 
را به نمايش بگذارد، حال آنكه نه قصه اين چنين مى نمايد و نه 

قيافه و بازى وارفته ى او.
از  را  خوبى  بازى هاى  سال ها  اين  طول  در  كه  رادان  بهرام 
او ديده ايم و از حالت مدل و مانكنى روى صحنه خارج شده 
است، در فيلم زرد بازى ضعيفى انجام مى دهد. به عنوان مثال در 
سكانس مجادله ى او با متين ستوده همسر سابقش(باهمه دعوا 
دارد) اين ضعف در ارائه ى بازى به چشم مى آيد و بازى او در 

سايه ى بازى ستوده قرار مى گيرد.
مهرداد صديقيان در ميان بازيگران بهترين عملكرد را دارد و 

نقشى كه براى او تعريف شده را خوب از آب درمى آورد.
كه  اگرچه  دارد،  نگير  بگير  هم  افشار  كيان  بهاره  بازى 
دادوبيداد  براى  كارگردان  عالقه ى  قربانِى  درصحنه هايى 
كاراكترها مى شود و مجبور است برخالف چهره و شخصيت 

تعريف شده اش در فيلم، پرخاشگرى كند.
شهرام حقيقت دوست هم در مدت زمان كوتاهى كه در فيلم حضور دارد بازى 
نسبتاً قابل قبولى ارائه مى دهد و الاقل از حيث ظاهر و رفتار نسبت به ديگر 

افراد به يك نخبه شباهت بيشترى دارد.
در سال هاى پيش عموماً فيلم هايى را شاهد بوديم كه مضمونى كوتاه و جزئى 
داشتند و به زحمت سعى داشتند تا مخاطب را نود دقيقه در سالن سينما نگاه  
دارند. اما اين روزها فيلم هايى را شاهد هستيم كه از آن سوى بام افتاده اند و با 
زياده روى دردادن تب وتاب به داستان مى خواهند نفس مخاطب را بگيرند و 
يا دقايق بيشترى را ميزبان مخاطبان حاضر در سالن باشند. فيلم زرد هم به 
دسته ى دوم تعلق دارد و پيچ وتاب خوردن و گره هاى مسلسل وار داستان، از 
جايى به بعد زيادى است. در قصه ى فيلم موضوعات مختلفى مطرح مى شوند 

و قرار است در همين مدت زمان محدود حل وفصل شوند.
موضوعات مختلفى چون مهاجرت، پيوند اعضا، خيانت يك مرد به همسر، 
عالقه ى پيشين كاراكترها به يكديگر، طرد شدن از سوى خانواده، فرار كردن 
يك زن از مردى عاشق و سمج، رفتار انسانى در مواجهه با تصادف يك 
كودك و پا پس كشيدن پس ازآن، زندانى شدن بى گناهى كه مدرك تبرئه 
شدن او در كماست و درنهايت بخشش و خوش قلبى نهال در قبال خيانت 
نزديك به 3 ماهه ى شوهرش، خروارها موضوع و سوژه ى گنجانده شده در 
فيلم زرد هستند و بجاى آنكه جذابيت ايجاد كنند، مخاطب را خسته مى كنند.

نخبگان زرد زير آوار مشكالت رسد آدمى به جايى كه به جز خدا نبيند
شـت نو عكـس  نجمه مساعدي

نـه بخا لنوشـتهكتا د
گفته بودى ....

گفته بودى
به هنگام تنهايى

آن زمانى كه صداى خرد شدن ذرات
قلب هزار پاره ات را

ى  آلوده  غرور  به  گذشتِن  و  پا  زير 
ديگران شنيدى

و آن هنگامى كه 
تنها مهمان دل و روحت بغض بود

فقط نام مرا فرياد كن
تا دست از هر كارى شسته 

و براى تيمار كردن روح مجروحت 
آسيمه سر بر بالينت حاضر شوم

آرى خدا
تو را ميگويم

اكنون بيش از هربار 
محتاج مهربانى بى منت تو ام

تا با گرماى حضورت 
در ريزترين پيوندهاى تنم
گرماى امنيت جارى شود

امير عليخانى

داستان هايى براى استاد شجريان
(داستان هاى  سكوت»  «بيداد  كتاب 
محمدرضا  ايران:  آواز  خسرو  براى 
شده  بازار  راهى  تازگى  به  شجريان) 

است.
از  مجموعه اى  توسط  كه  كتاب  اين 
نويسندگان نوشته شده در 80 صفحه  
و با قيمت 5000 تومان در نشر كتاب 
شده  منتشر  جيبى  قطع  در  فانوس 

است. «بيداد سكوت» با اين داستان ها همراه است: 
«چشمه به چشمه جو به جو» از على عبدالهى، 
«آب خنك» و «آخرين ديدار» از مجيد قديانى، 
«پشت چراِغ قرمز»، «دل ربا»، «جاِن جهان» و 
«دستان» از على معدنى پور، «گر نگيريم دست» 
از مليحه بهارلو، «دوست داران را چه ُشد؟» از آرش 
معدنى پور، «نه زِ ما تار به جا ماند» و «بيداد» از 
سيدحسين  از  «خون افشان»  قاپچى،  هستى 
از  فروتنى، «اولين بار»  فرزاد  از  يحيوى، «ميم» 
مهام ميقانى، «شه ناز» از پوريا اخواص، «ترسم 
صبر   » ماالُيطاق»،  «شرط  گويا،  پويا  از  كه» 
ايوب» و «آواى مهر» از محمد دوردگرى،  «با 
صداى سياوش» از مازيار عبايى، «جهان عشاق» 

«كهكشان  حسين نژاد،  شايان  از 
«به  رستمى،  رضا  از  شيرى»  راه  
ميمندى،  پاريزى  زهرا  از  نام..» 
از  نامعلوم»  مقصدى  سمت  «به 
نجمه حسينيان، «آسمان عشق» 
و  «بارون»  على اصغرى،  هانيه  از 
«قفس» از ندا هاشمى، «سيبيل» 
از صبا فرقانى و «حالج وشان» از 

داوود فرقانى.

در شروع كتاب مى خوانيم: از شيراز، رازى باقى 
ماند در متِن كوچه هايى كه از دست بهارنارنج ها 

كالفه بودند. 
دل تنِگ ُكنِج دنِج حافظيه،

دل  تنِگ تارِ عليزاده،
دل  تنِگ صداى شجريان،

دل  تنِگ هجوِم بى هواِى حجِم اندوه...
«گل چهره، مپرس، پروانه  تو، بى تو، كجا رها شد...»

از شيراز، عطرى باقى  ماند در متن آوازى كه دست 
كودكى ام را گرفته بود و از خوابى به خوابى ديگر 

مى بُرد... 

زرد اولين فيلم بلند سينمايى مصطفى تقى زاده است و او سعى مى كند ساخته ى خود را اثرى با
 ضرباهنگ باال، پرطنين و صدالبته پرستاره از حيث بازيگران از آب درآورد.

سعدى شيرازى

جانمايى 60 غرفه فروش
  محصوالت آبزى در پروژه 

مجرى طرح بازارچه شيالتى آبزيان  با اشاره به اينكه اين طرح در زمينى به مساحت 
ــود  گفت:  در اين پروژه  4 هكتار  و در 2 كيلومترى جاده اهواز- آبادان اجرا مى ش
طرح هايى مانند : كارخانه يخ ، كارگاه هاى بسته  بندى، فرآورى ، سردخانه مركزى ، 

پاركينگ اتاق تخليه پسماند   و ساختمان ادارى پيش بينى شده است.
ــبز در بازارچه آبزيان  جديد هفده هزار متر مربع است  حزباوى با بيان اينكه فضاى س
ــپتيك مانع از انتقال آب پسماندى كه عوارض زيست  ،عنوان كرد: با انجام عمليات س
ــمارى دارد به رودخانه كارون شده  و آن را به فضاى سبز منتقل كرديم و  محيطى بيش
در كنار فضاى سبز قصد مهيا ساختن فضاى تفريحى را داريم تا اوقات فراغت خانواده 

ها را پر كند.
ــروش ماهيان زنده و  ــه آبزيان گفت: ف ــرح بزرگ احداث بازارچ ــرمايه گذار ط س
تاسيس رستوران از ديگر اهداف ايجاد اين پروژه است تا با اين اقدام غذايى آماده 

و سالم به مراجعه كنندگان ارائه شود.
ــا را از جمله معضالت بازارچه جديد  اين فعال اقتصادى كم آبى و گرماى طاقت فرس
برشمرد و گفت:  اين آب پسماند پس از سه مرحله سپتيك «تصفيه سازى» در مخزنى 
ذخيره و به فضاى سبز موجود در بازارچه سرازير مى شود  تا از اتالف آن جلوگيرى 

كارون ، شهرى مناسب  براى سرمايه گذارى هاى اقتصادىشود.
ــان  كارون در بخش ديگرى  ــيالتى آبزي ــد  حزباوى ،مجرى طرح بازارچه ش حمي
ــى به جاده  ــتان ، دسترس از اين گفتگو اظهار كرد : نزديك بودن كارون به مركز اس
كمربندى ، عدم ورود به شهر اهواز، كاهش آلودگى هاى صوتى  و محيطى و قرار 
گرفتن طرح در خارج از محيط شهرى از داليل كارون براى اجراى طرح بوده است.

ايجاد اشتغال براى  بيش از 500 نفر از خوزستانى ها
با اجراى اين طرح براى بيش از 500 خوزستانى (300 فرصت شغلى مستقيم و 200 

فرصت شغلى غير مستقيم ) ايجاد مى شود.

 حميد حزباوى افزود: در طرح شيالتى آبزيان كارون تالش مى شود از توان نيروى 
انسانى موجود در شهرستان  و استان استفاده شود و زمينه كاهش بيكارى را فراهم 

آورد.
 اشتغال زايى زود بازده  از ويژگى هاى بارز اين گونه طرح هاست  كه شايسته است 

مسئوالن در اين زمينه حمايت ويژه اى داشته باشند . 
ــتغال رونق گرفته و زمينه  به گفته مجرى طرح  ، با احداث اين بازارچه فضاى اش
ــاهد فراهم بود  كه اين مهم زمينه را براى ايجاد فضاى نشاط  كاهش بيكارى را  ش
ــتان كارون بوجود خواهد آورد. وى اضافه كرد، در صورت  و اميدو ارى در شهرس

حمايت مسئوالن ، طرح هاى توسعه  اى بازارچه آبزيان نيز اجرايى خواهد شد.
سرمايه گذاران را بطور  واقعى حمايت كنيد

ــور  ــتانها و مناطق كش مجرى طرح احداث بازارچه آبزيان اهواز گفت: در همه اس
ــده اند شاهد حمايت   كه از لحاظ اقتصادى زبانزد فعاالن اقتصادى  و حتى مردم ش
واقعى و عملى از سرمايه گزاران بخش خصوصى بوده ايم اما در خوزستان آنگونه 
ــود و بعنوان مثال در  ــرمايه گذاران اقتصادى نمى ش ــه بايد حمايت خوب از س ك
اجراى همين طرح عليرغم آنكه از 17 سازمان مربوطه استعالم هاى الزم اخذ شده 
اما اداره و شهرسازى كارون،با عدم پاسخگويى به موقع به مكاتبات  و داليل ديگر 
ــيدن كار شده است.اين در حاليست كه تمام دستگاههاى مربوطه  مانع به نتيجه رس
با پاسخگويى به موقع  و استقبال از طرح ياد شده مشوق هاى خوبى براى ما بوده 

اند كه جا دارد از آنها تشكر نمايم.
ادامه دارد ...

مجرى احداث بازارچه آبزيان اهواز :

سرمايه گذاران را به طور واقعى حمايت كنيد
گروه اقتصادى بامداد زاگرس :  شهرستان كارون بعنوان يكى  از ورودى هاى مهم و تاثير گذار اهواز مى تواند نقش مهمى  در توسعه  و اقتصاد استان ايفا نمايد. دسترسى سريع به مركز استان ،  
دارا بودن استعدادى بالقوه كشاورزى  و وجود نيروى انسانى و جوياى كار در سطح شهرستان باعث شده  كه سرمايه گذاران  به اين منطقه   نگاهى ويژه داشته باشند . يكى از اين سرمايه گذاران 

 حميد حزباوى طراح احداث بازارچه آبزيان اهواز است كه در گفت و گو  با خبرنگارما  به تشريح زواياى  مختلف اين طرح پرداخته است. بخش اول اين گفتگو را در ادامه بخوانيد

نزديك بودن كارون به مركز استان ، دسترسى به جاده كمربندى ،
 عدم ورود به شهر اهواز، كاهش آلودگى هاى صوتى  و محيطى
 و قرار گرفتن طرح در خارج از محيط شهرى از داليل كارون

 براى اجراى طرح بوده است
  

اشتغال زايى زود بازده  از ويژگى هاى بارز اين گونه طرح هاست 
 كه شايسته است مسئوالن در اين زمينه 

حمايت ويژه اى داشته باشند 

 با احداث اين بازارچه فضاى اشتغال رونق گرفته و زمينه
 كاهش بيكارى را  شاهد فراهم بود  كه اين مهم زمينه را براى ايجاد
 فضاى نشاط و اميدو ارى در شهرستان كارون بوجود خواهد آورد

  
با اجراى اين طرح براى بيش از 500 خوزستانى (300 فرصت شغلى مستقيم 

و 200 فرصت شغلى غير مستقيم ) ايجاد مى شود. در طرح شيالتى آبزيان 
كارون تالش مى شود از توان نيروى انسانى موجود در شهرستان  و استان 

استفاده شود و زمينه كاهش بيكارى را فراهم آورد.
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