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حاشيه نشيناِن هميشه در حاشيه
اكبر رحمتى 

سكونتگاه هاى غيررسمى و مسايل و مشكالت مبتالبه آنها طى چند 
دهه اخير، به عنوان يكى از جدى ترين چالش هاى شهرهاى كشور 
به شمار مى آيد. طبق آمارهاى موجود در خوشبينانه ترين حالت يك 
پنجم جمعيت شهرى كشور در مناطق حاشيه نشين زندگى مى كنند 
(حدود 11 تا 13 ميليون نفر) كه تقريبا سه چهارم اين جمعيت در 10 
شهر بزرگ كشور مستقر هستند. به طور كلى 25 تا 30 درصد جمعيت 
شهرهاى بزرگ و كالن شهرهاى كشور شامل تهران، مشهد، اهواز، 
تبريز، شيراز، كرمانشاه، زاهدان، بندرعباس، همدان، سنندج در مناطق 

حاشيه نشين سكونت دارند.
پيش بينى مى شود در صورت ادامه روند موجود در 10 سال آينده اين 
سكونتگاه ها يك چهارم جمعيت شهرى كشور را دربر خواهند گرفت. 
تراكم جمعيت مناطق حاشيه نشين نيز  به طور متوسط حدود 250 نفر 
در هكتار است كه نسبت به متوسط تراكم شهرى نزديك به 5 تا 7 

برابر است.
با وجود اينكه آمار دقيقى از جمعيت ساكن در مناطق حاشيه نشين 
وجود ندارد، ولى يكى از سناريوهاى ديگر براى برآورد جمعيت اين 
محدوده ها مبنا قرار دادن خط فقر مسكن است. چنانچه براساس 
گزارش طرح جامع مسكن حدود 22,7 درصد از جمعيت شهرى 
كشور زير خط فقر مسكن به سر مى برند. بر اين اساس شمار ساكنان 
سكونتگاه هاى غيررسمى كشور  طبق سرشمارى سال 1390 حدود 

12 ميليون نفر برآورد شده است.
داخل  در  حاشيه نشين  مناطق  از  درصد  حدود 88  ديگر،  سوى  از 
محدوده قانونى شهرها قرار گرفته كه تقريبا 18 درصد مساحت اين 
شهرها را به خود اختصاص داده است، بنابراين از آنجايى كه اين 
محدوده ها عرصه بسيار مخاطره آميزى براى ساكنان آن در مواجه با 
حوادث و وقايع طبيعى و انسان ساز است، با رويداد كوچك ترين حادثه 
غيرمترقبه، مديريت عادى و روزمره شهرى را از مرزهاى مديريت 

بحران فراتر مى برد.
از طرف ديگر، حدود 60 درصد از جمعيت اين مناطق در پهنه لرزه 
خيرى با خطر باال و خيلى باال سكونت دارند و در صورت وقوع زلزله 
در شهرهاى بزرگ، اين حادثه تبديل به يك فاجعه انسانى خواهد شد، 
بنابراين ساماندهى و بهسازى اين محدوده ها هم از منظر پيشگيرى و 
پدافند غيرعامل و هم از منظر برقرارى عدالت اجتماعى و برخوردارى 
متوازن ساكنين اين مناطق از امكانات و زيرساخت هاى شهرى، جزو 

چالش هاى مهم فراروى دولت و شهردارى ها خواهد بود.
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بهره بردارى از 2 پروژه آبرسانى روستايى در شهرستان انديكا
شكوه تدبير منجر به اميد بخشى به اهالى شريف 111 روستا با جمعيتى بيش از 31 هزار نفر شد. و اين بار با بهره 

بهردارى از فاز اول 2 مجتمع آبرسانى روستايى در انديكا بيش از 50 درصد از جمعيت روستايى اين شهرستان كه يا با 
كمبود آب شرب مواجه بودند و يا از بى آبى رنج مى بردند از نعمت آب شرب مطمئن، پايدار و بهداشتى برخودار شدند. 

اين مهم با تخصيص اعتبارات مورد نياز از محل صندوق توسعه ملى و ارزى كشور محقق شد.
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خوزستان

 استاندار خوزستان با بيان اينكه رفع مشكالت حوزه آموزش و 
پرورش با شرايط موجود، نيازمند عزم ملى است، گفت: در حال 
حاضر با كمبود جدى نيروى انسانى مواجه هستيم و در اين زمينه 
اگرچه با توجه به اقدامات صورت گرفته از سوى وزارت آموزش 
و پرورش در ابتداى سال تحصيلى، تا حدودى خروج نيروها 

فروكش كرد، اما اين مساله برطرف نشد. 
 غالمرضا شريعتى در جلسه شوراى آموزش و پرورش و شوراى 
سياست گذارى و هماهنگى مناطق مرزى استان خوزستان كه 
امروز، 25 آذرماه در اهواز برگزار شد، اظهار كرد: توسعه نيروى 
انسانى يكى از زيرساخت هاى اصلى براى رشد و شكوفايى 
است. وجود سرمايه و شرايط مناسب بدون وجود نيروى انسانى 
براى ايجاد، اداره و مديريت مجموعه هاى مختلف كشور در تمام 
حوزه هاى اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى باعث از بين 

رفتن سرمايه مي شود.
 وى افزود: بدون برخوردارى از نيروى انسانى آموزش ديده، 
سرمايه گذارى ها از بين مى رود و بهره ورى كاهش پيدا خواهد كرد.

 استاندار خوزستان تصريح كرد: اصالح و ارتقاء كيفى آموزش و پرورش 
يكى از اولين اولويت هاى استان خوزستان است. در اين مدت سعي شد 

توجه ويژه اى به آموزش و پرورش و رفع مشكالت اين حوزه شود.
 شريعتى با بيان اينكه رفع مشكالت حوزه آموزش و پرورش با شرايط 
موجود، نيازمند عزم ملى است، عنوان كرد: طى اين سه سال هفت هزار 
نفر نيرو از سيستم آموزش و پرورش خارج شده است. در حال حاضر با 
كمبود جدى نيرو انسانى مواجه هستيم، اگرچه در اقدامات صورت گرفته 
از سوى وزارت آموزش و پرورش در ابتداى سال تحصيلى، تا حدودى 

خروج نيروها فروكش كرد اما برطرف نشد.
 وى با اشاره به اينكه سه هزار و 500 كالس در استان خوزستان توسط 
نيروهاى حق التدريسى و اضافه كار درحال اداره شدن هستند، گفت: گفته 
مى شود كه در استان خوزستان انطباق ميان معلم، دانش آموز و بودجه 
وجود دارد اما بايد توجه داشت تنها نبايد انطباق ميان اين سه مورد وجود 

داشته باشد. 
 استاندار خوزستان عنوان كرد: 1500 كالس در استان زير 24 نفر هستند. 
جابجايى اين دانش آموزان نيز درگير مسائل اجتماعى و اقتصادى مى شود. 
بايد اين موارد را لحاظ كرد و درصد توزيع منابع بايد متناسب با درصد 
جمعيت صورت گيرد تا شاهد برقرارى عدالت باشيم. عدالت، تساوى 
نيست و مطابق با نيازمندى هاى موجود و خدماتى است كه ارائه مى شود.

 شريعتى اظهار كرد: استان دو مرز با كشور عراق دارد كه به پراكندگى 
جمعيت كمك كرده و باعث رونق اقتصاد شده است. خوزستان از لحاظ 
زيرساخت هاى آموزشي با مشكالت زيادى مواجه است. مناطق صعب 
العبور و استهالك ساختمان ها با توجه به شرايط جغرافيايى، بيشتر از ديگر 

استان هاى كشور است .
 وى با اشاره به اينكه امسال تعداد روزهاى گرم با دماى بيش از 50 درجه 
حدود 80 روز بود، گفت: اين ها مشكالت جدى را براى استان بوجود 
مى آورد. منابع زيادى از كشور در طول هشت سال جنگ تحميلى از بين 

رفت كه بخش قابل توجهى از اين منابع در خوزستان بود.

معيارهاى  در  كرد:  تصريح  خوزستان  استاندار   
استانداردسازى كه درست بوده و مورد حمايت ما 
هستند، بايد شرايط جغرافيايى، تاريخى و اجتماعى 
در  است  الزم  داد:  ادامه  شريعتى  شود.   لحاظ 
خوزستان عقب ماندگى ها و مشكالت موجود و 
تمايل خروج از استان در كارمندان و معلمان مورد 
توجه قرار گيرد. استاني كه مصرف برق در آن يك 

دهم است، بايد با كاهش منابع مواجه شود؟
 وى افزود: در بحث استخدام ها دادن بخشي از 
تفويض اختيارها به شوراي آموزش و پرورش 
استان ها و تصميم گيري متناسب با شرايط استان، 
جاي تشكر دارد. در سال 97 اعتبارات آموزش و 
پرورش از ملي به استاني تبديل شده است و چنين 

اختياراتي مثمر ثمر است.
آموزان  دانش  كرد:  عنوان  خوزستان  استاندار   
خوزستاني در كسب نمره هاي الزم با مشكل مواجه هستند و معتقدم 
بايد جوانان خوزستاني كه از بيكاري گله مند هستند، متناسب با شرايط، در 
تحصيل كوشا باشند و خود را به حرفه آموزي بيشتر ملزم كنند. در اين زمينه 

در برخي شهرهاي استان اين اهتمام وجود ندارد.
 شريعتى تصريح كرد: زيبنده خوزستان نيست كه مجوز چهار هزار 
استخدام داشته باشد اما به دليل برخوردار نبودن از حد نصاب الزم، تنها 
هزار و 900 نفر جذب شوند. اگر بخواهيم خوزستان در كيفيت آموزش 
و درصد قبولي در كنكور ارتقاء يابد و به شرايط قبل از جنگ برسد، بايد 

خودمان را ملزم كنيم.
 وى خاطرنشان كرد: در خصوص پيش دبستاني اراده الزم را براي ارتقاء 
وضعيت آموزش و پرورش و كيفيت تحصيلي دانش آموزان استان نشان 
داديم. انتظار داريم وزارت آموزش و پرورش همچنان استان را مورد 
حمايت قرار دهد تا اين موضوع به خوبي پيش رود و به كيفي كردن مقطع 

پيش دبستاني بپردازيم.

استاندار: رفع مشكالت آموزش و پرورش 
در خوزستان نياز به عزم ملى دارد له مقا سـر

خبـر

سفير كشور عمان در جمهورى اسالمى ايران گفت: قرار است به زودى 
ويزاى مولتى عمان براى بخشى از تجار ايرانى صادر شود.

سفير عمان: ويزاى مولتى عمان براى برخى تجار ايرانى به زودى صادر 
مى شود

به گزارش اتاق بازرگانى اهواز سعود بن احمد البروانى شنبه در همايش 
فرصت هاى سرمايه گذارى در كشور عمان در هتل پارس اين شهر 
اظهار كرد: در سال گذشته بازديدهاى و سفرهاى بسيارى بين مسئوالن 
بانك هاى مركزى ايران و عمان صورت گرفت كه در خالل اين 
صحبت ها تفاهمنامه ها و گفت و گوهاى مفيدى انجام شد و بانك هاى 

مركزى دو كشور تفاهم نامه هاى مناسبى با هم داشتند.
وى با بيان اينكه حضور فعاالن اقتصادى و اعضاى اتاق مشترك ايران و 
عمان در اين همايش نشانگر اهتمام به اين قضيه است، گفت: قرار بود 
در زمينه توسعه روابط اقتصادى ايران و عمان ديدارى با وزير صنعت 
ايران صورت گيرد اما به دليل تغيير وزرا در كشور ايران، تاخيرى در اين 

ديدار به وجود آمد و اكنون قرار است در اوايل سال جديد ميالدى با آقاى 
شريعتمدارى ديدارى در اين خصوص داشته باشيم.

سفير كشور عمان در جمهورى اسالمى ايران بيان كرد: در طول سفرهايم به 
استان هاى مختلف بيشترين سوالى كه توسط فعاالن اقتصادى مطرح مى شد 
در خصوص ويزا بود كه بايد گفت تصميم سياسى در اين موضوع گرفته 
شده است و قرار است ويزاى مولتى عمان براى بخشى از تجار فعال ايرانى 

بزودى برداشته شود و تنها مسائل فنى در اين موضوع باقى مانده است.
در ادامه اين مراسم رييس اتاق مشترك بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى 
ايران و عمان بيان كرد: با شناسايى موانع و فراهم ساختن زيرساخت ها در 

جهت توسعه صادرات بين 2 كشور ايران و عمان عمل مى كند.
محسن ضرابى در ادامه افزود: خط كشتيرانى خرمشهر به بندر صحار از 9 دى 

امسال راه اندازى مى شود.
وى عنوان كرد: براى رونق اتاق مشترك ايران و عمان تنها 10 درصد كار انجام 
شده است و مهم نگهدارى خط است كه سه اتاق بازرگانى درخوزستان و 

مسئوالن استانى نقشى اساسى در نگهدارى اين خط دارند.
رييس اتاق مشترك بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى ايران و عمان بيان 
كرد: همچنين خط مستقيم بين بندر چابهار و صحار در عمان راه اندازى 
خواهد شد. ضرابى افزود: روابط بانكى بين 2 كشور به خوبى برقرار است و 
2 بانك در كشور عمان هم براى گشايش اعتبارى و ضمانتنامه بانكى فعال 

هستند و واردات كاال از طريق LC انجام مى شود.
وى افزود: ثبت شركت در كشور عمان نيز با سهولت بيشترى انجام مى 
شود كه مراحل ثبت از 12 مرحله به 6 مرحله كاهش يافته است و در 
مناطق آزاد در كشور عمان ثبت شركت و اقامت به سهولت انجام پذير 
است. رييس اتاق مشترك بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى ايران و 
عمان در ادامه اضافه كرد: طبق توافقهايى كه با مناطق آزاد در كشور عمان 
انجام شده است شركت هاى ايرانى مى توانند بدون اينكه كااليى به كشور 

عمان وارد كنند در اين شركت ثبت كنند.
وى گفت: همچنين تفاهم نامه اى با منطقه آزاد صحار منعقد شده كه در 
صورت اجرايى شدن حجم صادرات خرما به اين كشور ساليانه 300 
هزار تن افزايش خواهد يافت. در ادامه اين مراسم رئيس اتاق بازرگانى، 
صنايع، معادن و كشاورزى خوزستان عنوان كرد: رتبه نخست توليد گندم، 
رتبه سوم توليد برنج، رتبه دوم توليد گل رز و نرگس و رتبه دوم در توليد 

ماهى هاى گرمسيرى را در كشور دارد .
شهال عمورى افزود: استان خوزستان فرصت مناسبى براى سرمايه گذارى 
است و براى تسهيل اين فرآيند، اقدام به گرفتن مجوز خط كشتيرانى بين بندر 

خرمشهر و بندر صحار عمان كرده ايم.
وى گفت: اولويت اتاق اهواز ايجاد روابط پايدار اقتصادى با كشورهاى 
همسايه است و در اين زمينه تاكنون نمايشگاه هايى در قطر و عمان برپا كرده 

ايم و تفاهم نامه هايى صورت گرفته است .
عمورى افزود: در سال گذشته 83 ميليون دالر به عمان صادرات داشتيم و 
امسال نيز تا اكنون 71 ميليون دالر صادرات صورت گرفته است و اين نشان 

دهنده رغبت و ميل بخش خصوصى براى همكارى و تعامل است.

نايب رييس كميسيون انرژى مجلس گفت:نگاه غالب نمايندگان مجلس 
مخالف با افزايش 50 درصدى قيمت بنزين است، چرا كه افزايش قيمت با 

اين شدت مى تواند شوك تورمى ايجاد كند و بسيار خطرناك است.
 در پى تقديم اليحه بودجه 97 به مجلس بحث هايى حول محور افزايش 
قيمت حامل هاى انرژى در فضاى رسانه ها شكل گرفت. تنور اين گپ و 
گفت ها هنوز داغ بود كه احتمال افزايش قيمت بنزين از اول دى ماه سال 
جارى مطرح شد. طبق اين خبر كه از سوى يك مقام مسوول در سازمان 
برنامه و بودجه مطرح شد، احتمال دارد  نرخ بنزين از هزار تومان به هزار و 
500 تومان افزايش يابد. در همين حين بيژن زنگنه، وزير نفت اعالم كرد كه 
افزايش قيمت حامل هاى انرژى در اليحه بودجه 97 ديده شده است اما ميزان 
و چگونگى آن دقيقا مشخص نيست و هنوز قرارى بر افزايش قيمت از زمان 

مشخصى وجود ندارد و ين طرح نيازمند بررسى است.
 چند روز قبل هم غالمحسين حسنتاش، كارشناس ارشد انرژى طى يادداشتى 
نوشت: اين كه چهارسال افزايش تدريجى قيمت حامل هاى انرژى كه در 
قانون پيش بينى شده است را اجرا نكنيم تا دوباره راى بياوريم و بعد كه 
خيالمان راحت شد جمع آن افزايش ها را يكباره اجرا كنيم تا شوك بزرگ 

ديگرى به پيكره نحيف اقتصاد و معيشت مردم وارد شود، يك فريب كارى 
مخرب است. ظاهرا دولت خوب وقتى را هم براى اين شوك انتخاب كرده 
است چراكه مجلس هم سال آخرش نيست و انتخابات مجلس بعد نزديك 

نيست و لذا نمايندگان هم انگيزه چندانى براى مخالفت با اين شوك ندارند.
 در اين ارتباط، هدايت اهللا خادمى، نايب رييس كميسيون انرژى مجلس 
شوراى اسالمى  با تاكيد بر اينكه اگر دولت قصد افزايش قيمت حامل هاى 
انرژى را داشت بايد اين امر را از سال 92 و به تدريج اجرايى مى كرد، گفت: 
بهتر است اين افزايش قيمت با يك شيب ماليم انجام شود تا شوك اجتماعى 

و اقتصادى به جامعه وارد نشود.
 وى ايجاد شوك اقتصادى و اجتماعى را نتيجه قطعى افزايش 50 درصدى 
قيمت بنزين اعالم كرد و افزود: اين افزايش قيمت مى تواند بر افزايش قيمت 
كاالها تاثير گذاشته و در نتيجه آسيب و حتى تعطيلى واحدهاى توليدى را به 
همراه داشته باشد كه نتيجه آن ريزش اشتغال است و در شرايط كنونى بخش 

صنعت و توليد كشور توان تحمل چنين شوكى را ندارد.
  طبق گفته اين مقام مسوول پيشنهاد شده قيمت بنزين به حدود 1500 و گاز 
از 300 به 500 تومان افزايش يابد. البته افزايش درآمدهاى دولت الزم است، 

اما نه از طريق ايجاد چنين شوكى چرا كه اين ميزان افزايش قيمت بنزين 
عادالنه نيست.  خادمى موافقت نمايندگان مجلس با نرخ پيشنهادى 1500 
تومان بنزين را بعيد دانست و ادامه داد: مجلس مخالف افزايش قيمت بنزين 
نيست، اما نه به اين ميزان. بلكه افزايش 10 تا 20 درصدى نرخ را منطقى مى 
داند. با نيم نگاهى به بودجه سال 97، در مى يابيم كه اين بودجه به درستى 
برنامه ريزى نشده است .  نايب رييس كميسيون انرژى مجلس اظهار داشت: 
دولت بايد از طرفى هزينه هاى خود را كاهش دهد. اين در حالى است كه 
درآمدهاى حاصل از هدفمندى يارانه ها كه قرار بود بخشى از آن به توليد و 
اشتغال تخصيص داده شود، محقق نشد. حال آنكه با وجود دريافتى حقوق 
يك ميليون و نيم تا دو ميليون تومان چطور مى توان چنين افزايش قيمتى را 

براى بنزين انتظار داشت؟!
 به گفته وى، هر چند نگاه تك تك نمايندگان متفاوت است اما نگاه غالب 
نمايندگان مجلس مخالفت با چنين افزايش قيمتى است، چراكه اين ميزان 
افزايش قيمت با اين شدت، خطرناك بوده و شوك تورمى ايجاد مى كند. 
بنابراين به نظر مى رسد نمايندگان با افزايش 10 تا 20 درصدى قيمت بنزين 

موافق باشند.

از آنجايى حاشيه نشيناِن
 هميشه در حاشيه

ادامه از صفحه 1
كه اين مناطق خارج از ضوابط و قوانين معمول شهرسازى و 
بيشتر به صورت شتاب زده ساخته شده اند، هميشه مورد غضب 
و كم لطفى مديريت شهرى بوده و دچار ضعف شديد خدمات 
و سرانه هاى شهرى هستند. از سوى ديگر اغلب اين مناطق در 
اراضى دولتى داخل و يا خارج از محدوده شهرها شكل گرفته اند 
و داراى مشكالت حقوقى مالكيت هستند. بدمسكنى، تراكم 
جمعيتى باال، ساختار نامناسب شغلى، كمبود زيرساخت هاى 
خدماتى و بهداشتى، پايين بودن سرمايه فرهنگى - اجتماعى، 
ضعف امنيت و... از مشكالت عديده مناطق حاشيه نشين 
است كه آن را به بسترى براى پيدايش و اشاعه آسيب هاى 
آنها  صدر  در  كه  آسيب هايى  است.  كرده  تبديل  اجتماعى 
بيكارى، فقر، اعتياد، فروش و مصرف موادمخدر، سرقت و 
نزاع قرار گرفته است. درواقع نبود كنترل و نظارت اجتماعى 
موثر و كارا و همچنين ضعف جامعه پذيرى مناسب در مناطق 
حاشيه نشين، آنها را به خواستگاه كج روى ها، انحرافات و جرايم 
مختلف اجتماعى تبديل كرده است. بنابراين مصايب اجتماعى 
و اقتصادى كه ساكنان مناطق حاشيه نشين با آن دست و پنجه 
نرم مى كنند، نه تنها كمتر از مسايل آسيب ديده گان زلزله اخير 
كرمانشاه نيست، بلكه به علت وجود فقر غلظت يافته و پايدارى 

فقر در بين خانوارها، مصيبت ديده گان و زلزله زدگانى ابدالدهر به 
حساب مى آيند.

درواقع حاشيه نشينى مولود ساختارى است مملو از تبعيض، 
تفاوت و بى عدالتى، كه مبتنى بر تقسيم ناعادالنه ثروت و نبود 
عدالت اجتماعى در درون مجموعه هاى سكونتى با نام شهر 
شكل گرفته است. ساختارى داراى دو بخش متن و حاشيه، 
مناطقى از شهرها كه به علت بى عدالتى، ايجاد شد و اكنون 
با بى عدالتى با آن برخورد مى شود. نا عادالنه در مورد خود و 

ساكنانش قضاوت ميگردد و تصميم گرفته مى شود.
الزم به ذكر است در سال هاى گذشته دولت و شهردارى ها 
مناطق  اين  معضالت  كاهش  براى  زيادى  تالش هاى 
برداشته اند. اما با توجه ماهيت چند بعدى مساله حاشيه نشينى، 
ساماندهى آن بدون مشاركت مردم و ساكنين اين مناطق امرى 
غيرممكن است. وجود سرمايه باالى اجتماعى در جامعه ايران 
كه نمونه  بارزآن را در مشاركت شهروندان اقصى نقاط كشور در 
كمك به زلزله زدگان كرمانشاه مشاهده كرديم، بيانگر ظرفيت 
باال مشاركت پذيرى شهروندان اين مرزو بوم در فائق آمدن بر 
مشكالت خود و هم نوعانشان است. حل معضل حاشيه نشينى 
نيز عالوه بر مشاركت ساكنين اين مناطق، نيازمند همكارى 
و همراهى گروه ها و كنشگران مختلفى از جمله دستگاه هاى 
دولتى، شهردارى ها، بخش خصوصى، سازمان هاى غيردولتى، 
ساير شهروندان و مهم تر از همه وجود هماهنگى و يكپارچگى 

در برنامه ها و اقدامات آنهاست.

مديرعامل شركت نمايشگاه هاى بين المللى خوزستان:
100 شركت در نمايشگاه تخصصى

 ساخت تجهيزات حفارى اهواز شركت مى كنند

مديرعامل شركت نمايشگاه هاى بين المللى خوزستان از ثبت نام نزديك به يك صد شركت معتبر و مجموعه 
بزرگ صنعتى داخلى براى حضور در پانزدهمين نمايشگاه تخصصى ساخت تجهيزات صنعت حفارى خبر داد. 
رحيم جليلى اظهار كرد: نمايشگاه تخصصى ساخت تجهيزات صنعت حفارى از بيست و نهم آذرماه تا دوم دى 

ماه در محل دائمى نمايشگاه هاى بين المللى خوزستان در اهواز برگزار مى شود.
 وى گفت: تاكنون سه سالن سرپوشيده و محوطه باز نمايشگاه به شركت هاى عالقه مند به حضور در نمايشگاه 
واگذار شده و بيش از 20 درصد سالن چهارم نيز واگذار و كار ثبت نام از طريق سايت نمايشگاه همچنان ادامه 

دارد.
 جليلى با اشاره به فرا رسيدن يكم دى ماه سى و هشتمين سالگرد تاسيس شركت ملى حفارى ايران به فرمان امام 
خمينى (ره)، افزود: آئين بزرگداشت اين مناسبت روز چهارشنبه (29 آذرماه) همزمان با گشايش نمايشگاه پانزدهم 

در مجموعه فرهنگى رفاهى شماره يك شركت برگزار خواهد شد.
 مديرعامل شركت نمايشگاه هاى بين المللى خوزستان، رونمايى از تجهيزات اساسى در صنعت حفارى، كارگاه 
هاى تخصصى در موضوع ساخت، بازديد از دكل هاى حفارى، مصاحبه مديران و متخصصان صنعت حفارى، 
مديران و نمايندگان شركت هاى حاضر در نمايشگاه و دست اندركاران انجمن هاى سازندگان قطعات و 
تجهيزات صنعت نفت و حفارى با رسانه ها و انعقاد چند قرارداد و تفاهمنامه هاى همكارى را از شمار سرفصل 

هاى نمايشگاه امسال برشمرد.
نماينده اهواز:

هيچ تضمينى وجود ندارد انتقال آب
 از خوزستان تنها براى شرب باشد

نماينده اهواز در مجلس شوراى اسالمى با انتقاد از رفتار چندگانه مسئوالن در رابطه با مساله انتقال آب گفت: به 
داليل علمى و فنى هيچ تضمينى براى اين اظهارنظر كه انتقال آب تنها براى شرب انجام مى شود، وجود ندارد.

 همايون يوسفى  با اشاره به حواشى اظهارات اخير رئيس سازمان محيط زيست و مواضع وزير نيرو نسبت به 
موضوع انتقال آب بين حوضه اى از سرشاخه هاى رودخانه هاى خوزستان اظهار كرد: انتقال آب موضوعى حياتى 
براى خو زستان است. ما مساله عدم شفافيت در خصوص انتقال آب را در زمان معرفى آقاى بيطرف به عنوان 
وزير پيشنهادى نيرو مطرح كرده بوديم. اين مساله را هنگام بررسى صالحيت و راى اعتماد مجلس به بيطرف نيز 

در صحن علنى مجلس اعالم كرديم. 
 وى تصريح كرد: با وجود خوش بينى  برخى مسئوالن خوزستان نسبت به مواضع آقاى اردكانيان در بحث انتقال 
آب و تذكر واضح ما نسبت به عدم شفافيت اين مواضع در زمان معرفى وزير پيشنهادى نيرو، متاسفانه شاهد 
بوديم كه اردكانيان باالخره با كسب راى اعتماد مجلس به وزارت نيرو راه يافت و بدون اطالع مردم، نمايندگان و 

مسئوالن خوزستان تصميماتى در مورد ميزان آب و آينده منابع آبى استان اتخاذ كرد.
 وى ادامه داد: بسيار خوب است كه مسئوالن و نمايندگان خوزستان اكنون دريافته اند كه نبايد در رابطه با چنين 
مسائلى خيلى خوش بين بود، بلكه بايد تمامى موضوعات به طور دقيق و كارشناسانه پيش بينى شوند. شايد 
اين گونه خوش بينى ها خوب باشد اما فضا را براى اين رفتار افرادى نظير اردكانيان در كشور فراهم مى كند. اى 

كاش در زمان رأى اعتماد به اردكانيان دقت بيشترى كرده و تمام حرف هاى مان را همان موقع گفته بوديم.
 نماينده اهواز در خانه ملت به اعتراض مجمع نمايندگان خوزستان نسبت به نامه محرمانه كالنترى رئيس 
سازمان حفاظت محيط زيست و حضور وى در جلسه شوراى ادارى خوزستان با حضور معاون اول رئيس 
جمهور اشاره و بيان كرد: اكنون اين اتحاد شكل گرفته قابل تقدير است. بايد قبال و در زمان رأى اعتماد به 

اردكانيان و اعالم سياست ها و مواضع وزارت نيرو در رابطه با انتقال آب، اين انسجام را شاهد مى بوديم.
 يوسفى با تاكيد بر پيگيرى مساله انتقال آب به دور از هياهو،  عنوان كرد: نمايندگان خوزستان بايد به دور 
از هر گونه هياهو، با مستندات علمى و از طريق مجارى قانونى و با بهره گيرى از اختيارات خود اين مساله 
را پيگيرى كنند. در حال حاضر متأسفانه شاهد رفتار چندگانه مسئوالن در خصوص مسائل و موضوعات 

انتقال آب هستيم. 
 وى با بيان اين كه مسئوالن خوزستان بايد موضع و نظر خود را نسبت به مساله انتقال آب اعالم كنند، 
افزود: بايد مواضع خود را در اين زمينه به طور شفاف به مردم بگوييم؛ چرا كه مردم در هرصورت مسائل را 
تشخيص مى دهند. ما به عنوان نمايندگان مردم بر اساس وظايف قانونى خود اين مساله را پيگيرى مى كنيم.

 نماينده اهواز در مجلس شوراى اسالمى با اشاره به ارسال نامه نمايندگان خوزستان به رئيس جمهور گفت:  
در اين نامه از رئيس جمهور درخواست شده است از پروژه هاى انتقال آب بازديد كنند. اما تا به اين لحظه 

به دليل همان عدم شفافيت ها به درخواست ما توجهى نشده است.
 يوسفى آب را يك موضوع ملى دانست و اظهار كرد: تصميم گيران در حوزه آب نبايد با توجيه مسائل 
منطقه اى، منافع ملى را ناديده بگيرند. آمادگى داريم در مورد انتقال آب مباحثه اى كامال علمى و فنى با 
تصميم گيرندگان و سياستگذاران اين حوزه داشته باشيم و آن زمان خود مردم در مورد حقايق قضاوت كنند.

 وى با اشاره به بازديد جمعى از خبرنگاران و اصحاب رسانه تهرانى از پروژه هاى مبارزه با گرد و غبار 
و طرح 550 هزار هكتارى و ... خوزستان و نشست خبرى استاندار خوزستان با اين خبرنگاران در روز 
چهارشنبه( 22 آذرماه) تصريح كرد: حضور يك طرفه اصحاب رسانه و مطبوعات در اين برنامه _كه بدون 

حضور رسانه هاى استان خوزستان برگزار شد_ جاى سوال دارد.
 نماينده اهواز در مجلس شوراى اسالمى ادامه داد: به نظر مى رسد مسئوالن استان خوزستان بايد در اين زمينه 
هوشيارى بيشترى به خرج مى دادند. به داليل فنى و علمى هيچ گونه تضمينى در رابطه با اين اظهار نظر كه انتقال 
آب فقط براى شرب انجام مى شود، وجود ندارد.  به نظر مى رسد حضور اين جمع خبرنگاران اقدامى سياسى و به 
دور از اخالق رسانه اى باشد. يوسفى افزود: اگر برگزاركنندگان اين برنامه واقعا قصد خيرى داشتند بايد از رسانه ها 
و مطبوعات خوزستان هم دعوت مى كردند. مسئوالن خوزستان هم به احترام مردم و رسانه هاى خوزستان نبايد 

در اين برنامه حضور مى يافتند.

  قاسم ساعدى در جلسه شوراى آموزش و پرورش و شوراى 
سياست گذارى و هماهنگى مناطق مرزى خوزستان كه امروز، 
25 آذرماه در اهواز برگزار شد، اظهار كرد: فراكسيون فرهنگيان 
در مجلس نسبت به انتخاب دكتر بطحايى همت بستند و معتقد 
بودند كه وزير آموزش و پرورش از بدنه آموزش و پرورش باشد.  
وى افزود: خوزستان يك استان الزم توجه و از پرجمعيت ترين 
استان هاى كشور از نظر تعداد دانش آموزان است. خوزستان با 
بعد  در  كشور،  اقتصاد  براى  استراتژيك  ظرفيت هاى  به  توجه 
تعليم و تربيت حلقه مفقوده اى دارد. مدارس خوزستان در دهدز، 
ايذه، سيدون، انديكا، اروندكنار و هويزه، در شان دانش آموزان 
خوزستان نيست.  نماينده مردم دشت آزدگان در مجلس شوراى 
اسالمى تصريح كرد: روساى آموزش و پرورش خوزستان در 
حال فشار زير ندارى ها و عدم وجود امكانات آموزشى هستند. 
ما پروژه هاى مدارسى داريم كه از سال 85 نيمه تمام مانده اند. 

انتظار داريم  وزير با حضور خود اين آمار و ارقام را ببيند تا تكليف اين 
پروژه ها مشخص شود.

 ساعدى ادامه داد: دانش آموزان هنوز در اتاق هاى روستايى استيجارى 
به سر مى برند و 10 سال بالتكليف ماند ه اند. مدارس روستا هاى ايذه 
متروك  و  تخريب  پيش  سال ها  از  استان  مركز  حتى  و  اروندكنار  و 

شده اند. معلمان نيز با اين  شرايط بد جوى، به دليل كمبود شديد نيروى 
انسانى، صبح و عصر تدريس مى كنند اما هنوز حتى حق الزحمه اضافه 
كارى دريافت نكرده اند كه اين موجب دلسردى معلم مى شود.  وى 
خاطرنشان كرد: ما امروز هنوز مدارس شبه كپرى داريم و در مناطق 
شمالى و جنوبى استان مى توانيم مدارس كانكسى را كپر مدرن بناميم. 

آيا تاكنون در وزارت حساب و كتابى شده كه چه خدماتى به 
خوزستان مى توان داد؟ بايد به خوزستان به عنوان يك استان غير 
برخوردار و محروم نگاه كنيم كه از شاخص ها و بايدهاى آموزش 

و پرورش عقب مانده است.
 نماينده مردم دشت آزدگان در مجلس شوراى اسالمى با اشاره به 
تفاوت آموزش در خوزستان نسبت به استان هاى مركزى، گفت: 
امروز قرن الكترونيكى شدن آموزش است. آيا مستحق نيست كه 
در خوزستان اين شكاف به حداقل برسد؟ امروز جامعه فرهنگى 

انتظار دارد كه حضور وزير، يك حل مشكل و يك مژده باشد.
 ساعدى بيان كرد: در بسيارى از مناطق حتى حق مرزى ادا نشده 
است. انتظار داريم در جلسات ويژه با وزارت كشور در بعد 
تقسيمات كشورى، در مناطق مرزى تجديد نظر شود. در منطقه 
حوزه انتخابيه من بيش از 13 پروژه، نيمه تمام مانده اند. هنرستان 
كشاورزى دشت آزادگان با 186 هكتار از زمين هاى بكر منطقه، 
با پيشرفت 40 درصدى از 10 سال گذشته بالتكليف مانده است.  وى 
عنوان كرد: انتظار داريم براى دلگرمى جامعه فرهنگى، حداقل حقوق 
و اضافه كارى آن ها به موقع پرداخت شود و به دليل شرايط نامساعد 
جوى، به جامعه فرهنگى عنايت ويژه داشته باشيد و يك بند را در احكام 

فرهنگيان منظور كنيد كه در نگه داشت نيرو كمك كند.

خوزستان از شاخص ها و بايدهاى آموزش و پرورش عقب مانده است
 نماينده مردم دشت آزدگان در مجلس شوراى اسالمى گفت: بايد به خوزستان به عنوان يك استان غير برخوردار 

و محروم نگاه كنيم كه از شاخص ها و بايدهاى آموزش و پرورش عقب مانده است. 

سفير عمان: ويزاى مولتى عمان براى برخى تجار ايرانى به زودى صادر مى شود

 مجلس مخالف افزايش قيمت بنزين به1500 تومان است



جزييات طرح پارلمان اصالحات
عضو دفتر سياسى حزب مردم ساالرى از برگزارى اولين جلسه پارلمان اصالحات در خرداد 
ماه سال آينده خبر داد. حميدرضا شكوهى عضو دفتر سياسى حزب مردم ساالرى با اشاره به 
طرح «پارلمان اصالحات» اظهار كرد: طرح پارلمان اصالحات، در گذشته در دفتر سياسى حزب 
مردمساالرى مطرح شد و «مصطفى كواكبيان» هفته گذشته اين طرح را در قالب «پيش نويس 
اساسنامه» به رئيس دولت اصالحات ارائه داد. وى درباره جزئيات اين طرح گفت: نام كامل اين 
طرح «پارلمان اصالح طلبان؛ راهبرد سياسى ايرانيان» (با نام مخفف پارسا) است. پيش بينى شده 
ـ در اين طرح شركت  ـ كه داراى پروانه فعاليت هستند  كه حداقل 50 حزب رسمى اصالح طلب 
كنند. شكوهى زمان تشكيل اولين اجالسيه اين پارلمان را دوم خرداد ماه سال 97 اعالم كرد. /مهر

خانه احزابى ها از دولت شاكى شدند
رئيس كميته حقوقى خانه احزاب گفت: تدوين اليحه شكايت از دولت تا دو هفته آينده تمام مى 
شود و به كميسيون اصل 90 ارسال مى كنيم. رسيد محمد ميرباقرى با اشاره به اينكه كميته 
حقوقى خانه احزاب، اليحه اى براى شكايت از دولت در دست تهيه دارد، اظهار كرد: اين شكايت 
درباره قانون جديد فعاليت احزاب و تشكل هاست. رئيس كميته حقوقى خانه احزاب ادامه داد: 
قانون مصوب داراى تكاليف و حقوقى است؛ مثال يكى از حقوق احزاب اين است كه دولت بايد به 
آنها يارانه دهد و تكاليف احزاب نيز برگزارى كنگره و تغيير اساسنامه است. وى با بيان اينكه دولت 
حقوقى كه بايد انجام دهد، اجرا نكرده است، گفت: در مقابل فشار زيادى به احزاب مى آورند تا 

كنگره خود را برگزار كنند. /باشگاه خبرنگاران

بى رحمى بانك ها در مناطق زلزله زده!
عضو مجمع نمايندگان استان كرمانشاه، يكى ديگر از مشكالت مهم زلزله زدگان را استمهال 
نشدن وام هايشان عنوان و اظهار كرد: على رغم ابالغ استاندارى به فرماندارى و فرماندارى به 
بانكها براى استمهال وام هاى مردم زلزله زده، هنوز بانكها به اين ابالغيه تمكين نكردند و مردم 
با پيامك هايى به روال گذشته در مورد ديركرد در پرداخت اقساطشان مواجه مى شوند يا اينكه 
ضامن هايشان را تحت فشار قرار مى دهند. فالحت پيشه افزود: جالب آنكه اكثر بانكها مى گويند، 
بخشنامه اى به دست آنها نرسيده است. به همين دليل ما اعالم كرديم كه اگر تا 8 صبح فردا، وام 
هاى مردم استمهال نشود، در تذكرى به رئيس جمهور و وزير اقتصاد، نام بانك ها را در صحن 
علنى اعالم خواهيم كرد.وى خاطرنشان كرد: اين يك واقعيت است كه مردم مناطق زلزله زده 
چه آنهايى كه كارخانه دارند و چه آنهايى كه كشاورز و دامدار بودند و يا در مناطق محروم شهر 
سكونت داشتند، توانايى پرداخت وام ندارند، چون كسب و كار به هم ريخته و عمال كسى سر كار 
نيست، از آن طرف مردم نمى توانند خريد كنند و حتى كسبه كوچك با مشكل مواجه شده اند. در 

اين شرايط، مقدماتى ترين كار، استمهال وام در مناطق زلزله زده است. /ايسنا

بهترين گزينه ها براى گفت وگو ميان اصولگراها و اصالح طلبان
ابطحى در پاسخ به اينكه چه كسانى قرار است اين گفت و گوها را به پيش ببرند، گفت: به نظرم 
عقالى دو جريان بايد امور را به دست بگيرند. براى مثال آقاى عارف از طرف اصالح طلبان 
مى تواند يكى از گزينه هايى باشد كه به نمايندگى از جناح چپ اين گفت و گوها را به پيش 
ببرد، چراكه او يك اصالح طلب معتقد به اصول نظام و رهبرى است. ابطحى در ادامه به گزينه 
اصولگرايان هم اشاره كرد و گفت: در ميان اصولگرايان هم ما افراد زيادى داريم كه مى توانند اين 
مذاكرات را انجام دهند. البته معتقدم آقاى مصباحى مقدم كه خودشان اين بحث را مطرح كرده اند، 
مى توانند امور را در دست بگيرند و از دوستان ما هم آقاى دكتر زارعى مى تواند اين موضوعات را 
به پيش ببرند. اين نماينده اصولگراى مجلس گفت: امروز بيش از هر چيزى، منافع جامعه است كه 
از اهميت فراوانى برخوردار است و متأسفانه بايد گفت به دليل آسيب هاى اجتماعى و اقتصادى، 
كيان نظام در خطر است. لذا در چنين شراطى، ضرورت همدلى احساس مى شود. ناگفته نماند ما 

در امهات برنامه ها، بايد يكى باشيم تا بتوانيم بر مشكالت كشور فائق آييم. /خبرآنالين

صدا قطع شد
غالمحسين كرباسچى از چاپ نشدن هفته نامه صدا وابسته به حزب كارگزاران خبر داد. وى در 
اينستاگرامش نوشت: اين هفته صدا به دليل آنچه "بحران كاغذ" خوانده شده، منتشر نمى شود. 
تحريريه صدا اظهار اميدوارى كرده، مشكل هرچه زودتر حل شود و به هفته هاى آينده كشيده 

نشود. /فارس

رسانه ها با مصونيت قضايى تام، مفاسد را افشا كنند
دبير شوراى عالى امنيت ملى در نشست تخصصى انعكاس موازين حقوق بشرى ايران در مجتمع 
فرهنگى شهيد بهشتى قوه قضاييه گفت: مبارزه بدون تنازل با فساد به عنوان مهمترين عامل 
كاهش اعتماد جامعه به كارآمدى نظام ضرورى است. رسانه ها بايد با زبان گويا و بدون لكنت 
و در سايه مصونيت قضايى تام نسبت به اطالع رسانى دقيق در مورد فساد اثبات شده در هر 

سطحى اقدام كنند. /خبرآنالين

در بدن پدر ده برابر حد مجاز راديواكتيو بوده است
فائزه هاشمى گفت: جلسه اى با حضور همه اعضاى خانواده و برخى از اعضاى شوراى 
عالى امنيت برگزار شد كه در اين جلسه به ما اعالم كردند، بررسى نشان مى دهد در بدن 
پدر ده برابر حد مجاز راديواكتيو بوده است. «پرونده فوت آيت اهللا هاشمى رفسنجانى در 
شوراى عالى امنيت ملى شوراى در حال بررسى است»؛ اين خبرى بود كه محسن هاشمى 
سال گذشته در حالى كه حدود دو ماه از فوت ناگهانى آيت اهللا مى گذشت، به هفته نامه 
صدا داد؛ پرونده اى كه به گفته او، على شمخانى، دبير شوراى عالى امنيت ملى و رضا 
سيف اللهى، معاونش آن را بررسى مى كردند. اكنون با نزديك شدن به سالگرد فوت آيت 
اهللا هاشمى، فائزه هاشمى درباره سرنوشت اين پرونده توضيح مى دهد. او با بيان اينكه 
جلسه اى با حضور همه اعضاى خانواده و برخى از اعضاى شوراى عالى امنيت برگزار شد، 
گفت: «در اين جلسه به ما اعالم كردند، بررسى نشان مى دهد كه در بدن پدر ده برابر 
حد مجاز راديواكتيو بوده است.» او افزود: «البته اعالم كردند كه در بدن مادر سه برابر حد 
مجاز و در بدن خواهرم فاطمه نيز يك برابر حد مجاز راديواكتيو بوده است.» فائزه هاشمى 
با بيان اينكه «البته به ما اعالم كردند كه دليل فوت اين نبوده است» گفت: «آنها گفتند 
نمى دانند منشأ راديواكتيو كجا بوده است.» فرزند آيت اهللا هاشمى در پاسخ به اينكه آيا 
اين پرونده در شوراى عالى امنيت ملى بسته شد، گفت: «درباره اينكه اين پرونده در شوراى 
عالى امنيت ملى بسته شده است يا خير اطالعى به ما ندادند اما از صحبت هاى اعضاى 
شوراى عالى امنيت ملى در آن جلسه اين طور برمى آمد كه پرونده از نظر آنان مختومه 

شده است.»/اعتمادآنالين

نگرانى شديد تيم همراه حسن روحانى از جريان اصالحات
تيم همراه حسن روحانى رئيس دولت يازدهم و دوازدهم سه مسأله عمده با اصالح طلبان 
مطرح كرده اند. در جلسات مختلف بحث هاى تيم حسن روحانى مسائل زير را به عنوان 
اختالفاتشان با اصالح طلبان مطرح مى كنند: اول- اصالح طلبان مى خواهند با ساختارهاى 
سياسى كشور درگير شوند، در حالى كه ما مى خواهيم از طريق اين ساختارها كار كنيم. 
دوم- اصالح طلبان توجه شان به موضوع ديانت مردم توجه ضعيفى است، در حالى كه 
ما معتقديم بدون توجه به اين مسأله هيچ جريان سياسى در كشور نمى تواند به اهدافش 
برسد. سوم- اصالح طلبان به شدت انحصارگرا هستند و معتقدند فقط جناح آنهاست كه 
مى تواند كشور را اداره كند و همه همكاران دولت يا همكاران اصلى دولت بايد از جناح آنها 
انتخاب شوند، در حالى كه ما عقيده داريم اين است كه بايد با هر دو جناح سياسى كشور 
كار كرد و نمى شود، كشور را با يك جناح اداره كرد. چهارم- ضمنا اصالح طلبان نتوانستند 
روابطشان با نظام را ترميم كنند و براى دولت نشست و برخاست با جريان اصالحات و 
پيگيرى مطالبات اصالح طلبان، هزينه هاى سنگينى دارد. با وجود طرح اين مسائل اما 
حلقه اطرافيان روحانى معتقدند: «ما به اعتماد سران جريان اصالحات و همين طور به رأى 
بدنه اصالح طلبان به ويژه در انتخابات مجلس آينده نياز داريم و نبايد اجازه دهيم يك 
جريان تندرو در بدنه اصالحات روابطمان را با سران اصالحات تخريب كند.»/پارس نيوز

با اصالح طلبان گفت وگونمى كنيم 
چون درباره 88 موضع نمى گيرند

حجت االسالم غالمرضا مصباحى مقدم در گفت و گو با ايلنا، در پاسخ به اينكه در حالى 
سؤال گذشته اصولگرايان پيشنهاد اصالح طلبان مبنى بر گفت وگوى ملى را رد كردند، 
اكنون شاهد طرح گفت وگوى بين جريان  هاى سياسى از سوى اصولگرايان هستيم؛ دليل 
آن چيست، گفت: يك مانع بزرگ براى عدم استقبال از پيشنهاد اصالح طلبان مى بينم و 
آن، اين است كه اصالح طلبان هنوز مواضع خود را نسبت به فتنه 88 اعالم نكرده و به 

نحوى آن مسير را ادامه مى دهند. /ايلنا

روايت خاتمى از ريپورت شدن اينستاگرامش
آيت اهللا سيداحمد خاتمى در گفت وگويى درباره حضورش در اينستاگرام گفت: اينستاگرام تا حاال 
دو بار ريپورت شده است؛ اين هم به خاطر تلفن هايى كه برخى داشته اند. احساس مى كنم برخى ها 
پالس فضاى مجازى هستند، با ادبيات هتاكانه حضور دارند. در اين فضا دو بار چنين بساطى ايجاد 
شده است. دفعه سوم باز شده اما ما مدار مى كنيم؛ فعًال كانال تلگرام ما بسيار فعال است. /انتخاب

تصوير سردار سليمانى در راهپيمايى نوار غزه
رسانه هاى فلسطينى با پوشش خبرى مراسم راهپيمايى حمايت از قدس در نوار غزه اعالم كردند، 
تصاويرى از سردار قاسم سليمانى فرمانده نيروى قدس سپاه پاسداران ايران، سيد حسن نصراهللا 

دبيركل حزب اهللا و پرچم  حزب اهللا در اين مراسم وجود داشته است.

نهاونديان به بانك مركزى مى رود؟
سايت انتخاب مدعى شد: انتخاب «نهاونديان» به عنوان رئيس كل بانك مركزى نهايى شد. اين 
سايت در ادامه نوشت: يك منبع آگاه از توافق بر سر انتخاب محمد نهاونديان به رياست بانك 
مركزى خبر داده اند. اين منبع آگاه در گفت و گو با «انتخاب» گفت: توافق بر سر نهاونديان تقريبا 
نهايى شده و اگر اتفاق خاصى رخ ندهد، او در هفته هاى آينده به عنوان رئيس كل بانك مركزى 

منصوب خواهد شد.

مردم به روحانى رأى دادند تا تفكر رئيسى رأى نياورد
نعمت احمدى در گفت وگويى اظهار داشت: از برخى رسانه ها كه انتقادات اين روزهاى مردم را 
تعبير به پشيمانى از رأى مى دانند، تعجب مى كنم. اين آقايان واقعا نمى دانند مردم چرا به روحانى 
رأى دادند؟ مردم به روحانى رأى دادند تا تفكر رئيسى و احمدى نژاد روى كار نيايند. مردم پشيمان 
نيستند، يك لحظه فكر كنيد ببينيد اگر رئيسى رأى مى آورد، وزير خارجه، ارشاد و يا معاون اولش 

چه كسانى مى شدند. /انتخاب

احمدى نژاد دنبال بهانه اى براى اپوزيسيون شدن است
واعظ آشتيانى در گفت وگويى درباره جريان احمدى نژاد گفت: آقاى احمدى نژاد و طيفشان 
به دنبال بهانه اى براى اپوزيسيون شدن هستند؛ يعنى دنبال بهانه دارند مى گردند كه بشوند، 
چون من اعتقادم اين است كه اگر اپوزيسيون شوند، اين برداشت وجود دارد كه مى توانند 
خيلى حرف هاى ديگر را بزنند. من هميشه اعتقاد دارم كه برخى گروه هاى سياسى در اين 
مملكت هستند كه خيلى راحت هنجارشكنى مى كنند، ولى برخى گروه هاى ديگر كه اصول 
نظام را رعايت مى كنند و به نظام باور دارند، هيچ وقت خط شكن در هنجارشكنى نيستند، 
يعنى ترويج ناهنجارى ندارند و اين شايد پاشنه آشيل اين دسته از گروه هاى سياسى باشند 
كه حاضر نيستند هنجارشكنى كنند، يعنى در حقيقت ناهنجارى را بخواهند ترويج دهند و 
از خط قرمزها بخواهند عبور كنند، ولى برخى گروه ها هستند كه خيلى راحت اين كارها را 
مى كنند و ما فكر مى كنيم از آن آزادى  كه ياد مى شود در مكاتب مختلف و ازجمله اسالم، 
اين است كه اين آزادى به ما اين اجازه را مى دهد كه به صرف شنيده ها و به صرف اين كه 
چند نفر آمدند مطلبى و مواردى را راجع به افراد و شخصيت ها گفتند، نمى تواند مستند باشد. 
عده اى هم به واسطه همين مسائلى كه در ذهن خودشان پرورش دادند و نهايتا رسيده به 
اين جا كه باورم كرده اند كه چنين چيزى هست. آزادى معنايش اين نيست. ما اگر بتوانيم 
آزادى را خوب تحليل كنيم و ببينيم چارچوب آزادى و مفاهيم آزادى در يك جامعه به كجا 

خالصه مى شود، هيچ وقت به خودمان چنين اجازه اى نمى دهيم. /نامه نيوز

دانشجوى ستاره  دار سياسى نداريم
وزير علوم، تحقيقات و فناورى گفت: در ميان دانشجويان ستاره  دار، اشخاصى با مشكل سياسى 
يا گرايش و اقدامات سياسى وجود ندارد چرا كه مسائل سياسى در گزينش دانشجو مطرح نمى  
شود. عنوان ستاره  دار به آن معنا كه به افكار عمومى القا شده در ميان دانشجويان و متقاضيان 
مقاطع باالى دانشگاهى وجود ندارد، چرا كه مشكل اكثر اين دانشجويان نقص پرونده است و 
مسأله تعداد بسيارى از اين دانشجويان با تالش سازمان سنجش و ديگر مسئوالن حل و فصل 
شده است. تعداد معدودى از اين دست افراد باقى مانده اند كه كار آنها نيز در حال انجام است و به 
زودى اعالم خواهيم كرد كه هيچ پرونده اى از داوطلبان ورود براى به دوره هاى باالتر تحصيالت 

تكميلى معطل نمانده است. ايسنا

تفكيك جنسيتى در گورستان ظهيرالدوله!
موضوع به  شدت تاسف بارى كه در چند سال اخير بر گورستان ظهيرالدوله پيش آمده، تفكيك 
جنسيتى قبرستان و تعيين زمان بازديد است. وقتى نهادهاى ذى ربط از ورود مردم به يك قبرستان 
ممانعت مى كنند، در عمل، خالف هدف اصلى موقوفه رفتار كرده اند و چنين حالتى خالف نص 
صريح قانون است. يا آن كه معلوم نيست چه نهادى و با كدام مجور قانونى در يك قبرستان 
شرايط تفكيك جنسيتى قايل شده است؟ تمام قبرستان هاى كشور بر اساس يك قاعده مشخص 
اداره مى شوند و حتى قبرستان هاى داخل در محوطه امام زاده ها نيز با تفكيك جنسيتى روبه رو 
نيست. تفكيك جنسيتى در قبرستان ظهيرالدوله، عالوه بر آن كه خالف منافع ملك موقوفه 

است، توهين آشكارى به ملت ايران محسوب مى شود. / روزنامه قانون

ماليات گرفتن از كارمند هنر نيست!
به آمارهاي زير توجه كنيد: «دولت حدود 45هزارميلياردتومان بايد يارانه بدهد، 80هزارميلياردتومان 
بايد حقوق و دستمزد بدهد و 25هزارميلياردتومان هم بايد به صندوق هاي بيمه بازنشستگي براي 
پرداخت حقوق بازنشستگان كمك كند. پس 150هزار ميليارد تومان همين سه تعهد دولت هزينه 
در بر دارد. پس كل درآمد نفتي و مالياتي دولت مي رود بابت حقوق و يارانه.» اين آمار را يكي از 
جامعه شناسان در اوايل كار دولت روحاني مورد استناد قرار داد و گفت با اين حساب دولت هيچ 
پولي براي سرمايه گذاري در حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در اختيار ندارد، در حالي 
كه هر گونه افزايش توليد و ايجاد رونق اقتصادي و سامان دادن به اشتغال نيازمند سرمايه گذاري 
است. بنابراين دولت بايد به فكر تأمين منابع مالي تازه براي خود باشد. حال اگر بخشي از يارانه 
را حذف نكند، قيمت حامل هاي سوخت را باال نبرد، عوارض جديد وضع نكند، هزينه بنيادهاي 
ناشناخته را كاهش ندهد، از خانه هاي خالي ماليات نگيرد و... شما بفرماييد كه از كجا بايد هزينه 
اداره كشور را تامين كند؟گرفتن ماليات از كارمندان و توليدكنندگان و اشتغال آفرينان هنر نيست كه 
در مواردي اقدامي ضدتوليدي و ضداشتغال محسوب مي شود. ماليات بايد از كساني گرفته شود كه 
وضع مالي بهتري دارند. از هر كسي كه مي تواند به سفر خارج كشور برود، بايد ماليات گرفت. هر 
كسي ميلياردها سرمايه خود را به خانه تبديل مي كند و آن را خالي نگه مي دارد، بايد ماليات بدهد. 

نمي شود از دولت با دستان بسته انتظار معجزه داشت. / اعتماد

تحقيق و تفحص از واردات خودرو كليد خورد
كمالى پور عضو كميسيون قضايى گفت: چگونه امكان دارد در شرايطى كه سايت ثبت سفارش 
خودرو بسته است، خودرو وارد كشور شود و زمانى كه قيمت خودرو خارجى باال مى رود، يكباره 
سايت باز شده و آقايانى كه خودرو وارد كرده اند، سود كالنى به جيب مى زنند. تاكنون امضاهاى 
زيادى براى اين تحقيق و تفحص جمع آورى شده است، به زودى اين امر در دستور صحن علنى 

قرار خواهد گرفت. / خانه ملت

روايت محمد هاشمى از مشخص نشدن
 علت سكته آيت اهللا هاشمى

علت مرگ مرحوم آيت اهللا هاشمى رفسنجانى را در بيمارستان ايست قلبى اعالم كردند، ولى علت 
ايست قلبى را كسى اعالم نكرد. هنوز هم كسى اعالم نكرده كه علت ايست قلبى چه بوده. درباره 
وصيت نامه مرحوم بايد بگويم بعد از فوت ايشان يك برگ پيدا شد كه مربوط به زمانى بود كه 
ايشان رفته بود آنژيوگرافى. اما باقى را ما ديگر نديديم. اسناد و مدارك احتماال بعد از ارتحال ايشان 

بعضا جابه جا شده باشد و ما اطالعى نداريم. /خبرآنالين

عبور از روحانى يعنى هموار كردن راه براى پوپوليسم
صادق زيباكالم در سرمقاله اعتماد نوشت: اگر از روحانى عبور كنيم، همان داستان سال 84 تكرار 
خواهد شد. اين دليل اصلى  است كه نبايد از روحانى عبور كرد. بايد به روحانى بچسبيم و تمام 
توان را به كار ببريم تا رئيس جمهور را به سمت روحانى  كه در زمان انتخابات بود، سوق دهيم. 
اگر روحانى شكست بخورد، بر خالف تصور خيلى ها راه براى آقايان الريجانى، باهنر، ضرغامى، 
محسن رضايى يا قاليباف باز نمى شود. اين تصورى است كه اصولگرايان معتدل دارند. آنها سخت 
در اشتباه هستند. آقاى روحانى اگر شكست بخورد راه براى پوپوليسمى كه در سال 84 ظهور 
كرد، باز مى شود. عبور از روحانى يعنى هموار كردن راه براى پوپوليسم و ما نبايد اين اشتباه را 

براى بار دوم تكرار كنيم.
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سى سيا

هرچند در سياست هاى كلى انتخابات، تعريف و اعالم معيارها و شرايط الزم براى 
مدير و مدبر بودن نامزدهاى رياست جمهورى الزم و ضرورى به نظر مى رسد؛ اما 
آنچه در طول اين سال ها محل بحث هاى طوالنى بود و حل آن را بيش از هميشه 

الزام آور ساخته، همان بحث «رجل سياسى» است.
رهبر انقالب مهرماه پارسال، در اجراى بند يك اصل 110 قانون اساسى، سياست هاى 
كلى «انتخابات» را كه پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين شده 
بود، به روساى قواى سه گانه و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابالغ كردند 
تا در خالل آن يكبار براى هميشه به دردسرهاى شرط «رجل سياسى» پايان دهند. 
موضوعى كه با گذشت 37 سال و در 11 دوره انتخابات رياست جمهورى ايران، زنان 
را با چارچوب هاى ذهنى اعضاى شوراى نگهبان از دور رقابت ها خارج كرده بود، پيش 
از دوازدهمين دوره آن با ابالغ رهبرى مى توانست براى هميشه ختم بخير شود اما 
نشد. تبيين مفهوم رجل سياسى خواسته رهبرى در يكى از بندهاى ابالغيه بود تا 
اعضاى شوراى نگهبان در فرصت چند ماهه باقيمانده تا دوازدهمين انتخابات رياست 
جمهورى ايران، بتوانند تكليف زنانى را مشخص كنند كه در هر دوره راهى وزارت 

كشور شده تا نامشان را به عنوان يكى از كانديداهاى رياست جمهورى ايران به 
ثبت برسانند اما در نهايت اين نام آقايان بود كه به عنوان كانديدا از جلسه شوراى 

نگهبان بيرون مى آمد. 
در اين دوره، جلسات فشرده نهاد نظارتى انتخابات براى رسيدن به يك مفهوم 
مشخص در مورد رجل سياسى برگزار شد و در نهايت نيز به دليل ضيق وقت از 
دور تصميمات شورا خارج و به زمانى بعد از برگزارى انتخابات موكول شد. نتيجه 
اين تعويق اعالم عدم احراز صالحيت براى بانوانى بود كه عنوان مى شد اين 
تصميم ربطى به زن بودن آنان ندارد؛ حتى اگر در اين بين نام اعظم طالقانى 
هم در ميان كانديداها باشد باز هم گفته مى شود زنان نه به نفس زن بودن بلكه 
به دليل احراز نشدن شرايط  شان براى تصدى پست رياست جمهورى خارج از 

گود مانده اند. 
 حاكميت 38 ساله معنى لغوى رجل سياسى 

اگرچه همواره عنوان مى شود كه اصطالح «رجل سياسى» به معناى «شخصيت 
سياسى» است اما از نظر لغوى، به معناى «مردان» بوده و در برابر «نسا» به 
معنى زنان قرار مى گيرد و آنچه تاكنون مدنظر مسئوالن نهاد نظارتى انتخابات 

بوده، همين معنى لغوى آن است. اما تعريفى اينچنينى از رجل سياسى، هيچگاه مورد 
قبول حقوقدانان نبوده و آنان پاى همين بحث در مشروح مذاكرات مجلس خبرگان 
قانون اساسى را به ميان آورده و معتقدند كه اگر تدوين كنندگان قانون اساسى قصد 
داشتند كه صفت مرد بودن را براى كانديداهاى انتخابات رياست جمهورى بكار ببرند 
هيچگاه از واژه رجل سياسى استفاده نمى كردند. البته يك ديدگاه ديگر نيز وجود دارد 
و آن چيزى است كه سيد محمد هاشمى، آن را مطرح مى كند. او معتقد است: «بحث 
زيادى در مشروح مذاكرات تدوين قانون اساسى صورت گرفت تا شرط مرد بودن را در 
اين اصل قانون اساسى ذكر كنند اما، اين مورد راى نياورد و اعضا موضوع را به جلسه 
ديگرى سپردند. در آن جلسه نهايتا قيد رجال سياسى را مطرح كردند كه توانست راى 
بياورد. لذا در اينجا در واقع يك زرنگى رخ داد. اعضاى خبرگان مى دانستند كه بكار 
بردن واژه مرد بعنوان يكى از شرايط رياست جمهورى، حساسيتى ايجاد خواهد شد. 
اينگونه شد كه كلمه رجال را بكار بردند.» هرچند هاشمى اين موضوع را در زرنگى 
اعضاى مجلس خبرگان قانون اساسى مى داند اما اين را هم مى گويد كه: «وقتى كه 
در آن مذاكرات شرط مرد بودن راى نياورده، معلوم است كه رجال متمايز از مرد است 

و همان معناى شخصيت سياسى را دارد.» 
وكالت يا واليت؛ مساله اين است 

هرچند واژه رجل سياسى در معناى لغوى آن ابزار نظارتى شوراى نگهبان شده است، 
اما اين موضوع داليل ديگرى نيز براى توجيه تصميمات شورا در دوازده دوره انتخابات 
رياست جمهورى گذشته دارد. اينكه رييس جمهور به عنوان وكيل ملت ايفاى نقش 
مى كند و يا واليت بر آنان را برعهده دارد، بحث دايمى ميان وكال و فقها بوده است 
كه البته سابقه طرح در مجلس خبرگان قانون اساسى را هم دارد. با آغاز مذاكرات 
قانون اساسى در اين مجلس، نظرات اعضا به موافقان و مخالفان گنجاندن شرط 
«مرد» بودن در اصل مربوط به رياست جمهورى تقسيم شد. گروهى كه معتقد بودند 
قيد مرد بودن ضرورتى ندارد، استدالل خود را بر اين مبنا قرار مى دادند كه در رياست 
جمهورى امر واليت مطرح نيست تا نياز به تحقق شرط مرد بودن وجود داشته باشد 
بلكه، رييس جمهور وكيل ملت است كه به وكالت نه به واليت از آنان قدرت اجرايى 
پيدا مى كند. اما عده اى ديگر با اصل وكيل بودن رييس جمهور مخالفت داشتند. آنان 
با تاكيد بر اينكه رياست جمهورى از امور مربوط به واليت است، تاكيد داشتند كه 

زنان به هيچ وجه حق حكومت ندارند. همين موضوع همچنان شوراى نگهبان را بر 
سر دوراهى واليتى و يا وكالتى بودن رياست جمهورى در ايران قرار داده است كه 
البته نظريه واليتى بودن رياست جمهورى همواره مدنظر اكثريت قريب به اتفاق آنان 
بوده است. اما آنچه كه فقهاى شوراى نگهبان، -چه عضو و چه غير عضو- به آن 
اعتقاد دارند، مورد نظر خيلى از حقوقدانان نيست. آنگونه كه رهامى مى گويد: «مراجع 
در طول تاريخ، همه مرد بودند و در زمان تدوين قانون اساسى هم نمايندگان تالش 
كردند چنين تفسيرى را داشته باشند كه رييس جمهور هم بايد مرد باشد. آنها به 
ادله اى استناد مى كنند كه طبق آن خانم ها نمى توانند بر آقايان واليت داشته باشند و 
چون رياست جمهورى هم نوعى واليت است و بر جامعه حاكميت دارد، پس خانم ها 

نمى توانند به رياست  جمهورى برسند.» 
مجلس يا شورا؛ كداميك صالحيت تبيين دارند؟

تدوين نظام جامع انتخابات هنوز هم در دستور كار دولت قرار دارد. اليحه اى كه بايد 
سال گذشته براى بررسى و تصويب به مجلس شوراى اسالمى ارائه مى شد اما براى 
تطبيق بيشتر با ابالغ سياست هاى كلى انتخابات از سوى رهبرى، بعد از يك سال 

هنوز هم نتوانسته راهى بهارستان شود، از گزينه هايى است كه مى تواند بحث رجل 
سياسى را در خود جاى دهد و به تبيين آن بپردازد. هرچند اين موضوع هيچ تناقضى 
با سياست هاى ابالغى رهبرى و تداخلى با وظايف شوراى نگهبان ندارد اما قطعا در 

ادامه مسير با موانعى روبه رو خواهد شد.
البته اين پيشنهاد كه دولت و مجلس خود دست به كار شوند و تعريفى را براى 
رجل سياسى ارائه دهند، مورد استقبال نجات اهللا ابراهيميان عضو حقوقدان شوراى 
نگهبان و همچنين على مطهرى نائب رييس مجلس شوراى اسالمى هم قرار گرفت. 
ابراهيميان در گفت وگو با تابناك گفت: «يكى از آثار سياست هاى كلى اين است 
كه مانع قانونگذارى را از سوى مجلس در باب رجل سياسى و شرايط كانديداتورى 
انتخابات رياست جمهورى برداشته است. و چون مرجع قانونگذارى مجلس است بهتر 
مى دانم كه اين قسمت برعهده مجلس گذاشته شود و جز ماموريت هاى دستگاه 
قانونگذارى ما باشد.» مطهرى نيز در اظهارات خود عنوان كرد: مجلس نيز مى تواند 
معيارهاى رجل سياسى را تعيين كند و لزوما اين موضوع محدود به اختيارات شوراى 
نگهبان نيست و اين مى تواند جز قانون باشد و در اصالح قانون انتخابات رياست 
جمهورى مجلس نيز مى توان به اين موضوع ورود كرد. بهتر اين است كه خود 
مجلس شوراى اسالمى اين كار را انجام دهد و معيارهاى مشخصى را تعيين كند 

تا شوراى نگهبان نيز نتواند بدون ادله كافى افراد را رد صالحيت كند.
اما بحث بر سر اختيار يا عدم اختيار دولت براى تبيين رجل سياسى در اليحه 
جامع نظام انتخابات نيست. بحث اينجاست كه بر فرض اگر هم اين موضوع 
از تصويب مجلس شوراى اسالمى بگذرد، مورد تاييد اعضاى شوراى نگهبان 
قرار خواهد گرفت يا خير؟ بهمن كشاورز رييس كانون وكال، اتفاقا تبيين رجل 
سياسى با همكارى دولت و مجلس را يكى از راهكارهاى خوب براى عبور از 
اين دردسر 38 ساله مى داند. او معتقد است: «اگر مجلس به اين نتيجه برسد كه 
داوطلبان رياست جمهورى مى توانند از ميان خانم ها هم باشند و اين معنا را در 
متن قانون وارد كند و اين تعبير با مخالفت شوراى نگهبان مواجه شود، يك راه 
براى اميدوارى در تامين نظر دولت و مجلس وجود دارد و آن اينكه اگر مجلس 
محترم در چنان شرايطى باشد كه بر نظر اوليه خود اصرار ورزد شايد در صورت 
جمع بودن جميع شرايط، موضوع در مجمع محترم تشخيص مصلحت قابل 

حل باشد.» 
حقوقدانان؛ بزرگترين حاميان رياست جمهورى زنان 

هرچند حقوقدانان مختلف داليل يكسانى را براى اعتراض به تصميمات شوراى 
نگهبان در دوازده دوره انتخابات رياست جمهورى مطرح مى كنند اما باز هم هستند 
چهره هايى كه بحث عدم صالحيت زنان براى رسيدن به مسند رياست جمهورى 
را مورد تاييد خود قرار مى دهند. البته قصد بر اين نيست كه بحث هاى درگرفته 
اصولگرا  و  اصالح طلب  و  راست  و  چپ  به  را  سياسى  رجل  موضوع  درخصوص 
دسته بندى كنيم اما اظهارات قديرى ابيانه چهره سياسى اصولگرا ما را به اين راه 
كشانده است. او معتقد است: «زنان در اسالم ارج و قرب زيادى دارند اما سربازى نمى 
روند يا جنگ بر آنها واجب نيست، ضمن آنكه قانونا در هر سطحى باشند، بايد در 
يكسرى امور از همسرشان مجوز بگيرند. وقتى سربازى و جهاد از عهده زنان برداشته 
شده، پس نمى توانند مسئوليت رياست جمهورى را داشته باشند. به فرض يك زن 
بتواند رئيس جمهور شود و اين اتفاق هم رخ دهد، اما در دوره رياست جمهورى او 
جنگى به كشور تحميل شود و همان ايام خانم رئيس جمهور باردار باشد، در اين 

صورت چطور مى تواند به جبهه ها سركشى كند؟» 

دردسرهاى ناتمام تعريف «رجل سياسى»
نظام جامع انتخاباتى زودتر در دولت تدوين مى  شود يا تعريف رجل سياسى در شوراى نگهبان؟
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يكى از مشكالت بزرگ روحانى اين است كه با مردم زياد 
سخن نمى گويد.  رييس جمهور مى تواند در اين شرايط كه 
مردم در مورد بودجه و عملكرد او سوال دارند به طريق 
مختلف سخن بگويد. روحانى نه صد روز يك بار بلكه 
هر هفته بايد به تلويزيون بيايد و با مردم حرف بزند. من 
پشيمانم، تو پشيمانى، آنها پشيمانند. نهضت پشيمانى از 
راى به روحانى اين روزها به شدت فراگير شده است. 
حق هم دارند. باالخره زندگى سخت شده است. به معناى 

واقعى كلمه آينده بسيارى از مردم شده است نان شب.
حق هم دارند روحانى هنوز نتوانسته است بخش اعظمى 
راه  به  چشم  مردم  كند.  محقق  را  خود  شعارهاى  از 
گشايش هاى بزرگ سياسى، اقتصادى و اجتماعى هستند. 

گشايش هايى كه هنوز اتفاق نيفتاده است.
به نظر مى رسد تيم همراه رييس جمهور نمى تواند پابه پاى 
شعارهاى انتخاباتى او بيايد. آنها نه وسط كار نه بلكه همين 

ابتداى مسير دولت دوازدهم كم آورده اند.
من هم بسيارى از نقدهاى مطرح شده به روحانى را قبول 
دارم اما مانند برخى نمى توانم پشيمان باشم. چون مى دانم 
روحانى چگونه به سركار رسيد و چه كشورى را تحويل 

گرفت.
ايران بعد از احمدى نژاد به مثابه ايرانى جنگ زده بود. 
اين را من نمى گويم. هاشمى رفسنجانى مى گفت كه خود 
دولتى را تحويل گرفت كه ميراث دار جنگ 8 ساله بود. او 
شرايط دولت روحانى را از دولت خود سخت تر مى دانست. 
روحانى با ايرانى سروكار داشت كه ناگهان از زمين مسطح 
به دره اى عميق افتاده بود. او در چهارسال اول تالش كرد 

ايران را از دره خارج كند. تا حدودى نيز موفق بود.
بگذاريد بگويم ايران قبل از روحانى چگونه ايرانى بود.

من پشيمانم، تو پشيمانى، آنها پشيمانند!
اقتصادى  بى شمار  مشكالت  با  روحانى  از  قبل  ايران 
حاصل از تحريم ها روبرو بود. بخش هاى صادرات نفت، 
تجارت و مبادالت بانكى ايران زير ضربات شديد تحريم 
ها در حال نابودى بود. پول هاى ايران بلوكه شده بود و 
حتى در برخى موارد ايران مجبور بود مانند دوران قبل از 
اختراع پول مبادله كاال با كاال انجام دهد. مثال نفت بدهد 
و برنج بگيرد. اوضاع ايران شبيه دوره نفت در برابر غذاى 
صدام شده بود. ايران نفت صادر مى كند و به جاى پول 
آن كاال دريافت دريافت مى كرد. صادرات نفت ايران نيز 
گام به گام در روند كاهشى به سمت صفر شدن حركت 

مى كرد.
ايران قبل از برجام، كشورى منزوى در عرصه جهانى 
بود و دوستان جمهورى اسالمى به انگشتان يك دست 
هم نمى رسيد؛ اكثر كشورهاى جهان به واسطه فشارهاى 

آمريكا، ايران و ايرانى را تحريم كرده بودند.
ميزان نقدينگى ايران به پايين تر سطح خود رسيده بود. 
كارمندان دولت و  اين يعنى حتى پرداخت حقوق به 

يارانه ها به خطر افتاده بود.

اين  برجام  جمله  از  وسيله اى  هر  به  توانست  روحانى 
مشكالت بزرگ را تا حدودى حل كند.

اگر در سال 92 شرايط كشور اينگونه رقم نمى خورد و 
روحانى با حمايت اصالح طلبان به قدرت نرسيده بود، 
معلوم نبود چه سرنوشتى انتظار ايران و ايرانى را مى كشد.

ايران حاال در حال نزديك شدن به دورانى است كه هنوز 
احمدى نژاد سركار نيامده بود. دورانى كه در سپهر سياست 

ايران به دولت اصالحات معروف بود.
حاال تقريبا پاهاى ايران روى زمين است. اين خود دستاورد 
بزرگى براى روحانى است. شرايط كشور عادى شده است 
و در شرايط عادى، مسئله اى همچون پشيمانى ايجاد 

مى شود.  
بسيارى از مردم هنوز از مشكالت كشور خبر ندارند. هنوز 
نمى دانند دولت در برابر چه سدى از مشكالت قرار دارد. 
اين كه مردم نمى دانند مشكل مردم نيست مشكل دولت 

و شخص رييس جمهور است.
يكى از مشكالت بزرگ روحانى اين است كه با مردم زياد 
سخن نمى گويد. رييس جمهور در اين شرايط كه مردم در 
مورد بودجه و عملكرد او سوال دارند بايد به طريق مختلف 
سخن بگويد. روحانى نه صد روز يك بار بلكه هر هفته 

بايد به تلويزيون بيايد و با مردم حرف بزند.
بياييد فراموش نكنيم. امروز به راحتى مى توانيم به خاطر 
بودجه اى كه دولت به مجلس ارائه داده است، روحانى 
را نقد كنيم و حتى بگوييم پيشمانيم. روزى روزگارى 
بسيارى از مردم نمى دانستند كدام دستگاه و كدام نهاد 
چقدر بودجه مى گيرند و اين بودجه ها را صرف چه كارى 
مى كنند. امروز به واسطه شبكه هاى اجتماعى بسيارى از 

اخبار در اختيار مردم قرار دارد.
ما همه به روحانى نقد داريم. نقدمان هم جدى است. 
نمى شويم.  پيشمان  روحانى  به  راى  از  هيچگاه  اما 
عدم  انتخابات.  در  شركت  عدم  يعنى  ما  پشيمانى 
شركت ما در انتخابات يعنى روى كار آمدن كسانى 

كه ايران را به ته دره انداختند.
تا مى توانيم روحانى را نقد كنيم. اصال به او راى داديم كه 
بتوانيم نقدش كنيم. به او بگوييم اشتباه مى كند. بلند هم 

بگوييم، داد بزنيم. اما پشميان نشويم.
ما يك مسير را انتخاب كرديم كه به نظر مى رسد مسيرى 
درستى است. راهى كه در زمان دولت اصالحات نيز آن را 
طى كرديم. شايد راننده اى اشتباه كنند اما اين اشتباه بدين 

معنا نيست كه مسير اشتباه است.
بايد كمك كنيم كشور دوباره از اين مسير خارج نشود.

آنهايى كه ايران را از مسير خود خارج كردند امروز از برخى 
پشيمانى ها خوشحال هستند. چون مى دانند پشيمانى ما 
يعنى عدم شركت در انتخابات. عدم شركت در انتخابات 

يعنى بازهم به قدرت رسيدن آنها.
شايد روحانى در برخى تصميمات خود اشتباه كرده باشد اما 
ما بايد به فردا اميد داشته باشيم و  نااميدى را تزريق نكنيم.

شـت ا د د يا مصطفى داننده

رضوانه رضايى پور
من پشيمانم، تو پشيمانى، آنها خوشحالند!
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كارون

عيسى كالنترى، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان 
محيط زيست كه چند روز پيش در سفر به خوزستان 
ــتان بر سر مفاد يك نامه  با برخى نمايندگان اين اس
محرمانه مشاجره كرده و با انتشار فيلم گوشه هايى از 
اين بحث تند كالمى، به شدت در كانون توجه قرار 
گرفته، توضيحاتى در اين خصوص ارائه كرده كه ابعاد 

عجيب اما جديدى از اين ماجرا برمال مى سازد.
ــتاد احياى  ــتر و در دولت يازدهم در س ــه پيش  او ك
درياچه اروميه در نقش يكى از منتقدان كليدى دولت 
ــت خودى نشان داده و اين باور  در حوزه محيط زيس
ــخت دخل و  را به وجود آورده بود كه مخالف سرس
تصرف در حوزه آب و برهم زدن نظم اكولوژيكى در 
اين خصوص است، حاال كه به رياست سازمان محيط 
زيست رسيده، در زمان كوتاهى چهره بسيار متفاوت از 

خود نشان داده است.
ــمان است؛ اين را   صحبت درباره تفاوتى زمين تا آس
سخنان نمايندگانى نشان مى دهد كه در سفر كالنترى 
به خوزستان از نامه اى محرمانه براى انتقال آب كارون 

پرده برداشتند كه امضا كننده آن، كالنترى است؛ همان فردى كه بارها 
ــورمان، به  و بارها در اظهارنظرهايش در خصوص معضل آب در كش
ــت هاى اعمال شده در اين حوزه در ساليان گذشته تاخته و اين  سياس
رويه نادرست را عامل شكل گيرى امثال پديده هاى گرد و غبار و خشك 

شدن تاالب ها، آبگيرها و درياچه ها خوانده است.
ــدن آن باخبريم اما نمى دانستيم  ــى زيادِ برمال ش  نامه اى كه از حواش
ــت تا اينكه گفت وگوى وى با يك روزنامه همسو  محتويات آن چيس
ــد. گفت وگويى كه در بخش هايى از آن،  ــر ش در اين خصوص منتش
ــه محرمانه اى كه آن  ــاون رئيس جمهور به صراحت محتواى نام مع
ــد آورده، به زبان آورده تا چرايى كتمان اين نامه  دعواى عجيب را پدي

هم مشخص شود! 
آن گونه كه كالنترى به شرق گفته، ماجراى نامه از اين قرار است: «من 
ــتان آب هست، آب زياد هم  در آن نامه چه گفتم؟ من گفتم در خوزس
هست؛ ولى مديريت آب نيست. آنها مى گويند چرا مى گويى در خوزستان 
ــود دارد، اما  ــتان همين االن هم آب زيادى وج ــت. در خوزس آب هس
مديريت آب وجود ندارد، مديريت مصرف وجود ندارد. به  جاى اينكه 23  
هزار مترمكعب براى نيشكر استفاده كنند، 34  هزارمترمكعب آب مصرف 
مى كنند؛ به  جاى اينكه پنج  هزار متر براى گندم استفاده كنند، 12 هزار 
ــتفاده مى كنند. وزارت جهاد كشاورزى رسما در سياست هايش  متر اس
اعالم كرده است خوزستان جاى كشت برنج نيست، اما يك ميليارد و 
200 ميليون مترمكعب صرف كشت برنج مى شود. مگر كل دعواى انتقال 
آب از كارون به ديگر استان ها چقدر است؟ 700  ميليون مترمكعب، اما 
ما سه  ميليارد و صد ميليون مترمكعب در خوزستان آب هدر مى دهيم.» 
ــى ديگر از گفت وگو، ضمن تأكيد بر اين نكته كه نامه اش  او در بخش
ــتاى حفظ محيط زيست استان خوزستان بوده، در پاسخ به اين  در راس
پرسش خبرنگار كه «اصل ماجراى اين نامه چه بود و شما بر چه اساسي 

اين طور نوشته ايد؟»، گفته: «طبق دستور آقاى رئيس جمهور براى من 
هنگام شروع به كارم يكى از اولويت هاى اصلى، مسائل رودخانه كارون و 
تاالب هاى خوزستان و سرمنشأ گردوغبارهاى داخلى بود. ما بررسى هايى 
كرديم و ديديم كارون از خرداد تا مهر با كمبود آب روبه روست و توان 
خودپااليشى اش را از دست مى دهد، بوى بد و رشد ميكروب ها در آب 
و... رخ مى دهد. از آن طرف حقابه هاى تاالب ها هم داده نمى شود. ما بايد 
ــازى  حدود 600  ميليون متر آب اضافى در اين پنج ماه در كارون رهاس
كنيم و 500  ميليون مترمكعب هم حداقل نياز تاالب هاى خوزستان است 
كه بايد به آنها داده شود. 400  ميليون مترمكعب هم حداقل آب براى 
مهار منشأهاى ريزگردهاى داخلى است. آب تاالب ها و ريزگردها پاييزه 
و زمستانه است و حقابه كارون تابستانه است و بايد در پنج ماه گرم سال 

داده شود.
 با وزارت نيرو مكاتبه كرديم و گفتند آبى در كارون وجود ندارد كه به شما 
بدهيم، گفتند حقابه اى وجود ندارد كه براى اين يك ونيم ميليارد مربوط به 
محيط  زيست استان بدهيم. ما هم بررسى كرديم آبى كه در كشاورزى 
خوزستان مصرف مى شود، چون اين آب محدوديتى نداشته، مثل نور 
خورشيد تلقى مى شود و هركس هر چقدر دلش مى خواست به او اجازه 
ــت داده شد. به عنوان مثال در مزارع نيشكر كه بايد هكتارى 23   برداش
هزار مترمكعب مصرف كنند، همين االن متوسط 34  هزار مترمكعب 
آب مصرف مى كنند يعنى 1,1  ميليارد مترمكعب مزارع نيشكر مصرف 
مى كنند. وزارت جهاد كشاورزى سياست هاى خود را ابالغ كرده است 
كه در خوزستان نبايد برنج كشت شود، در خوزستان در همين تابستان 
يك ميلياردو 200  ميليون مترمكعب آب براى كشت برنج مصرف شده 
است. مجموع اينها مى شود 2.3  ميليارد مترمكعب. دولت در پنج سال 
گذشته 1.5  ميليارد دالر پول خرج كرده است براى آب و خاك خوزستان 
كه احياى اراضى و مصرف آب كم شود. با حداقل صرفه جويى از نتيجه 
اين كار بايد دو  هزار متر كاهش مصرف در زمين هاى كشاورزى اتفاق 

بيفتد كه مجموعش مى شود يك  ميليارد مترمكعب 
ــى از هزينه هايى كه در آب و خاك  صرفه جويى ناش
ــه  ــود باالى س صرف كردند، جمع كل اينها مى ش
 ميليارد مترمكعب. در حالى كه كل نياز زيست محيطى 
ــت. براساس  ــتان 1.5  ميليارد مترمكعب اس خوزس
ــتان وجود دارد،  همين ها ما گفتيم پس آب در خوزس
چيزى كه وجود ندارد مديريت آب است تا هم كارون 
احيا شود هم تاالب ها و هم منشأهاى داخلى ريزگردها 
مهار شود. تازه 1.6  ميليارد مترمكعب آب اضافى وجود 

خواهد داشت كه هر كارى مى خواهند با آن بكنند.»
ــاس آنها، رئيس سازمان  ــتدالل هايى كه بر اس اس
حفاظت محيط زيست به اين نتيجه رسيده كه انتقال 
ــت» نيست و طى  آِب كارون «مخرب محيط زيس
ــع گيرى را اعالم نموده  نامه اى محرمانه، اين موض
است. انگار نه انگار كه همه آن آب هاى اضافى كه 
در كالنترى و بررسى هايش نشان مى دهد در بخش 
كشاورزى در خوزستان هدر مى رود، هنوز هدر مى روند 
و اضافه نيامده اند كه بتوان بخشى از آن را برداشت و 

به استان هاى ديگر منتقل كرد!
اين در حالى است كه هدررفت آب يا به عبارت بهتر، مصرف بيش از 
اندازه آب در بخش كشاورزى در كشورمان، منحصر به خوزستان نيست 
ــت برنج را هم نمى توان به اين استان محدود  و حتى اعتراض به كش
كرد چراكه كشت اين محصول آب بر و محصوالت كشاورزى مشابه در 
ـ كه يكى از مقصدهاى مهم انتقال آب كارون  استان هايى مانند اصفهان 

ـ هم رواج دارد. است 
نكاتى كه نشان مى دهد، سخنان معاون رئيس جمهور تا چه اندازه 
ــت دستاويز موافقت  ــت؛ توجيهى كه قرار اس به توجيه نزديك اس
ــت با انتقال آب از كارون قرار گيرد  ــازمان حفاظت محيط زيس س
و شگفتا كه برآشفته شدن نمايندگان خوزستان در مجلس شوراى 
اسالمى از شنيدن آن، معاون رئيس جمهور را متعجب كرده است. 
آنقدر متعجب كه بگويد: «من كه با كسى دعوايى نداشتم، آنها دعوا 

داشتند. آنها بايد بيايند عذرخواهى كنند»!
ــت اگر به آن بخش از سخنان كالنترى دقيق شويم كه  و چه تلخ اس
تأكيد كرده براى كشاورزى آب زيادى هدر مى رود و حتى ممنوع شدن 
كشت محصوالتى مانند برنج نيز تاثيرى در آن نداشته و به كاركرد وزارت 
كشاورزى كه روزگارى كالنترى سكاندار آن بوده، بينديشيم. وزارت خانه 
اى كه حتى نمى تواند مانع از كشت محصوالت ممنوعه در مناطق كم 
ــد به كاهش هدررفت آب در بخش كشاورزى در  ــود، چه برس آب ش

كشورمان كه به شيوه پيشينيان است.
قصورى كه هرچند وزارت كشاورزى و دولت بانى آن است، ظاهرا قرار 
است تنبيهش براى اهالى خوزستان باشد؛ تنبيهى از جنس نامه محرمانه 
مجوز انتقال آب از باالدست خروشان ترين و پر آب ترين رود كشور كه 
در اين ديار جريان داشته و حاال كالنترى قصد دارد به دليل كفران نعمتى 

كه در خصوص آن رخ مى دهد، مجاورانش را مجازات كند!

 در جمهورى اسالمى، حفاظت محيط زيست كه نسل 
امروز و نسل هاى بعدى بايد در آن حيات اجتماعى رو 
به رشدى داشته باشند، وظيفه عمومى تلقى مى شود. 
از اين رو فعاليت هاى اقتصادى و غير آن كه با آلودگى 
محيط زيست و يا تخريب غيرقابل جبران آن مالزمه 

پيدا كند، ممنوع است.
خبرى كه كوتاه اما بسيار دردآور بود: جاده سازى در 
شيمبار همزمان با قطع درختان ادامه دارد… اتفاقى كه 
پيش از اين نيز گمان آن مى رفت و اكنون به واقعيت 
تبديل شده است. شواهد و قرائن هم نشان مى دهد 
كه عالوه بر قطع چندين درخت در وضعيت كنونى، 
احداث جاده در منطقه تنگ سنان تخريب محيط زيست 
را از جنبه هاى ديگر در پى خواهد داشت. آبان ماه سال 
گذشته بود كه روزنامه همشهرى در گزارشى به بررسى 
زواياى مختلف جاده سازى در منطقه شيمبار پرداخته بود 
و از احتمال تخريب محيط زيست و ايجاد آسيب هايى به 

منطقه بكر شيمبار نوشت. اگر چه طرح احداث جاده در منطقه تنگ سنان 
به بهانه سكونت چندين خانوار از طريق امور عشاير شهرستان انديكا كليد 
خورده بود و تا صدور مجوز «بهسازى» جاده ادامه يافت ، اما عدم وجود 
جاده دسترسى به اين منطقه عمًال موضوع «بهسازى» را رد مى نمايد و 

در واقع در اين منطقه جاده احداث گرديده است.

 بزرگ ترين تاكستان طبيعى ايران در شيمبار
شيمبار يا شيرين بهار، جلگه اى گرمسيرى در شمال خوزستان و 
تقريباً نزديك به نقطه صفر مرزى بين استان خوزستان و چهارمحال 
بختيارى است. اين منطقه در سال 1379 به اداره محيط زيست 

سپرده شد تا از طبيعت بكر آن محافظت شود.
شيمبار كه منطقه اى حفاظت شده و شامل دشت و تاالب است 54 
هزارهكتار مساحت دارد. طبيعت تنگ سنان نيز كه پوشيده است از 
درختان سرسبز بلوط و گونه هاى جانورى ويژه اين منطقه از جمله 
پلنگ،خرس قهوه اى، بز كوهى و كبك، ساالنه گردشگران داخلى 
و خارجى زيادى را براى ديدن اين منطقه راهى شهرستان انديكا 

مى كند.

 مستندات احداث جاده چه مى گويد؟
 سيدعادل موال معاون محيط زيست طبيعى اداره كل حفاظت محيط 
زيست خوزستان در گفتگويى كه آبان ماه 95 در همشهرى خوزستان 
منتشر شده با رد صدور مجوز ساخت جاده در منطقه شيمبار گفت: 
هنوز هيچ مجوزى صادر نشده ، اما سازمان محيط زيست كشور 
در اين مورد تصميم گيرى را به اداره كل حفاظت محيط زيست 
خوزستان سپرده و به آن تفويض اختيار كرده است تا اين اداره بررسى 

كند آيا قطع درختان آسيبى به محيط زيست وارد مى كند يا نه.
شماره  نامه  به  سنان  تنگ  روستاى  جاده  احداث  متوليان  چه  اگر 
95/4138/ص مورخ 95/07/12 كه با امضاى مديركل اداره حفاظت 
محيط زيست خوزستان خطاب به مديركل امورعشاير استان صادر 
شده استناد مى كنند ؛ اما در متن اين نامه نيز به صراحت بر رعايت 
موارد مندرج در متن نامه پيوستى تأكيد گرديده است. نامه اى كه 
با شماره 95/26717 مورخ 95/06/17 از سازمان حفاظت محيط 
زيست مبنى بر بهسازى جاده روستاى تنگ سنان و با تأكيد بر 

ضوابط 7 بندى صادر شده است. عالوه بر بندهاى ديگر نامه فوق 
،در بند 3 به صراحت اعالم شده كه در طول مسير طراحى شده 
هيچگونه قطع درختى صورت نگيرد. موضوعى كه با قطع درختان در 

مسير جاده احداثى كامًال نقض گرديده است.

قوانين مرتبط با محيط زيست چه مى گويد
با بررسى قوانين مربوط به حفاظت از محيط زيست نيز مشخص مى 
گردد كه احداث جاده روستاى تنگ سنان با قانون منافات دارد و به 
استناد مواد قانونى ذيل مى توان گفت كه احداث جاده مذكور با بى 

توجهى به قانون صورت گرفته است:
در متن سياست هاى كلى محيط زيست مقام معظم رهبرى در 
اجراى بند يك اصل 110 قانون اساسى، در نامه اى به روساى قوا، 
آن را ابالغ كرده اند و بند چهار آن به «پيشگيرى و ممانعت از انتشار 
آلودگى هاى غيرمجاز و جرم انگارى تخريب محيط زيست و مجازات 
موثر و بازدارنده آلوده كنندگان و تخريب كنندگان محيط زيست و 
الزام آنان به جبران خسارت » اشاره گرديده است. اصل پنجاهم 
قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران نيز مى گويد: در جمهورى 
اسالمى، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسل هاى بعدى 
بايد در آن حيات اجتماعى رو به رشدى داشته باشند، وظيفه عمومى 
تلقى مى شود. از اين رو فعاليت هاى اقتصادى و غير آن كه با آلودگى 
محيط زيست و يا تخريب غيرقابل جبران آن مالزمه پيدا كند، ممنوع 
است.  از طرفى ديگر ماده 4 بند ب فصل چهارم سندملى محيط 
زيست در خصوص راهبردها و اقدامات ملى حفظ محيط زيست بر 
موارد ذيل تأكيد مى نمايد: بازنگرى و گسترش مناطق تحت مديريت 
محيط زيست (از جمله مناطق حفاظت شده ) و ارتقاى كيفى مديريت 
مناطق – بازنگرى و تدوين راهكارهاى اثربخش حفاظت و احياء 
گونه هاى گياهى و جانورى نادر، در معرض تهديد و انقراض با تأكيد 

بر بهره گيرى از ظرفيت هاى ملى و بين المللى.
در ماده 7 قانون حفاظت و بهسازى محيط زيست نيز اشاره شده: 
«هر گاه اجراى هر يك از طرحهاى عمرانى و يا بهره بردارى از آنها 
به تشخيص سازمان با قانون و مقررات مربوط به حفاظت محيط 
زيست مغايرت داشته باشد سازمان، مورد را به وزارتخانه يا موسسه 
مربوط اعالم خواهد نمود تا با همكارى سازمانهاى ذيربط به منظور 
رفع مشكل در طرح مزبور تجديد نظر بعمل آيد. بند الف ماده 192 

قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه نيز به صراحت اعالم 
مى دارد: به منظور كاهش عوامل آلوده كننده و مخرب 
محيط زيست كليه واحدهاى بزرگ توليدى، صنعتى، 
عمرانى، خدماتى و زيربنايى موظفند تا طرحها و پروژه 
هاى توليدى، خدماتى و عمرانى خود را پيش از اجرا و 
در مرحله انجام مطالعات امكان سنجى و مكان يابى 
بر اساس ضوابط مصوب شوراى عالى حفاظت محيط 
زيست مورد ارزيابى اثرات زيست محيطى قرار دهند. 
رعايت نتيجه ارزيابى ها توسط مجريان طرحها و پروژه 

ها الزامى است.

ساخت جاده براى عشاير 
منطقه قابل توجيه نيست

هر چند شالوئى رييس وقت اداره محيط زيست انديكا 
با اشاره به اين كه ساكنان منطقه شيمبار همگى عشاير 
هستند و روستايى وجود ندارد، گفته بود: نه برق هست، 
نه گاز و نه هيچ نوع خدمات ديگر كه باعث شود مردم براى ماندن در 
اينجا تشويق شوند. البته اهالى نيازهايى دارند كه بايد برآورده شود، اما 
بايد راه حل ديگرى براى رفع نيازها پيدا مى شد؛ مثال اهالى جابه جا 
مى شدند. نه اين كه رأى به جاده سازى داده شود. شالوئى همچنين 
گفته بود: به اين بهانه كه زمستان بارندگى اتفاق مى افتد و مقدارى از 

مسير زير آب فرو مى رود، جاده سازى قابل توجيه نيست.
وى همچنين به ساخت و ساز غيرمجاز در اين منطقه اشاره داشت 
و گفت: متخلفان از همين عشاير هستند كه نسبت به زمين هاى 
منطقه ادعاى مالكيت پيدا كرده اند. در اين منطقه همچنين چراى 
دام هاى عشاير بدون پروانه انجام مى شود كه به طبيعت منطقه 

آسيب مى زند.

احداث جاده با تخريب محيط زيست همراه بوده؟
وضعيت موجود جاده ايجاد شده نشان مى دهد كه جهت احداث 
آالت  ماشين  و  ادوات  توسط  مسير  از  كيلومتر  يك  از  بيش  آن 
مستقر در منطقه شيمبار خاكبردارى شده است. ماشين آالتى كه 
بنا به اظهار شاهدين عينى متعلق به شركت بهره بردارى نفت و گاز 
مسجدسليمان هستند. احداث اين جاده بدون شك توام با تخريب 
محيط زيست همراه خواهد بود. تخريب هايى كه در ابتدا به شكل 
كوه بُرى، قطع درخت و تخريب طبيعت بوده و در ادامه به موجب 
بارش هاى فراوان فرسايش شديد خاك را در پى خواهد داشت. 
شسته شدن پاى درختانى كه با قدمتى چندين ساله جزو شناسنامه 
منطقه شيمبار بشمار مى روند و نابودى آنان نيز از جمله آسيب هاى 
ديگرى ست كه در صورت عدم احداث ديوار حائل حيات منطقه را 
طى دهه هاى آتى تهديد مى كند.  با تمام اين تفاسير راهكارهاى 
بهترى جهت خدمات رسانى به عشاير ساكن در منطقه تنگ سنان 
وجود دارد. جابه جا نمودن آنان و قرار دادن محلى كه منجر به احداث 
جاده و تخريب طبيعت نگردد از جمله تدابيرى ست كه ميتواند به 
رفع مشكالت عشاير ساكن منطقه تنگ سنان بيانجامد. از اينرو 
اميدواريم تا با ورود نهادهاى ذيربط به مسأله و بررسى همه جانبه 
وضعيت كنونى جاده تنگ سنان ضمن صيانت از طبيعت بكر منطقه 
و جلوگيرى از ادامه تخريب آن، اقدامات فورى و قانونى در اين زمينه 

صورت پذيرد.

پيچيدن نسخه محرمانه براى تنبيه اهالى خوزستان 

نفس هاى شيمبار به شماره افتاد

شـت ا د د يا

خبـر

نگاهى به حاشيه هاى جلسه شوراى ادارى خوزستان
آيا بهتر نبود با صبر و حوصله در جلسه مى نشستيم و در جايگاه يك مطالبه گر،  
قرص و محكم كالنترى را براى نامه اى كه نوشته است محاكمه مى كرديم، مى 
پرسيديم وقتى تاالب ها خشك شده است و گرد و غبار خوزستان را خفه كرده 
است نوشتن چنين نامه اى چه دليلى دارد يا از معاون اول مى پرسيديم موضع 
دولت در قبال چنين نامه اى چيست، نكند دولت شعار ما كه هوا نداريم ولى هواتو 

داريم را فراموش كرده است؟
«حقيقتاً ترك جلسه به وسيله نمايندگان به معناى اين است كه مردم خوزستان 
راى خود را از دولت پس گرفتند» «ترك جلسه از سوى نمايندگان يعنى 5 ميليون 
نفر در استان خوزستان ناراحتى خود را به وى نشان دادند» «اگر اين روند ادامه 
پيدا كند و كالنترى از مردم خوزستان عذرخواهى نكند احتماال با 70 راى شخص 
رئيس جمهور را در صحن علنى مجلس به استيضاح مى كشانيم» اين و عباراتى 
از اين قبيل، گزيده سخنان نمايندگان مجلس خوزستان بعد از ترك جلسه شوراى 
ادارى در پاسخ به نامه رئيس محيط زيست به معاون اول رئيس جمهور در 

خصوص مازاد آب اضافى در خوزستان است.
در نگاه اول كه ظاهراً درگيرى ها و حاشيه هاى جلسه شوراى ادارى حول موضوع 
مخالفت با طرح هاى انتقال آب مى چرخد، اما با مصاحبه هاى تند و هماهنگ 
حمله به دولت در روزهاى بعد مى توان متوجه شد كه درگيرى هاى آن روز بهانه 
اى براى حمله همه جانبه به دولت است. اين قضيه وقتى پررنگ تر مى شود كه 
بدانيم  جلسه شوراى ادارى با حضور وزراى اصالح طلب دولت و به رياست اسحاق 
جهانگيرى برگزار شد. شايد هم مصلحت بر اين بود كه در جلسه اى كه جهانگيرى 
اصالح طلب رياست آن را بر عهده دارد نماينده هاى اصولگرا كه نقش اول را در 

اعتراض كردن داشتند، حضور نداشته باشند.
آن روز در سالن جلسات استاندارى همه مسئولين استانى به همراه اصحاب رسانه 
در انتظار حضور معاون اول رئيس جمهور بودند، رئيس محيط زيست هم به همراه 
وزير جهاد كشاورزى در رديف جلو نشسته بود، تقريباً هم زمان با ورود جهانگيرى 
نماينده هاى مجلس وارد شدند، قاسم ساعدى نماينده دشت آزادگان و هويزه 
خطاب به كالنترى مى گويد « بى خود ميكنى براى خودت تصميم مى گيرى» 
اين جمله و صحبت هاى ديگر به همراه جواب هاى ناپخته و كوچه بازارى 
كالنترى و حضور ديگر نماينده ها جلسه رو وارد حاشيه مى كند و كار به وساطت 
استاندار و ديگران مى كشد، درخواست هاى جهانگيرى هم براى خاتمه حاشيه ها 
كارساز نمى شود و در نهايت نمايندگان سالن را ترك مى كنند، اين همه اتفاقات و 
حاشيه هاى جلسه شوراى ادارى استان است كه مصاحبه هاى بعدى نمايندگان را 

در بيرون از سالن جلسه به همراه داشت.
سوال؛ چرا وقتى ما ميزبان و صاحب خانه بوديم بايد سالن را ترك مى كرديم، آيا 
وقتى مهم ترين وزراى كابينه دولت در ارتباط با همه ى گرفتارى هاى خوزستان 
(كشاورزى، نيرو، صنعت و معدن به همراه رئيس محيط زيست) در جلسه حضور 

داشتند ترك سالن يك فرصت سوزى نبود، آيا بهتر نبود با صبر و حوصله در جلسه 
مى نشستيم و در جايگاه يك مطالبه گر، قرص و محكم كالنترى را براى نامه 
اى كه نوشته است محاكمه مى كرديم، مى پرسيديم وقتى تاالب ها خشك شده 
است و گرد و غبار خوزستان را خفه كرده است نوشتن چنين نامه اى چه دليلى 
دارد يا از معاون اول مى پرسيديم موضع دولت در قبال چنين نامه اى چيست، نكند 

دولت شعار ما كه هوا نداريم ولى هواتو داريم را فراموش كرده است؟ 
از وزير جهاد كشاورزى مى خواستيم توضيح دهد كه اگر حقابه تاالب ها را ندهند 
عمًال مقابله با گرد و غبار غير ممكن است و اين همه هزينه اى كه براى نهال 
كارى و مهار كانون هاى بحران شده بى فايده است يا سكوت اردكانيان را مى 
شكستيم و خواهان شفاف سازى وزارت نيرو در برابر طرح هاى انتقال آب مى 
شديم، در ادامه هم از شريعتمدارى در خصوص وضعيت صنعت استان و شهرك 
هاى صنعتى خواب رفته توضيح مى خواستيم و در آخر از جهانگيرى راهكار دولت 
را براى رفع مشكل بيكارى گسترده استان سوال مى كرديم. اگر در جلسه مى 
نشستيم و به نمايندگى از مردم اين چنين مشكالت را از دل خانه خود به گوش 
دولت مى رسانديم بهتر بود يا حاال كه تنها دستاوردمان چند كليپ به نام خوزستان 
است كه يكى مى گويد تو بى خود مى كنى و ديگرى مى گويد به تو مربوط نيست، 

اينجا مگر الت خونه است؟
شايد در جواب بگوييم كه در دو سال گذشته نمايندها آنقدر از تريبون مجلس 
طرح سوال كردند كه ديگر الزم نبود در خانه توضيح بخواهند، واقعيت آن 
است كه به جز نطق هاى هر از گاهى در مخالفت با انتقال آب و ديگر 
مشكالت استان كار خاصى از سوى نماينده ها صورت نگرفته است، در هيچ 
جا نيامده است كه نمايندگان رئيس محيط زيست را به مجلس كشاندند و از 
او توضيح خواستند، نيامده است خواهان تصويب قانونى در مخالفت با طرح 
هاى انتقال آب شده باشند، فراكسيون آبى تشكيل ندادند، وزير نيرو را تا پاى 
استيضاح نكشاندند، با دولت جلسات كارشناسى و علمى در بيان مشكالت 
انتقال آب و تبعات آن براى خوزستان برگزار نكردند، حتى نتوانستند به نشانه 
اعتراض اردكانيان را با راى پايين و شكننده اى وزير نيرو كنند. در واقع اين 
كارنامه نشان مى دهد كه شايد بحث انتقال آب و مشكالت استان كمترين 

دليل حاشيه هاى جلسه شوراى ادارى باشد.
البته هنوز هم مى توان چشم به روى نمايش هاى رسانه اى بست و بر زخم 
هاى استان مرحمى كاشت، اگر چند صباحى عزل نصب فالن فرماندار، بخشدار 
و دخالت در امور اجرايى استان مهم نباشد و از ظرفيت هاى گسترده نمايندگى 
مجلس در قانون گذارى و نظارت، البى گرى و پرسش براى بخشيدن حياتى 
دوباره به استان استفاده شود. حداقل مى شود كارى كرد كه  همان 70 رايى كه 
قرار است رئيس جمهور را استيضاح كند رئيس محيط زيست و وزير نيرو را براى 

پاسخگويى به مجلس بكشاند.

خوزستان آب مازاد دارد و مى تواند منتقل شود» اين جمله يك فرد عامى و يك غير 
متخصص در فضاى مجازى و گروه هاى تلگرامى نيست؛ اين جمله بخشى از نامه 
محرمانه رييس محيط زيست كشور است كه به عنوان متولى بخش حساسى از كشور، 
نظر كارشناسانه خود را درخصوص سرنوشت ميليون ها خوزستانى ارائه كرده است.  اين 
نامه محرمانه به همان سرعتى كه منتشر شد، به همان سرعت هم موجى از اعتراض 
ها را در بين مردم، اهالى رسانه و نمايندگان خوزستان در مجلس ايجاد و بازخوردهاى 

بسيارى در پى داشت.
 خوزستان كه براى قرن ها همچون نگينى بر منطقه خاور ميانه مى درخشيد و آرزوى 
ديدارش بر دل خيلى ها بود، در دهه هاى اخير به دليل اقدامات غيركارشناسى مسئوالن 
و مديريت نادرست منابع آب روز به روز نحيف تر و مشكالت زندگى درآن افزون تر 

مى شود.
 هرچه از انقالب دورتر مى شويم، ادعاى مسئوالن به توجه بيش تر به خوزستانى كه 
دين خود را به اسالم ادا كرده بيش تر و به همان نسبت رحمت كه نه، زحمت مسئوالن 

بيش تر و بيش تر شامل حال خوزستان مى شود.
 اين روزها توجه زياد مسئوالن به خوزستان زحمتى براى خوزستان شده كه در حال 

رقم زدن آينده تاريكى براى اين استان است..
 در حال حاضر وضعيت بحران آب كم و بيش بر تمام كشور سايه انداخته ولى براى 
استانى مثل خوزستان كه بخش زيادى از نشاط و سرسبزى اش را به دليل انتقال آب 
هاى بين حوضه اى از دست داده، نخيالت اش از بين رفته، مردم كشاورزش بيكار 

شده و كارون زيبايش به نهرى تبديل شده، تحمل اين وضعيت بسيار دشوار است.
 در روزهاى گذشته نامه اى از سوى رييس سازمان حيط زيست كشور منتشر شد 
كه در آن به وضوح بر انتقال آب بين حوضه اى مهر تاييدى زده و چراغ سبزى به 
مسئوالن وزارت نيرو داده بود. اين موضوع به شت نمايندگان خوزستان و افكار عمومى 
مردم خوزستان را جريحه دار كرد و موجب راه افتان موجى از مخالفت ها و عصبانيت 

ها نسبت به سخنان كالنترى شد.
 اما واقعا آن چه كه باعث مى شود كالنترى به 
درست يا به غلط آب خوزستان را مازاد بر 4 ميليون 
شهروند اين استان اعالم كند چيست؟ آيا طبق گفته 
هاى رييس محيط زيست كشور كه دلسوزى هاى 
بسيارش براى درياچه اروميه همه را اميدوار به بهبود 
وضعيت محيط زيست كشور كرده بود، خوزستان آب 

مازاد دارد؟
 ادعايى كه عيسى كالنترى مطرح مى كند، موافقان 
و مخالفان بسيارى دارد. البته تقريبا همه موافقان طرح 
مسئوالنى بوده اند كه جايگاهى در ميان مديران زده 
باالى كشور داشته اند و مخالفان را هم مى توان 
از مردم عادى ساكن استان و سمن ها تا مسئوالن 
استانى و اساتيد دانشگاه هاى استان هاى خوزستان، 
چهار محال و بختيارى و حتى تهران برشمرد.  رييس 
محيط زيست كشور به عنوان مغز متفكر سازمانى كه 
حامى اكوسيستم استان ها است، در حالى مهر تاييد بر 

انتقال آب بين حوزه اى از سرشاخه هاى كارون را مى دهد كه كم آبى هاى اخير با از 
بين بردن اكوسيستم اين ديار، زندگى را بر مردم دشوار كرده است.

 انتقال آب بين حوزه اى در دهه هاى اخير تنها كاهش دبى رودخانه ها را در پى نداشته 
بلكه با كاهش آب ورودى به رودخانه ها، حيات آبزيان را به خطر انداخته، كشاورزى را 
با مشكل مواجه كرده و با خشك كردن تاالب ها منشا ايجاد گرد و خاك هاى طاقت 
فرسا شده است.  اما قضيه به همين هم ختم نمى شود. افزايش نگران كننده بيمارى 
هاى ريوى، آسم و آلرژى و انواع سرطان در سال هاى اخير نشان مى دهد كه اين 
تصميم تا چه حد تمام جنبه هاى زندگى جانداران را در خوزستان به خطر انداخته است.

 رييس سازمان محيط زيست در نامه خود بدون در نظر گرفتن انتقال كنونى آب از 
سرشاخه هاى كارون و نيز اظهارات و پژوهش هاى اساتيد دانشگاه در نقاط مختلف 
كشور مبنى بر خسارات انتقال آب خوزستان، بيان مى كند خوزستان بيش از يك 
ميليارد و 600 ميليون متر مكعب آب مازاد دارد كه وزارت نيرو بايد به هر جايى دلش 

مى خواهد منتقل كند.
 اين اظهارات عجيب و خطرناك از رييس سازمانى كه خود متولى حفظ محيط زيست 
كشور است، در واقع دليل حضورش در خوزستان را در پى سفر اخير معاون نخست 
رييس جمهور بيان مى كند. اين بازديد در واقع تغيير موضع مسئوالن كشور در بحث 
انتقال آب را نشان مى هد كه پيش از اين تاكيد بر انتقال آب براى مصارف شرب 
داشند و احتماال پيش درآمدى است بر روشن كردن چراغ سبزى ديگر براى انتقال 

آب بين حوضه اى.
 كالنترى تنها مشكل بحران آب را فارغ از پروژه هاى عظيم انتقال آب كه بر روى 
آن ها چشم مى بندد، بى مالحظه گى كشاورزان خوزستان در مصرف آب مى داند و 

بس؛ در حالى كه به گفته متخصصان حوزه آب، سدسازى ها و تونل هاى انتقال آب 
كه بدون در نظر گرفتن شرايط استان و كشور در سال هاى اخير احداث شده اند، بزرگ 

ترين دليل تغييرات در اكوسيستم خوزستان است.
 رييس محيط زيست كشور مى گويد در خوزستان آب هست، زياد هم هست؛ ولى 
مديريت آب نيست. البته اين اتفاقى است كه در سراسر كشور وجود دارد و نمى توان 
منكر آن شد ولى اين سخنان در حالى مطرح مى شود كه براى مثال در كرمان ساالنه 
بيش از يك ميليارد و نيم دالر پسته معادل 6 سال انتقال آب از بهشت آباد به كرمان 
آب مجازى صادر مى شود كه در كنار صادرات خرما، ساالنه خروج دو ميليارد و 600 
ميليون متر مكعب آب مجازى از كرمان خبر را نشان مى هد و اين صادرات معادل 10 

سال انتقال آب به كرمان است.
 كالنترى در مصاحبه با شرق عنوان مى كند خوزستان جاى كشت برنج نيست ولى 
يك  ميليارد و 200  ميليون مترمكعب صرف كشت برنج مى شود. اين سخنان رييس 
سازمان محيط زيست كشور كه به نقل از وزارت جهاد كشاورزى مطرح مى شود، تنها 
نشان از بى اطالعى متولى محيط زيست كشور به شرايط عمومى يك استان كشور 
و تنها اظهار نظر در خصوص نحوه كشاورزى يك استان كشور و نه ديگر استان هاى 

كشور را مى دهد.
 كالنترى در حالى بحث گرفتن آب از برنج كاران و ممنوعيت كشت برنج در خوزستان 
را مطرح مى كند كه احتماال چون حوزه كارى ايشان نيست، نمى تواند جايگزينى براى 

معيشت مردم كشاورز اين مناطق پيدا كند. 
 از سوى ديگر كالنترى در حالى كشت برنج را براى خوزستان نامناسب مى داند كه از 
كشت تابستانه برنج در اصفهان و كشت محصول آب بر پسته در استان بى آبى مثل 

كرمان سخن نمى گويد.
 در اين ميان، آن چه بيش از همه براى خواننده ايجاد پرسش مى كند، سخنان ضد 

و نقيص كالنترى در بحث مازاد آب و كمبود حق آبه محيط زيست خوزستان است.
 به گفته عيسى كالنترى خوزستان بين ماه هاى خرداد تا مهر يك و نيم ميليارد حق آبه 
محيط زيست نياز دارد اما وزارت نيرو بيان كرده آبى 
براى تخصيص به محيط زيست اين استان ندارد. اگر 
بر اساس متون كارشناسى وى، خوزستان يك ميليارد 
و 600 ميليون متر مكعب آب مازاد دارد، پس نيازى به 
حق آبه ندارد و اگر كمبود آبى وجود دارد و نمى توان 
به محيط زيست خوزستان آبى تخصيص داد، نبايد به 
بحث هاى غير كارشناسى در خصوص انتقال آب از 

اين استان دامن زد.
 وى همچنين در گفتگو با شرق مى گويد اين 
سازمان مجوز انتقال نمى دهد و تنها شرايط انتقال 
را بررسى مى كند و چون خوزستان آب مازاد براى 
مصرف خودش هم دارد، مى توان آن را به استان 

هاى ديگر انتقال داد.
 رييس سازمان محيط زيست كشور در حالى اصرار 
به آب مازاد خوزستان دارد كه در سال هاى اخير 
كارشناسان حوزه آب و اساتيد دانشگاه از نقاط مختلف 
كشور، با ارائه آمار و ارقام بر سياست غلط انتقال آب و پيامدهاى آن بر محيط زيست و 

زندگى خوزستانى ها هشدار داده ند.
 كالنترى در سخنان خود پيشنهاد مى كند از آب كشاورزى خوزستان بگيريم و به 
محيط زيست آن بدهيم؛ دو راهه اى كه بيش تر به همان الت بازى هايى شبيه است 

كه كالنترى به نمايندگان الت خانه خوزستان نسبت مى دهد.
 وى در پايان سخنان خود مطرح مى كند: "اگر آب وجود داشته باشد و حقابه هاى 
كارون و تاالب ها و مهار ريزگردها تأمين شود، مازاد آب را مى توانند در خوزستان مصرف 
كنند يا مى توانند ببرند در سيستان  و بلوچستان يا هرجا، آن به ما ربطى ندارد؛ اما انتقالش 

بايد با رعايت ضوابط زيست محيطى باشد.
 اين استدالل متولى محيط زيست كشور در واقع اين بيانگر اين است كه مى توان 
مردار خوزستان را خورد اما تنها با كارد و چنگال! تا بدين شكل ضوابط سازمانى اين 

سازمان رعايت شده باشد!
 به نظر مى رسد با توجه به عدم حضور موثر خوزستانى ها در دولت و جاى 
خالى آن ها در كابينه دولت از سويى و بى توجهى مسئوالن امر به آمار و ارقام 
و استدالل هاى علمى درخصوص ميزان آب موجود در خوزستان و همچنين 
پيامدهاى انتقال آب، تنها چاره به زعم رييس محترم محيط زيست كشور، الت 
بازى نمايندگان مردم الت خانه اى است كه روزگارى نه چندن دور نگين انگشتر 

ايران زمين بود.
 بيچارگى نمايندگان و مردم خوزستان در برابر قلدرى و بى تفاوتى مسئوالن به 
سرنوشت آن ها، تنها اين راه را براى ساكنان اين الت خانه باز گذاشته تا به هر شكل 

ممكن فرياد "ما اينجاييم" خودشان را به گوش مسئوالن برسانند./شوشان 

مرتضى آژند

Bamdadzagros.news@gmail.com

عيسى كالنترى، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان محيط زيست، كه چند روز پيش در سفر به خوزستان با برخى
 نمايندگان اين استان بر سر مفاد يك نامه محرمانه مشاجره كرده و با انتشار فيلم گوشه هايى از اين بحث تند كالمى، به شدت 

در كانون توجه قرار گرفته، توضيحاتى در اين خصوص ارائه كرده كه ابعاد عجيب اما جديدى از اين ماجرا برمال مى سازد. 

ايمان كاهكش

آينده تاريكى كه براى خوزستان رقم مى خورد
اين نامه محرمانه به همان سرعتى كه منتشر شد...
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جتماعى ا

سيگار كشيدن دختران در پارك و خيابان، درگيرى خيابانى دختران، 
استفاده از فحش هاى ركيك  و حتى كتك زدن همسر كه در اين 
سال ها بيشتر در جامعه ديده مى شود نشانه اى از افزايش خشونت 
بين دختران است. فرارو با بررسى نمونه هاى مختلف و گفتگو با 

كارشناسان سعى دارد ابعاد اين موضوع را روشن كند.
چندى پيش معاون رئيس جمهور در امور زنان گفته بود: «متاسفانه 
پيمايش ها نشان مى دهند كه تمايل به خشونت در دختران رو به 
افزايش بوده است». او كه خود بروز آسيب هاى پنهانى را ناشى از 
عدم طرح اين موضوعات در جامعه مى داند، جزئياتى در مورد اين 

پيمايش ارائه نداد.
با اين حال نبود آمار دقيق از شكل و ميزان خشونت ها نبايد دليلى 
بر بى تفاوتى مردم و رسانه ها باشد، شايد همين بى تفاوتى ها موجب 
شود مساله خشونت دختران زمانى به موضوعى رسانه اى تبديل شود 

كه ديگر مواجهه با آن بسيار سخت شده باشد.
تا همين چند سال پيش، با اينكه برخى موارد حاد خشونت خانوادگى 
در مطبوعات انعكاس مى يافت، اما خشونت به عنوان رفتار نابهنجار 
تدريج  به  اما  اجتماعى.  پديده اى  نه  مى شد  گرفته  نظر  در  فردى 

ضرورت انجام بررسيهاى جامعه شناختى در مورد 
خشونت مورد توجه سازمان ها و محافل علمى قرار 

گرفت. 
دركشور ما نبود اطالعات آمارى، مشكل دستيابى به 
افراد و همچنين نبود بررسيهاى قبلى بررسى ميزان و 
شكل خشونت را دشوار مى كند. اما با نگاه دقيق به 
مسائل جامعه مى توان تا حدودى به صحت و سقم 

افزايش خشونت بين دختران پى برد.
است.  بدنى  خشونت  خشونت،  شكل  بارزترين 
خشونت بدنى بين دختران همواره كمتر از مردان 
است. تا چند سال پيش وقتى كليپى از درگيرى دو 
دختر در دبيرستان يا خيابان ديده مى شد براى مردم 

بسيار عجيب بود.
اين در حالى است كه «خشونت فيزيكى» بين دختران 

بيشتر در مدارس دخترانه و جمع هاى دخترانه اتفاق مى افتد تا در 
معرض عموم؛ اما تقريبا در تمام محيط هاى شهرى و اجتماعى به 

«خشونت كالمى» بر مى خوريم.
يك نمونه بسيار واضح كه وجود خشونت كالمى بين دختران را 
نشان مى دهد، كليپ قبل از خودكشى دختران اصفهانى است؛ كه به 
صورت علنى از الفاظى استفاده مى كردند كه تا چند سال پيش براى 
دختران تابو به حساب مى آمد. انقدر استفاده از اين كلمات براى آن ها 
عادى است كه به نظر مى رسد اين ادبيات جزو زبان روزمره نوجوانان 

شده باشد.
يكى ديگر از نمود هاى افزايش خشونت بين دختران اعمال خشونت 
آن ها نسبت به جنس مخالف است كه باز هم در سال هاى اخير 
نمونه هاى بيشترى از آن را مشاهده مى كنيم. بر اساس گزارش ها 
«شوهرآزارى» در كشور افزايش يافته است تا جايى كه پزشكى قانونى 

براى اولين بار در سال 93 از شوهر آزارى، آمار ارائه داد.
افزايش شوهر آزارى كه بخش اصلى آن به زنان جوان مربوط مى شود 
با نگاهى به زوج هاى جوان اطرافمان و همچنين خواندن اخبار كامال 
مشخص است. اين خشونت بيشتر در شكل كالمى اش به چشم 
ما مى آيد، اما انتشار روايت تاثير گذار مردى كه از همسرش كتك 
مى خورد به عنوان يك نمونه نشان داد كه احتماال خشونت بدنى هم 

در بين زنان افزايش يافته است.
از  آن  به  توجه  با  مى توان  كه  هايى  نشانه  از  ديگر  يكى  همچنين 
چندوچوِن خشونت بين دختران با خبر شد بررسى جرائم خشن 

است.
در حالت كلى بر اساس آمار ها ميزان جرم در مورد زنان بسيار كمتر 
از مردان است. در آمار چند سال گذشته در كشور، زندانيان زن تنها 
حدود 6 درصد از جمعيت زندان ها را تشكيل مى دادند. همچنين نوع 

جرائم در زنان بيشتر مربوط به مواد مخدر و جرائم اعمال منافى عفت 
است كه در شمار جرائم خشن تقسيم بندى نمى شوند. 

اما وقتى پيمايش ها از افزايش خشونت بين دختران خبر مى دهد بايد 
منتظر افزايش جرم در اين طبقه هم باشيم.

ميزان  هم  هنوز  معتقدند  ساجدى نيا،  سردار  مانند  افرادى  هرچند 
ارتكاب جرائم توسط زنان اصًال با مردان قابل مقايسه نيست، اما 
پژوهش ها و گزارش هايى كه در اين چندسال در رابطه با زنان مجرم 
و ميزان ارتكاب جرم در ميان آن ها منتشر شده، نشان از رشد بى سابقه 

جرم در ميان زنان مى دهد.
در اين زمينه يك تحقيق نشان مى دهد كه از سال 84 و بر اساس 
آمار زنان دستگير شده و داده هاى مربوط به نسبت نوع جرايم زنان، 
تغييراتى در ساختار جرم زنان و البته افزايش در ميزان ارتكاب جرم 

از سوى آنان در كل كشور بوجود آمده است.
يكى ديگر از راه هايى كه مى توان با استفاده از آن نتايج پيمايش 
گفته شده در مورد خشونت بين دختران را تاييد كرد بروز رفتارهاى 
فردى خاصى در معرض عموم است كه مى تواند نشانه اى از افزايش 

خشونت باشد.

به عنوان مثال سيگار كشيدن دختران در اماكن عمومى كه در سالهاى 
به  اخير  سال هاى  در  نمى شد،  ديده  اصال  گفت،  مى توان  گذشته 
موضوعى عادى تبديل شده است. همچنين بر اساس آمار دست 
كم 12 درصد دانشجويان دختر دانشگاه هاى دولتى سيگار و قليان 
مى كشند. همچنين به گفته يك روانشناس افزايش خشونت بين 

دختران حتى در نوع رانندگى آن ها هم مشخص است.

چرا خشونت در بين دختران افزايش يافته است؟
به گفته يك روانشناس خانواده، افزايش آمار اشتغال زنان، فشارهاى 
كارى و اجتماعى، استقالل مالى و افزايش ميزان تحصيالت باعث 
شده تا نقش زنان دچار تغييرات بنيادينى شود و اين تغيير نقش خود 

عاملى براى افزايش خشونت زنان است.
يكى  را  جامعه  در  زنان  و مشكالت  روانشناس محدوديت ها  اين 
ديگر از عوامل موثر در اين زمينه مى داند: «مشكالت حقوقى، نبود 
باعث  اجتماعى  مشكالت  عالوه  به  زنان،  براى  برابر  فرصت هاى 
مى شود تا زنان احساس كنند كه تحت ظلم و ستم قرار گرفته اند، 
برآيند همه اين ها به صورت خشونت از سوى زنان بروز و ظهور 

پيدا مى كند.»
تالش اين گزارش بررسى تعدادى از جنبه هاى افزايش خشونت در 
دختران براى روشن شدن هرچه بيشتر جزئيات اين پديده اجتماعى 
بود. طبيعتا اين بررسى ها جاى خالى پژوهش هاى آمارى دقيق را پر 

نخواهد كرد.
با توجه به شرايط خاص جامعه ايران و تفاوت هايى كه بين نسل ها 
وجود دارد لزوم آگاه سازى جامعه به خصوص والدين در خصوص 
رفتار فرزندان به ويژه دختران بيش از پيش اهميت پيدا كرده است. 

موضوع  اين  به  گفتگويى  در  شناس  جامعه  نادرى،  افشار  افسر 

مى پردازد:
به تازگى معصومه ابتكار معاون رئيس جمهورى در امور زنان 
در سخنرانى خود از انجام پيمايشى خبر دادند كه بر اساس آن 
ميل به خشونت در بين دختران رو به افزايش است. البته ايشان از 
جزئيات اين پيمايش داده هايى ارائه نكردند. شما علت اين افزايش 

خشونت در دختران را چه مى دانيد؟
واقعيت اين است كه خشونت در بين كل افراد جامعه افزايش پيدا 
كرده است، اما در دختران به دليل شرايط اجتماعى شان نمود بيشترى 

دارد.
چون نيازهاى دختران در جامعه به طور هنجارمند رفع نمى شود 
خشونت در بين آن ها افزايش يافته است. دختران ما نياز به كار كردن، 
تفريح و ازدواج دارند و هيچ كدام از اين ها آنطور كه بايد تامين 

نمى شود.
قطعا پسر ها هم به شغل و تفريح نياز دارند، اما نسبت به دختران 
راحت تر مى توانند اين نياز ها را برآورده كنند. دختران با محدوديت 
هايى روبه رو هستند و بر اساس نظريه «محروميت» *عدم رفع نياز ها 

را جور ديگرى مثال به صورت خشونت در جامعه نشان مى دهند.
شاهد  امروز  كه  داشته ايم  جامعه  در  تغييرى  چه 

افزايش خشونت در دختران هستيم؟
در گذشته دختران خيلى راحت مى توانستند ازدواج 
كنند، اما االن ازدواج دختران با مانع رو به رو مى شود. 
به طور كلى ازدواج در جامعه در حال از بين رفتن 
است. اما هنوز روابط پسر و دختر در قالبى غير از 
ازدواج در جامعه عادى نشده است و اين مساله روى 

آن ها فشار مى آورد.
يكى ديگر از داليل افزايش خشونت اين است كه به 
طور كلى شغل به سختى پيدا مى شود و كارآفرينى 

كردن بسيار دشوار است.
در گذشته پدر و مادر ها بيشتر مى توانستند نيازهاى 
دليل  به  امروزه  اما  كنند،  تامين  را  خود  فرزندان 
مشكالت مالى و ... توجه والدين به فرزندان خود 
كمتر شده است. چون امكان ازدواج هم براى فرزندان وجود ندارد 
در نتيجه آن ها بدون اينكه نيازهايشان برطرف شود و پدر و مادر با 
روى خوش پذيراى آن ها باشند در خانواده مى مانند؛ كه اين مساله 

روى دختران تاثير بيشترى مى گذارد.
يعنى فشار ساختارى چه از نظر خانوادگى، چه از نظر اجتماعى و چه 
فرهنگى روى دختران آنقدر زياد است كه باعث مى شود آن ها دست 

به عكس العمل هايى بزنند كه شايد «انعكاسى» باشد مثل خشونت.
تاثير رسانه و فضاى مجازى در افزايش خشونت در دختران چقدر 

است؟
خيلى كم. صفحه هاى مجازى نمى آيند آن ها را وادار به خشونت كنند. 
اما به هرحال جوانان، با ديدن همنوع خودشان در اين فضا و اينكه 
بچه ها در كشورهاى ديگر چقدر خوشبخت، راحت و بى نياز زندگى 
مى كنند و شايد مقايسه خودشان با آن ها، ممكن است يك مقدار 
دست به عصيان بزنند. اما اين عامل تاثير آنچنانى ندارد. فشار داخل و 

ساختار داخل آن ها را از حالت عادى خارج كرده است.
قطعا نقش حكومت در فراهم آوردن زندگى نرمال براى جوانان 
بسيار پررنگ است. اما اگر بخواهيم در مورد نقش نهادهاى مدنى، 
خانواده و... و ميزان تاثيرگذارى شان بر خشونت دختران صحبت 

كنيم. شما تاثيراين را چگونه ارزيابى مى كنيد؟
نهادهاى مدنى در ايران آيا آنقدر فعال هستند؟ آيا آنقدر اجازه دارند 
كه بتوانند تغييرى در افراد بوجود بياورند؟ خير. در جامعه ما نهادهاى 
مدنى مانند بسيارى از نهادهاى ديگر به صورت درست وجود ندارد.

خانواده ها انقدر دغدغه حل مشكالت خود را دارند كه ديگر آنقدر به 
فرزندشان بها نمى دهند. در نتيجه االن جوانان ما در يك خاليى ماندند 
كه از هر طرف بر آن ها فشار وارد مى شود و كنترل خودشان را براى 

نرمال زندگى كردن از دست داده اند..

دردسر كمبود جمعيت زنان در برخى كشورهاجنس لطيف يا خشن؟!
در 11 كشور جهان كمبود جمعيت زنان دردسرساز شده است.

با استناد به اخبار رسانه اى 11 كشور در جهان وجود دارند كه كم بودن تعداد زنان براى مردان آنها 
دردسرساز شده است.

در نروژ كه كشور نسبتا كم جمعيت و كوچكى است، تعداد مردان 120 هزار نفر بيش از زنان است و 
دولت نيز نمى داند كه چه روشى را براى كاهش اين اختالف جنسيتى به كار گيرد.همچنين در ايسلند به 

طور متوسط براى هر 100 زن 104 مرد وجود دارد.
در كانادا نيز تعداد مردان 250 هزار نفر بيش از زنان است. يكى از داليل اصلى اين شكاف جنستى اين است 

كه زنان كانادايى براى كار به كشورهاى ديگر رفته و ترجيح مى دهند همانجا بمانند.
در عين حال در قبرس به رغم ورود بى رويه مهاجران به اين كشور هنوز هم تعداد زنان در اين كشور 

بسيار كمتر از مردان است.
همچنين در چين كه پرجمعيت ترين كشور جهان محسوب مى شود تعداد مردان 34 ميليون نفر بيشتر از 
تعداد زنان است.بنابر گزارش اسپوتنيك، در فنالند نيز بر اساس آمارهاى رسمى 256 هزار مرد بين 25 تا 

54 سال نامزد يا همسر ندارند.
از سوى ديگر زنان ايتاليايى به ندرت به خانه دارى عالقه دارند و بدين ترتيب اكثر آن ها به دنبال داشتن كار 
خارج از خانه هستند و بنابراين اغلب اوقات زنان جوان اين كشور براى كار و درس خواندن به كشورهاى 

ديگر مسافرت مى كنند و از اين رو مردان ايتاليايى نيز با اين دردسر مواجه هستند.
شكاف جنسيتى در سوئد نيز بيشتر به خاطر سيل مهاجران و آوارگانى است كه در سال هاى اخير به اين 
كشور آمده اند. بر اساس آمارهاى دولتى، در حال حاضر تعداد مردان اين كشور 15 هزار نفر بيش از زنان 
است. در هند در سنين زير 24 سال، به ازاى هر 110 مرد 100 زن وجود دارد. اين شكاف جنسيتى وقتى 

با جمعيت يك ميلياردى اين كشور در نظر گرفته شود بسيار نگران كننده تر است.
همچنين در سوييس جمعيت زنان كمتر از مردان است و علت اصلى اين شكاف نيز سيل مهاجرت به اين 

كشور اعالم شده است.
در انگليس نيز براى زنان داشتن كار و مسافرت به كشورهاى ديگر به منظور ادامه تحصيل و كار كردن 
موضوعى عاديست كه اين امر باعث بر هم خوردن توازن بين جمعيت مرد و زن در اين كشور شده است.

 روند سالمت زنان از 27 سال قبل منفى شده است
مطالعه محققان نشان مى دهد سالمت زنان  از سال 1990 به بعد بدتر شده است درحاليكه سالمت مردان 

بهبود يافته است.
محققان دانشگاه اومه سوئد به بررسى روند سالمت زنان و مردان 25 تا 34 سال بين سال هاى 1990 تا 

2014 پرداختند و گزارشات آنها در مورد خودشان را بررسى كردند.
براساس خودگزارش دهى زنان در سال 1990، 8.5 درصد زنان سالمت خود را بد توصيه كرده بودند، در 

حاليكه در سال 2014، 20 درصد زنان سالمت شان گزارش داده بودند.
در مقابل، بخش بزرگى از مردان در پايان مطالعه در مقايسه با ابتداى مطالعه، سالمت خود را به مراتب بهتر 
توصيف كرده بودند. آنيكا فورسن، سرپرست تيم تحقيق، در اين باره مى گويد: «در سال هاى اخير اين 
بحث عمومى وجود دارد كه بروز بيمارى و ناخوشى در بين زنان افزايش يافته است. حال مطالعه ما نشان 

مى دهد كه روند وخامت سالمت در بين زنان جوان وجود دارد.»
محققان اين مطالعه، پاسخ 1811 فرد شركت كننده در شمال سوئد را در يك نظرسنجى بلندمدت بررسى 
كردند. نتايج نشان داد شمار زيادى از شركت كنندگان تحت مطالعه داراى مشكل چاقى، اضطراب و 
نارضايتى بودند. همزمان تعداد زيادى از زنان و مردان داراى ميزان باال فعاليت فيزيكى به مرور زمان 

افزايش يافتند.
به گفته محققان، داليل احتمالى ايجاد روند منفى سالمت در بين زنان جوان عبارتند از:
- شرايط كارى سخت تر در تخصص هاى مرتبط با زنان نظير بخش مراقبت و درمان

- افزايش خطر فرسايش شغلى (اختالل خستگى مرتبط با استرس)
- عدم تساوى در زندگى خصوصى فرد

 - خشونت مردان عليه زنان
به گفته محققان، برخى از عوامل موثر احتمالى در ايجاد روند مثبت سالمت در بين مردان عبارتند از:
-در بازار كار مردان همچنان از زنان ارزش بيشترى دارند حتى اگر سطح تحصيالتش پايين تر باشد.

- مسئوليت يكسان تر در قبال فرزندان و خانواده به نفع سالمت مردان است.

اقشار كم درآمد كاله سرشان نرود
هنرپيشه ها، فوتباليست ها و مجرى هاى تلويزيون دست به كار شده اند تا افزايش عوارض خروج از كشور 

را نقد كنند.
عادل فردوسى پور و رضا رشيدپور هم حتى از فرصت استفا ده كرده است تا افزايش عوارض را نقد كنند. 
جامعه از وضع اقتصادى ناراضى است و دنبال بهانه مى گردد تا خشم و ناراحتى اش را بروز دهد و اكنون 
فرصتى پيدا شده تا همه اين ناراحتى بروز يابد. چند ده ميليون ايرانى گوشى هاى تلفن همراه دارند و از 
تلگرام استفاده مى كنند و همين سبب شده است حرف هنرپيشه ها و فوتباليست ها و مجرى هاى تلويزيون 
خريدار پيدا كند و جايگزين نگاه دقيق تر به مسأله افزايش عوارض شود. عده اى از هم اكنون تكليف مجلس 
را هم مشخص كرده اند و انتظار دارند مجلس جلوى افزايش عوارض خروج را بگيرد. اما گونه ديگرى 

هم مى توان نگاه كرد.
اول، قبل از آن كه قضاوت كنيد افزايش عوارض خروج از كشور بد يا خوب است، فكر كنيد كه چند 
درصد مردم براى مسافرت به خارج مى روند، اين گروه چه كسانى هستند و به چه اقشارى از جامعه تعلق 
دارند. اكثريت آن ها كه براى تفريح يا كار به سفر خارجى مى روند به ثروتمندترين اقشار جامعه تعلق دارند 
(از قشر همان هايى كه با تمام توان گران شدن عوارض خروج را نقد مى كنند.) منافع شما الزاماً با منافع اين 
گروه ها يكسان نيست. آن ها اگر براى منافع خودشان اين تصميم دولت را نقد مى كنند، شما كه هرگز خارج 
نرفته ايد و وضع اقتصادى تان به گونه اى نيست كه در آينده هم احتمال رفتن شما زياد باشد، از افزايش 

عوارض خروج زيان نمى بينيد و شايد به نفع شماست.
دوم، آن  طبقات ثروتمندى كه به خارج سفر مى كنند (و البته بخشى از مديران ارشد دولتى، نمايندگان 
مجلس، تجار، واردكنندگان، هنرپيشه ها، فوتباليست ها، و ...) در هر سفر از يارانه اى كه دولت بابت پايين 
نگه داشتن قيمت ارز به آن ها مى دهد، بهره مند مى شوند. بسيارى از فعاالن اقتصادى سال هاست خواهان 
افزايش قيمت ارز هستند تا واردات كاال و حتى قاچاق در سازوكار طبيعى ترى كنترل شود، اقتصاد ايران 

صادرات گراتر شود، و از توليد داخل حمايت بيشترى به عمل آيد.
سوم، دالر امروز در بازار ايران حدود 4200 تومان فروخته مى شود. فرض كنيد عدم مداخله دولت در بازار 
ارز، باعث شود دالر به 5000 تومان برسد. مسافرى كه در يك سفر تفريحى يا تجارى خود فقط 1000 
دالر خرج كند، 800 هزار تومان بابت مداخله دولت در بازار ارز، يارانه سفر دريافت مى كند. فرد هر قدر 
ثروتمندتر باشد و بيشتر دالر خرج كند، يارانه بيشترى دريافت مى كند. شما قبل از قضاوت كردن درباره 
عوارض خروج، از خودتان بپرسيد آيا درست است ثروتمندان و اقشار خاص كه مصرف كننده سفرهاى 
خارجى هستند، بابت تفريح يا كسب وكارشان، از دولت يارانه سفر دريافت كنند؟ عوارض خروجى كه 
مسافران مى پردازند حتماً بسيار كمتر از يارانه اى كه دولت با قيمت ارز پايين  نگه داشته شده در اختيار ايشان 

قرار مى دهد.
چهارم، شما اگر خود را از فقراى جامعه ايران مى دانيد، يا جزء آن دسته اى هستيد كه در محاسبات 
زندگى تان احتمال آن كه سفر خارجى داشته باشيد بسيار كم است، مبادا در دام منافع قشرى از جامعه قرار 
گيريد كه با چنگ و دندان به همه منافع ناشى از اقتصاد ناسالم چسبيده است و براى نپرداختن عوارض 
خروج از كشور - به عنوان بخش كوچك يارانه اى كه بابت ارز ارزان قيمت دريافت مى كند - سخت 

دست و پا مى زند.
مى كنيد  تصور  آن چه  از  بيش  ارزان قيمت  ارز  يارانه  باشيد  داشته  اطمينان  ضمن  در  شما  پنجم، 
و  لوكس  كاالهاى  متوسط،  طبقه  از  بخشى  و  ثروتمندان  است.  كرده  كمك  ثروتمندان  زندگى  به 
غيرلوكس خارجى را فقط با قيمت پايين  نگه داشته شده ارز مى تواند خريد كند. همه كاالهاى وارداتى 
كه بخش عمده اى از آن ها را اقشار پردرآمد مصرف مى كنند، با ارزى وارد مى شود كه اگر قيمتش با 
مداخله دولت پايين نگه داشته نشود، بازار واردات آن كم رونق تر خواهد شد و ثروتمندان بايد هزينه 

بيشترى براى به دست آوردن آن ها بپردازند.
تصور نكنيد اگر مجرى تلويزيون، فوتباليست، هنرپيشه يا تاجر بازار به افزايش عوارض خروج اعتراض 
مى كند، منافع او با منافع شما هم راستاست. او تريبون دارد، تلويزيون را در اختيار گرفته، صفحه اينستاگرامش 
صدها هزار مخاطب دارد؛ و قادر است از ضربه خوردن چندصد هزار تومانى منافعش نيز حفاظت كند. فكر 
نكنيد مهم ترين بخش بودجه همان چيزى است كه صاحبان تريبون ها درباره آن سخن مى گويند. آن چه 

آن ها برايش دست و پا مى زنند، شايد فريبى بيش نباشد. كاله سرتان نرود.

نـان ز

شـت ا د د يا

دوازده سال پيش و در مجلس هفتم شوراى اسالمى، قانون تسهيل 
ازدواج جوانان با مفادى اميدوار كننده به تصويب رسيد تا مشكالتى 
كه جوانان كشور در مسير ازدواجشان دارند، حل شود؛ قانونى كه با 
گذشت بيش از دوازده سال، هنوز در بسيارى از بندها اجرايى نشده 
و اينك نمايندگان مجلس براى اجرايى شدنش با قوه قضائيه مكاتبه 

كرده اند.
كار قانون تسهيل ازدواج جوانان به قوه قضائيه كشيد تا شايد اميدها 
زنده شود!دوازده سال پيش و در مجلس هفتم شوراى اسالمى، قانون 
تسهيل ازدواج جوانان با مفادى اميدوار كننده به تصويب رسيد تا 
مشكالتى كه جوانان كشور در مسير ازدواجشان دارند، حل شود؛ 
قانونى كه با گذشت بيش از دوازده سال، هنوز در بسيارى از بندها 
اجرايى نشده و اينك نمايندگان مجلس براى اجرايى شدنش با قوه 

قضائيه مكاتبه كرده اند.
نمايندگان مردم در مجلس شوراى اسالمى، پس از بررسى گزارش 

كميسيون فرهنگى در مورد استنكاف دولت از اجراى قانون 
تسهيل جوانان، با ارجاع اين قانون به قوه قضائيه و رسيدگى 
به تخلفات قانونى مسئوالن مربوطه موافقت كردند؛ اقدام قابل 
تأملى كه شايد بتواند با ورود دستگاه قضا، الزام هاى عملياتى 
الزم را كسب و شرايط را براى ازدواج جوانان در عالم واقع 

تسهيل كند.
 نمايندگان در نشست علنى  مجلس شوراى اسالمى و در جريان 
بررسى گزارش كميسيون فرهنگى در خصوص اجراى قانون 
«تسهيل ازدواج جوانان» با ارجاع اين گزارش به قوه قضاييه به 
منظور رسيدگى به تخلفات قانونى مسئوالن در عدم اجراى اين 
قانون با 150 رأى موافق، 25 رأى مخالف و 9 رأى ممتنع از 

مجموع 223 نماينده حاضر در جلسه موافقت كردند و بنابراين، طبق 
ماده 236 آيين نامه داخلى مجلس اين گزارش جهت بررسى تخلفات 

مسئوالن مربوطه به قوه قضاييه ارسال شد.
 قانونى كه اكنون دوباره با طرح در صحن علنى مجلس وارد چرخه 
بازخوانى قرار گرفته، قانونى قديمى و مربوط به دوازده سال پيش 
است كه در مجلس هفتم با موضوع ازدواج جوانان به شور گذاشته 
شد و تحت عنوان تسهيل ازدواج جوانان تصويب و به قانون تبديل 
انجام  به  موظف  دستگاه ها  همه  آن  اساس  بر  كه  اى  مصوبه  شد؛ 

اقداماتى در اين خصوص شدند.
دولت  جوانان،  ازدواج  تسهيل  قانون  با  مرتبط  بندهاى  اساس  بر   
مكلف به تأسيس صندوق ذخيره جوانان، پرداخت وام وديعه مسكن 
به جوانان، در اختيار گذاشتن مسكن موقت از سوى شهردارى ها، بنياد 
مسكن و خيريه ها به جوانان، پرداخت كمك هزينه زندگى به آنها بر 
اساس اولويت، ترغيب خانواده ها به برگزارى جشن هاى عروسى به 
صورت گروهى همچون جشن هاى دانشجويى، ترويج ازدواج آسان 
از طريق رسانه ها و متون درسى، طرح مشاوره قبل و بعد از ازدواج 
و ... شد، اما اكنون و با گذشت دوازده سال از آن دوران هنوز بسيارى 

از مفاد اين قانون اجرايى نشده است.
 هرچند در سال هاى گذشته، بى توجهى مسئوالن دولتى به اجرايى 
و  اقتصادى  تر  مناسب  شرايط  مثل  داليلى  به  بنا  قانون  اين  كردن 
اجتماعى جامعه همانند شرايط كنونى جوانان را در امر ازدواج با 
سختى رو به رو نكرد، اكنون كه فشارهاى اقتصادى ناشى از قيمت 

باالى مسكن و بيكارى دانش آموختگان گريبان جامعه را گرفته است، 
اجرايى شدن اين قانون و چه بسا قوانين اورژانسى ديگر اجتناب 

ناپذير است.
 اكنون جامعه ايرانى در شرايطى قرار دارد كه روز به روز بر آمار 
طالق در كشور افزوده مى شود و از آن سو آمار ازدواج جوانان رو به 
كاهش است. البته جوانانى كه در اين شرايط اقدام به تشكيل خانواده 
مى دهند نيز در مسير زندگى مشترك با سختى هايى رو به رو هستند 
و در برخى موارد مثل تهيه مسكن، اشتغال و امكانات تفريحى الزم 

شرايط استاندارد و قابل قبولى ندارند؛ وضعيت نگران كننده اى كه اگر 
به همين شكل ادامه يابد، روزهاى خوبى انتظار جوانان اين كشور را 

نخواهد كشيد.
 هرچند ارجاع قانون تسهيل ازدواج جوانان به قوه قضائيه، اين اميدها 
را براى بررسى اين قانون در بعد عمومى و خصوصى و ايجاد الزام 
هاى جديد براى اجرايى شدنش زنده خواهد كرد، بايد به اين مسئله 
مهم توجه داشت كه از همان دوازده سال پيش تا كنون هيچ يك 
از نهادهاى درگير با اين قانون اقدام به نگارش آيين نامه مكتوب و 
مشخص اين قانون نكرده اند و شايد يكى از داليل اجرايى نشدن 

بسيارى از مفاد قانون، همين موضوع باشد.
 به اين موضوع بايد مشكالت كسرى بودجه و اعتبارات نهادهاى 
اجرايى كشور را نيز افزود؛ مسأله مهمى كه در اين مورد به خصوص 
با هزينه هاى سنگينى كه به آن نياز است، اجرايى شدن اين قانون را 
حتى با الزام هاى بيشتر قوه قضائيه باز هم در هاله ابهام قرار خواهد 

داد.
و  طالق  و  ازدواج  بحث  كه  است  اين  نكته  آمد،  آنچه  وجود  با   
مشكالت عديده اى كه زوج هاى جوان به آن دچارند، به قدرى 
نگران كننده و تهديدآفرين است كه اجرايى شدن چنين قانونى از 

بسيارى از قوانين و هزينه هاى جارى ديگر اولويت بيشترى دارد.
 بنابراين شايد بتوان انتظار داشت با تعامل سه جانبه قواى سه گانه 
و هم افزايى كه در اين مسير با يكديگر خواهند داشت، روزنه هايى 
از اميد در اين مسير ايجاد شود و حداقل بخش هاى مهم تر قانون 
تسهيل ازدواج جوانان مثل اشتغال و تأمين مسكن با شرايط مطلوب 

ترى در اختيار جوانان قرار بگيرد.
 به مواردى كه آمد، اين مهم را نيز بايد افزود كه جدا از خوب يا بد 
بودن قانون تسهيل ازدواج جوانان، مشكالت و آسيب هاى اجتماعى 
جامعه به ويژه در بخش اشتغال و مسكن، نه تنها گريبان جوانان بلكه 
گريبان بخش زيادى از شهروندان را گرفته است. در اين وضعيت، 
ضرورى تر از اجرايى شدن اين قانون بايد نمايندگان مجلس پيگير 
مسأله بزرگ تر يعنى حل كردن اين دو مولفه مهم در بعد كالن باشند؛ 
مسائلى كه نه تنها زمينه ساز فروپاشى بسيارى از خانواده ها شده 
است، همين طور تركيب جمعيتى كشور و نرخ زاد و ولد را نيز به 

ميزان نگران كننده اى كاهش داده است.

Bamdadzagros.news@gmail.com

كار قانون تسهيل ازدواج جوانان
 به قوه قضائيه كشيد  تا شايد اميدها زنده شود

دكتر ليال حاجى آقايى

محمد فاضلى

  محمد ناظرى
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اقتصادى
خبـر

سراشيبى لغزنده 
عوارض خروج از كشور

درباره عوارض خروج از كشور و حقوق شهروندى نقدهايى را در پى داشت كه در 
آن بر دو نكته مشترك تاكيد شده بود. 

 1- الزم نيست عوارض خروج با خدماتى كه ارائه مى شود تناسب داشته باشد؛ چون 
عوارض خروج، عوارض نيست و ماليات است؛ بنابراين اين نقد كه چرا عوارض 
خروج در اليحه بودجه 97 سه برابر شده است، حال آنكه خدماتى كه ارائه مى شود 

3 برابر نشده است، وارد نيست.
2- عوارض خروج، نوعى ماليات بر مصرف است. از آنهايى كه براى تفريح سفر 
مى كنند، ماليات گرفته مى شود تا به آنهايى كه امكانات سفر را ندارند كمك شود كه 

بتوانند در داخل كشور مسافرت كنند.  
و  «عوارض»  تفاوت  دولت،  اينكه  بر  مبنى  دولت  بر  است  نقدى  اصوال  اول  نكته 
حقيقت،  در  است.  كرده  استفاده  يكديگر  جاى  به  را  آنها  و  نمى داند  را  «ماليات» 
منتقدان بيش از آنكه بر يادداشت فوق ايراد گرفته باشند، دولت را نقد و آن را متهم به 
ندانستن يا دقت نكردن به تفاوت دو مفهوم اساسى حقوق مالى و محاسباتى كرده اند. 
با اين حال، به داليلى كه در ادامه اشاره خواهد شد، عوارض خروج، نمى تواند ماليات 
باشد و تغيير دادن كلمه عوارض به ماليات، نه تنها مشكلى را حل نمى كند، بلكه با 
مفاهيم اساسى حقوق مالى در تعارض است. دقيقا به همين دليل است كه همواره از 

عبارت عوارض براى اشاره به آن استفاده شده و عبارت ماليات به كار نرفته است.
نقد دوم، مبتنى بر اين فرض است كه دولت مى تواند از هر چه اراده كرد ماليات 
نظام  در  دولت،  براى  مبسوطى  يد  چنين  آنكه  حال  حقوق.  اعمال  از  حتى  بگيرد، 
بپذيريم  اگر  است.  نشده  گرفته  نظر  در  كشورها  از  ديگر  بسيارى  و  ايران  حقوقى 
دولت مى تواند از اعمال يك حق (حق خروج از كشور) ماليات بگيرد، دليلى ندارد 
كه دولت نتواند از اعمال ساير حقوق هم ماليات بگيرد. براى روشن شدن آثار سوء 
خطرناك چنين منطقى، برخى ماليات هاى مشابه را كه ممكن است با همين منطق 

وضع شود، در ادامه ذكر مى كنيم:
را  ازدواج  مالى  توانايى  و  مكنت  مى كنند،  ازدواج  كه  كسانى  ازدواج:  بر  ماليات   *
داشته اند، حال آنكه اشخاص ديگرى هستند كه تمكن ازدواج را ندارند. پس بايد از 
هر كسى كه ازدواج مى كند ماليات بگيريم و آن ماليات را صرف گسترش و ترويج 
سنت حسنه ازدواج و فراهم كردن ازدواج براى كسانى كه امكانات آن را ندارند، 

كنيم.
پرداخت  و  آن  خريد  توانايى  مى خرد،  خانه اى  كه  كسى  هر  مسكن:  بر  ماليات   * 
بهايش را داشته است، حال آنكه اشخاص ديگرى هستند كه توانايى مالى خريد خانه 
را ندارند. پس غير از ماليات نقل و انتقال مسكن كه فروشنده بايد بپردازد، ماليات 
ديگرى بايد وضع شود كه خريدار آن را بپردازد و اين ماليات اخير، صرف پرداخت 

وام و تسهيالت به كسانى شود كه خانه ندارند.
* ماليات بر اشتغال: كسانى كه شاغل به كار هستند، بايد مالياتى را جدا از ماليات 

بر درآمد بپردازند تا صرف فراهم كردن اشتغال براى كسانى شود كه شاغل نيستند.
مالياتى  بايد  مى كنند،  تنفس  سالم  و  پاك  هواى  در  كه  كسانى  تنفس:  بر  ماليات   *

بپردازند كه محل مصرف آن، مبارزه با آلودگى هوا در شهرهاى آلوده است.
مقامات  نظر  از  و  نيست  ايده آل  و  مطلوب  زندان ها  وضعيت  آزادى:  بر  ماليات   *
قضايى، يكى از عواملى كه باعث اين وضعيت شده است فراهم نبودن بودجه كافى 
براى اداره مناسب و ايده آل زندان ها است و مقامات قضايى همواره كمبود بودجه را 
به عنوان مشكلى مهم برشمرده اند. پس كسانى كه از نعمت آزادى برخوردارند، بايد 

مالياتى را براى بهبود وضعيت زندان ها بپردازند.
اگرچه موارد فوق، شبيه به طنز به نظر مى رسد و كسى آنها را جدى نمى گيرد و دقيقا 
به همين دليل هم ذكر شده اند، اما كسانى كه معتقدند از اعمال يك حق (يعنى حق 
فوق  ماليات هاى  اخذ  با  تا  ندارند  دليلى  گرفت،  ماليات  مى توان  كشور)  از  خروج 
مخالفت كنند. وقتى باب ماليات گرفتن از اعمال حق باز شد، بستن آن باب، كارى 
 slippery است به غايت دشوار. از اين رو در ادبيات حقوق بشر، بحثى تحت عنوان
slop argument يا قاعده سراشيبى لغزنده مطرح شده است كه مفهوم آن به طور 
خالصه اين است كه اگر برخى از امور، پذيرفته شوند، باب بسيارى امور نامطلوب 
ذرايع»  قاعده «سد  تحت عنوان  نيز  فقه  در  مفهوم،  همين  شد.  خواهد  باز  نيز  ديگر 

مطرح شده است.
نكته ديگر اينكه برخى احتماال با توجه به فاقد مبنا بودن اخذ ماليات از اعمال حق 
تالش كرده اند تا عوارض خروج را در قالب «ماليات بر مصرف» توجيه كنند. اين 
عده به صالحيت سرزمينى مقام مالياتى توجه نكرده اند. درست است شخصى كه 
از ايران خارج مى شود، در خارج از ايران اقالمى را مصرف مى كند، اما قانون گذار 
ايران، نمى تواند از مصرف هايى كه در خارج از ايران انجام مى شود ماليات بگيرد به 
دو دليل: 1- اين امور، تابع قوانين مالياتى كشور ميزبان هستند و 2- چه كسى و با 
چه روشى به اين نتيجه رسيده است كه هر كسى كه از ايران خارج مى شود، براى 
بار اول، در خارج از كشور به ميزانى مصرف خواهد داشت كه ماليات آن 220 هزار 
سال  پيشنهادى  اليحه  در  كه  به مقاديرى  سوم،  و  دوم  دفعات  براى  و  است  تومان 

1397 درج شده است.
 در پايان، ذكر مجدد اين نكته ضرورى است كه حتى اگر اخذ ماليات بر خروج با اين 
شيوه پيشنهادى، از جهت اقتصادى كارآمد باشد، از جهت حقوقى ناموجه و نقض 
حقوق شهروندى و استانداردهاى بين المللى حقوق بشر است و در ادبيات حقوق 
بشر بسيار اين نكته بحث شده است كه كارآمدى اقتصادى، توجيه مناسبى براى نقض 

حقوق و آزادى هاى بنيادين انسان ها نيست.

ــادات از دولت دوازدهم براى عملكرد چند ماه اش  در حالى كه انتق
ــن  ــت و عده اى در روزهاى اخير از راى خود به حس باال گرفته اس
ــيمانى كرده اند،  ــت جمهورى ابراز پش ــى در انتخابات رياس روحان
ــوج نااميدى از  ــال آينده به اين م ــال افزايش نرخ بنزين در س احتم

دولت دامن زده است.
ــه افزايش نرخ بنزين  ــان معتقدند ك ــيارى از كارشناس با اين حال بس
ــت و دولت بايد پيش از اين ها بنزين را گران مى  اجتناب ناپذير اس
كرد. با اين وجود عده اى نيز مى گويند گرانى بنزين آن هم با شيب 

تند برابر است با بازگشت تورم دو رقمى و گرفتارى بيشتر مردم. 
ــت براى بودجه  ــنهادى دول ــر با نگاه به اليجه پيش ــاى اخي در روزه
ــناريو هاى مختلفى درباره نرخ بنزنى مطرح شده است.  97گذشته س
ــراى هر ليتر  ــى 1300 تا 1700 تومان را ب ــناريو ها بازه قيمت ــن س اي

ــن حال بايد ديد  ــن پيش بينى مى كند. با اي بنزي
نظر مجلش شوراى اسالمى در اين باره چيست؟ 
ــن تاش تحليلگر اقتصاد انرژى،  غالمحسين حس
استاد دانشگاه و نايب رئيس هيئت مديره انجمن 
ــو با فرارو به  ــاد انرژى ايران در گفت و گ اقتص
بررسى وضعيت بنزين و ديگر حامل هاى انرژى 
ــات اجتماعى و  ــال97 و تبع در اليحه بودجه س

اقتصاد آن پرداخته است. 
ــده از سوى  ــنهاد ش ــاس اليحه بودجه پيش براس
ــال  ــالمى، در س ــوراى اس ــت به مجلس ش دول
ــل هاى انرژى  ــاهد افزايش قيمت حام آينده ش
ــا وجود اينكه قيمت برخى حامل  خواهيم بود، ب
ــت اما درباره  ــخص اس ها همچون گازوئيل مش
ــده،  ــوى دولت اعالم نش بنزين هنوز رقمى از س
ــد افزايش قيمت بنزين  با اين حال به نظر مى رس
ــنهادى قطعى است، سوال  ــاس اليحه پيش براس
ــرايط كنونى با توجه  ــى اين است كه در ش اساس
به وضعيت اقتصادى كشور افزايش قيمت حامل 
هاى انرژى مخصوصا بنزين اقدام درستى است؟

ــاره كنم كه با برآوردهائى كه از ارقام  ابتدا بايد اش
ــش قيمت گازوئيل هم  ــتند ميزان افزاي بودجه هس
ــود. مگر اين كه اين  ــش از 20 درصد خواهد ب بي

ارقام بعدا در مجلس تغيير كند.
 اما در مورد اين كه آيا افزايش قيمت بنزين اقدامى 
ــت است يا نه ابتدا بايد عرض كنم كه به نظر  درس
ــت بر اقتصاد  ــرى كه بيش از نيم قرن اس من تفك
ــت اقتصاد كشور را در دور  ــور حاكم شده اس كش
باطلى قرار داده است كه اگر در كادر آن دور باطل 
ــايد افزايش قيمت اجتناب ناپذير  صحبت كنيم ش

باشد.
ــا  پول ملى را  ــت كه م ــا چرخه اين اس  آن دور ي
تضغيف مى كنيم و با گران شدن دالر قيمت ريالى 
ــت خيلى كاالهاى  ــاى انرژى (و البته قيم حامل ه
ديگر) باز با  ارزش ريالى قيمت فوب خليج فارس 
آن (در نرخ جديد دالر)، فاصله پيدا مى كند و بعد 
ــت حامل هاى انرژى و بعضى كاالهاى  دوباره قيم
ــر را افزايش مى دهيم (كه با فوب خليج فارس  ديگ

ــتقيم  ــتقيم و غيرمس تطبيق بدهيم) و باز در اثر اين افزايش و آثار مس
ــويم  ــطح عمومى قيمت ها يا همان  تورم مى ش آن، گرفتار افزايش س
بعد دوباره بعد از مدتى مى گوييم دالر در سطح جديد قيمت ها ارزان 
ــت و دوباره دالر را گران مى كنيم يعنى دوباره پول ملى را  ــده اس ش
ــود. در اين  ــف مى كنيم و دوباره همان چرخه از نو آغاز مى ش تضغي
چرخه پارامترهاى مهم و اصلى اقتصادمان  دائما نوسان پيدا مى كند و 
ــود و بى ثبانى اقتصادى بزرگترين آفت  موجب بى ثباتى اقتصاد مى ش
ــت. بنده اصوال با اين  ــرمايه گذارى و رشد اقتصادى و اشتغال اس س
ــكل دارم. اگر از منظر برنامه انرژى و اصول قيمت گذارى  چرخه مش
حامل هاى انرژى يا حتى از منظر برنامه حمل و نقل و بطور جامع تر 
ــاله نگاه كنيم، مالك گرفتن قيمت  ــعه هم به مس از منظر برنامه توس
ــراف ضمنى به بى برنامه گى  ــوب خليج فارس به نظر من نوعى اعت ف

است.
ــور با برنامه را به من نشان دهيد كه نظام قيمت گذارى  ــما يك كش ش
ــه اى خارج از  ــاس قيمت هاى منطق ــرژى اش را براس ــاى ان حامل ه
ــيارى از كشورهاى پيشرفته به برخى   مرزهايش تنظيم كند مثال در بس
از حامل هاى انرژى يارانه مى دهند و از برخى ديگر ماليات مى گيرند 
چرا چون سبد بهينه انرژى شان را تعيين كرده اند و قيمت ها را طورى 
تنظيم مى كنند كه تحقق يابد يا اگر كشورى طرح و برنامه جامع حمل 
ــد كه با طرح انرژى اش هم هماهنگ باشد، ممكن  ــته باش و نقل داش
ــت در عين حال قيمت ها را در جهت تحقق طرح حمل و نقلش  اس
ــورهاى  ــان دارد كش ــم كند. اتفاقا چون قيمت هاى جهانى نوس تنظي
پيشرفته سعى مى كنند قيمت هاى داخلى را از قيمت جهانى جدا كنند 

كه اين نوسانات به اقتصادشان لطمه نزند.

به نظر من مساله فقط پر كردن چاله هزينه و درآمد دولت است و فوب 
ــت، چون همانطور كه عرض  ــده اس خليج فارس بهانه اى براى آن ش
ــه اى گرفتار آمده ايم كه هرگز به فوب خليج فارس يا  كردم در چرخ
95 درصد آن نمى رسيم. اين كه بيشترين تاكيد روى بنزين هست هم 
به نظر من به همين دليل است. بنزين نقدترين و روزانه ترين و به قول 
ــت، اگر مثال وجه گاز در دوره هاى  معروف جيرينگى ترين درآمد اس
ــده دولتى و  ــى مصرف كنندگان عم ــود و بعض ماهانه دريافت مى ش
ــت پول آن را  ــيمى ها هم ممكن اس خصولتى مثل نيروگاه ها و پتروش
ــود و  دير بدهند يا ندهند ولى پول بنزين روزانه از مردم گرفته مى ش

سوخت و سوز چندانى هم ندارد و حتى پيش فروش هم دارد. 
ــن در قيمت 1600 تومان  ــت كه بنزي ــرآورد از ارقام بودجه اين اس ب
ــا در مرز قيمت فعلى منطقه اى  ــت و در اينصورت دقيق مورد نظر اس

فوب خليج فارس خواهد بود و من نگرانم كه با اين قيمت ديگر حتى 
ــازى خودروها  ــزه اى براى بهينه كردن ناوگان و كمك به بهينه س انگي
ــگاه ستاره خليج  و حتى انگيزه اى براى تكميل پروژه هائى مثل پااليش
ــا وزارت نفت باقى نماند چرا كه  ــارس هم براى دولت و خصوص ف
اگر كمى قيمت جهانى نفت و به تبع آن قيمت بنزين وارداتى كاهش 
ــت، واردات بنزين يك كسب درآمد براى  يابد كه احتمال آن زياد اس
وزارت نفت خواهد شد. كما اين كه در طول سال هايى كه در قوانين 
ــن وزارتخانه بود نه  ــادرات نفت كوره در اختيار اي ــه درآمد ص بودج
ــگاه ها و كاهش توليد  ــا انگيزه اى براى بهينه كردن بازدهى پااليش تنه
ــت بلكه به  ــت ترين فراورده نفتى) وجود نداش نفت كوره (بعنوان پس

پروژه هاى اصالح فرايندهاى پااليشى كمك هم نمى شد.
ــال هاى  ــرخ حامل هاى انرژى مطابق هدفمندى بايد در س افزايش ن
ــته به صورت مستمر صورت مى گرفت اما  گذش
دولت احتماال به داليل سياسى دست به اين كار 
ــت، حاال پس از انتخابات افزايش قيمت  نزده اس
ــان دهنده  بنزين و ديگر حامل هاى انرژى به نش

چيست؟
ــل هم صحبت كنيم،  ــه اگر در همان دور باط بل
ــاس قانون هدفمند كردن يارانه ها مصوب  براس
ــالمى كه در  ــوراى اس دى ماه 1388 مجلس ش
ــخصا  ــم (90 تا 94) نيز مش ــون برنامه پنج قان
ــت  ــت . دولت مكلف بوده اس ــده اس تنفيذ ش
ــاى انرژى را افزايش  ــه تدريج قيمت حامل ه ب
ــه پنجم در  ــى از دوره برنام ــد. حداقل نيم ده
ــى دولت به اين  ــت ول دولت يازدهم بوده اس
ــت. در قانون برنامه ششم  قانون عمل نكرده اس
ــاله  (1396تا 1400) هم در ماده 39 آن اين مس
ــت. اين  ــده و بازهم بحث تدريج اس تكرار ش
ــت يا  ــت به قانون عمل نكرده اس كه چرا دول
ــود يا چنانچه گفتيد، شبهه  بايد توضيح داده ش
ــد. و اين كه  االن  ــى بودن را القاء مى كن سياس
ــه نوعى  ــود در واقع ب ــى عمل مى ش ــم جهش ه
ــت  ــالف قانون و تدريج مذكور در قانون اس خ
ــوى آن را بگيرد. اگر عوامل  كه مجلس بايد جل
ــتد كه ساالنه 10 درصد يا  اقتصادى مثال مى دانس
ــخصى قيمت ها افزايش مى يابد  به هر ميزان مش
ــتند روندها را پيش بينى كنند و  حداقل مى توانس
ــزى كنند ولى اين برخورد دولت جفاى  برنامه ري

ــت. به عوامل اقتصادى و بخش خصوصى اس
ــاى اخير پس از ارائه اليحه بودجه گمانه  در روزه
ــرخ احتمالى بنزين در  زنى هاى مختلفى درباره ن
ــا از 1300آغاز  ــال آينده صورت گرفته، رقم ه س
ــما  ــود. به نظر ش و تا 1700 تومان پيش بينى مى ش
ــناريوهايى براى  ــور چه س ــرايط كنونى كش در ش
ــر گرفت و بهترين و  ــت بنزين مى توان در نظ قيم

مناسبترين آن چيست؟
ــام بودجه رقم  ــه عرض كردم از ارق  اوال  چنانچ
ــت مى آيد كه 50  1500 تا 1600 براى بنزين بدس
تا 60 درصد افزايش است و نمى دانم اين با مفهوم 
ــت. ثانيا بنده در البالى سطور پاسخ سوال  ــازگار اس تدريج چقدر س
ــما را دادم اين كه چه  ــوال ش ــش دوم اين س ــخ  بخ ــال پاس اول عم
ــناريويى براى قيمت بنزين مناسب است نياز به برنامه دارد برنامه  س
ــرژى و برنامه حمل و نقل و نياز به مطالعات جامع دارد. اما اگر به  ان
ــت  ــود، بهتر اس قانون برنامه هم (عليرغم نظر بنده) بخواهد عمل ش
ــود و  ــوب خليج فارس در افق برنامه انجام ش ــى از قيمت ف پيش بين
ــود، مثال اگر قيمت بنزين فوب  ــيدن به آن به پنج سال تقسيم ش رس
در سال 1400 حدود 1800 تومان پيش بينى شود تفاوت آن با قيمت 
ــود  ــيم ش ــال برنامه تقس ــت كه اين اگر به 5 س فعلى 800 تومان اس
ــال و نه 50 يا 60  ــود يك افزايش  حداكثر 15 درصدى در س مى ش
ــات منفى هم بايد  ــت آثار و تبع ــدى. البته در برنامه ريزى درس درص

پيش بينى و كنترل شود.

ابعاد و تبعات افزايش قيمت بنزين
شما يك كشور با برنامه را به من نشان دهيد كه نظام قيمت گذارى حامل هاى انرژى اش را براساس قيمت هاى منطقه اى خارج از مرزهايش تنظيم كند

 مثال در بسيارى از كشورهاى پيشرفته به برخى از «حامل هاى انرژى يارانه مى دهند و از برخى ديگر ماليات مى گيرند چرا چون سبد بهينه انرژى شان را 
تعيين كرده اند و قيمت ها را طورى تنظيم مى كنند كه تحقق يابد يا اگر كشورى طرح و برنامه جامع حمل و نقل داشته باشد كه با طرح انرژى اش هم هماهنگ باشد، 

ممكن است در عين حال قيمت ها را در جهت تحقق طرح حمل و نقلش تنظيم كند. اتفاقا چون قيمت هاى جهانى نوسان دارد كشورهاى
 پيشرفته سعى مى كنند قيمت هاى داخلى را از قيمت جهانى جدا كنند كه اين نوسانات به اقتصادشان لطمه نزند.»

دكتر حميد قنبرى
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خبـر

قهرمانى نفت اهواز در ليگ برتر
 شنا بانوان خوزستان

بانوان  شنا  برتر  ليگ  مسابقات  نخست  عنوان  اهواز  نفت  تيم   
باشگاه هاى خوزستان را كسب كرد. 

  اولين دوره مسابقات ليگ برتر شنا بانوان باشگاه هاى استان 23 و 
24 آذرماه در چهار رده سنى به ميزبانى آبادان برگزار شد.

 در پايان اين مسابقات تيم نفت اهواز به مقام قهرمانى رسيد، تيم 
ناجى آبادان نايب قهرمان شد و بانك ملى اهواز عنوان سوم را به 

دست آورد.
 در اين دوره از رقابت ها كه در پايگاه قهرمانى استخر خليج فارس 

آبادان برگزار شد،  119 شناگر از هشت تيم حضور داشتند.

قهرمانى تيم خوزستان در رقابت هاى بين 
المللى او اسپرت هندوستان

رييس هيات ورزش هاى رزمى خوزستان از قهرمانى تيم او اسپرت 
خوزستان در رقابت هاى بين المللى هندوستان خبر داد

رييس هيات ورزش هاى رزمى خوزستان از قهرمانى تيم او اسپرت 
خوزستان در رقابت هاى بين المللى هندوستان خبر داد.

اسپرت  او  المللى  بين  هاى  رقابت  كرد:  اظهار  برون  حسين    
هندوستان از روز 22 آذرماه به مدت 2 روز در شهر دهلى برگزار 
شد كه در نهايت تيم خوزستان كه به عنوان نماينده ايران در اين 
مسابقات حضور داشت با كسب 15 مدال طال، نقره و برنز به مقام 

قهرمانى رسيد. 
اين  كه  اين  بيان  با  خوزستان  رزمى  هاى  ورزش  هيات  رييس   
تيم  گفت:  شد  برگزار  بانوان  و  آقايان  بخش  دو  در  مسابقات 
خوزستان باالتر از تيم هندوستان ميزبان و قطر بر سكوى نخست 

قرار گرفت.
 وى به كسب هشت مدال طال، سه نقره و چهار برنز ورزشكاران 
استان در اين پيكارها اشاره كرد و گفت: در اوزان 60- و 95+ 
يافتند  دست  طال  نشان  به  روز  خرم  مجتبى  و  صالحى  محمد 
همچنين حميد ميرجانى و حميد كالنتر در رشته دفاع شخصى 

صاحب 2 گردن آويز طال شدند.
 برون ادامه داد: در بخش بانوان و در اوزان 56-، 60-،65- و 71- 
به ترتيب زهرا ليموچى، ثريا زارعى، حديث سازگارى و فرشته 
شريفى به نشان طال رسيدند همچنين سعيده قائدى، نيلوفر على 
نژاد و حديث قائدى به ترتيب در اوزان 80-، 75، و 85 صاحب 

گردن آويز نقره شدند.
 وى با اشاره به اين كه محمد شكارى در وزن 79- به نشان برنز 
دست يافت افزود: همچنين خانم ها مريم عباسى، سمانه راه بين 
و زينب احمديان هر سه موفق به كسب نشان برنز اين رقابت ها 

شدند.
تالش  و  انگيزه  خوزستان  رزمى  هاى  ورزش  هيات  رييس   
ورزشكاران استان را عاملى مهم در اين قهرمانى دانست و گفت: 
حدود يك ماه پيش مسابقات انتخابى استان با حضور ورزشكاران 
متعددى از سراسر استان برگزار شد و نفرات برتر در قالب تيم 

منتخب خوزستان به رقابت هاى هندوستان اعزام شدند. 
 وى برگزارى مسابقات انتخابى سالم را از ديگر عوامل قهرمانى 
تيم خوزستان در رقابت هاى بين الملى هندوستان دانست و گفت: 
عملكرد ورزشكاران استان در اين رقابت ها نشان داد كه شايستگى 

پوشيدن پيراهن ملى را دارند.

تغيير سياست مديريتى پرسپوليس
 از بى تدبيرى تا ديپلماسى

سياست  مى رسد  نظر  به  پرسپوليس،  باشگاه  مديريت  تغيير  با   
سندسازى و ادعاهاى خالف واقع جاى خود را به ديپلماسى براى 

حل مسائل داده است.
  داستان جدايى طارمى از ريزه اسپور و بازگشتش به پرسپوليس 
با شكايت باشگاه تركيه ايى وارد فاز جديدى شد تا اين كه در 
نهايت فيفا عالوه بر صدور حكم محروميت 4ماهه براى مهاجم 
دالرى،  به 750هزار  نزديك  جريمه  پرداخت  البته  و  پرسپوليس 

باشگاه پرسپوليس را نيز از دو پنجره نقل وانتقاالت محروم كرد.
كه  طاهرى  اكبر  على  حكم،  اين  صدور  از  پس  بالفاصله   
حقوقى  كميته  داشت،  اختيار  در  را  پرسپوليس  مديريت 
به  حكم  اين  به  سريع تر  هرچه  تا  كرد  مامور  را  باشگاه 
داشت  اعتقاد  كه  چرا  كنند،  اعتراض  ورزش  عالى  دادگاه 
 CAS حكم محكوميت پرسپوليس و البته جريمه سنگين در
وكالى  كه  بود  اين  مقطع  آن  در  جالب  نكته  مى شكند. 
محكمه  مستندات  هم  ورزش  عالى  دادگاه  براى  پرسپوليس 
مى دانستند  همگان  خاطر  همين  به  و  نكردند  ارائه  پسندى 
شده اند  تخلف  مرتكب  پرونده  اين  در  پرسپوليس  مديران 

فيفا حكم محروميت را تعليق نمى كند.
 با جدايى طاهرى و نشستن حميدرضا گرشاسبى بر صندلى مديريت 
پرسپوليس، به طور كلى شاهد تغيير سياست به سمت ديپلماسى و 
گفت وگو بوده ايم. سرپرست جديد باشگاه كه مى دانست مديران 
قبلى چه تخلفى مرتكب شده اند به جاى سندسازى و استخدام 
وكالى مختلف براى اثبات ادعاهاى دروغين باشگاه، يه تركيه سفر 
كرد تا در ديدار با مديران باشگاه ريزه اسپور، راه حل ديپلماسى را 
براى حل مشكل پرسپوليس در پيش بگيرد. اين اتاق نشان مى دهد 
گرشاسبى با بررسى همه جانبه ى مسائل متوجه شده دست به دامن 
CAS شدن نه تنها سودى براى پرسپوليس ندارد بلكه فقط هزينه 

در پى خواهد داشت.
 البته از نتيجه جلسه گرشاسبى با مديران ريزه اسپور هنوز خبر 
رسمى از سوى باشگاه منتشر نشده اما به نظر مى رسد مديران 
باشگاه  به  غرامت  پرداخت  براى  شده اند  موفق  تهرانى  باشگاه 

تركيه اى تخفيف بگيرند.
 درباره ى محروميت باشگاه از دو پنجره نقل وانتقاالت هم با توجه 
فيفا  سوى  از  پرسپوليس  باشگاه  تخلف  خاطر  به  راى  اينكه  به 
صادر شده، به نظر مى رسد حتى با رضايت ريزه اسپور هم اين 
محروميت تغييرى كند. البته چه بسا اگر از همان ابتدا كه اين باشگاه 
تركيه اى قصد شكايت داشت طاهرى به جاى سندسازى به راه حل 
ديپلماسى روى آورده بود، االن شاهد محروميت باشگاه پرسپوليس 

و جريمه سنگين اين باشگاه هم نبوديم.
و  بى تدبيرى  سياست  از  پرسپوليس  چرخش  مى رسد  نظر  به 
بى خيالى به گفت وگوى مستقيم در حل مناقشات خارجى فوتبالى 
راهى موثر و مفيد در برون رفت از مشكالت باشد. اميد است كه 
اين نگاه براى حل همه مناقشات فوتبالى ايران به انجام برسد تا 
مشكالت ساده با چالش هاى بزرگ فوتبال به خوبى مديريت و با 

كمترين اثر سوء به سرانجام برسد.  

تجليل از افتخارآفرينان كاروان  ورزش
 خوزستان  در رقابت هاى پاراآسيايى

دوره  نخستين  در  حضور  از  پس  بانوان  آليش  ملى پوش   
رقابت هاى كشتى كالسيك، مقام سوم را كسب كرد و گفت: 

دوست دارم گوش هايم بر روى تشك كشتى شكسته شود.
 زهرا يزدانى  درباره برگزارى نخستين دوره كشتى  كالسيك 
بانوان، اظهار كرد: نخستين دوره برگزارى مسابقات كشتى 
كالسيك بانوان بود. برايم سخت بود چرا كه اكثر ملى پوشان 
جودو  اما  بگيرم،  بهانه  نمى خواهم  داشتند.  حضور  جودو 
بيشتر به كشتى  آزاد شبيه است و قدرت بدنى جودوكاران 

بيشتر است. در نهايت سوم شدم.
 او در ادامه  افزود: قول مى دهم اگر كشتى  كالسيك را ادامه  
دهم سال آينده حتما مقام نخست را كسب كنم.  در مسابقات 
انتخابى ملى،  آليش و كشتى  كالسيك كه ارديبهشت ماه 
برگزار مى شود بايد يكى را انتخاب كنم و هركدام را كه 
انتخاب كنم براى پوشيدن پيراهن تيم ملى تمام تالشم را 

خواهم كرد.
 يزدانى درباره دليل حضورش در رقابت هاى قهرمانى كشتى  
كالسيك كشور، اظهار كرد: مى خواستم خودم را در كشتى  
كالسيك محك بزنم، در استان هم تعداد نفرات برترى كه 
بتوانند در سطح كشور كشتى  بگيرند كم بودند. از سوى ديگر 
هم فدراسيون ابالغيه زد كه به دليل برگزارى مسابقات براى 
نخستين بار، ملى پوشان آليش و گراپلينگ براى افزايش سطح 

فنى مسابقات شركت كنند. تجربه خوبى بود اما من هم 
چنان آليش را بيشتر دوست دارم.

 او درباره استفاده نكردن از گوش بند در مسابقات، بيان  
كرد: استفاده از گوش بند براى اين است تا ظرافت هاى 
حين  در  گوش هايمان  و  ندهيم  دست  از  را  زنانه 
داريم  دوست  ما  همه  البته  كه  نشود  شكسته  مسابقات 
گوش هايمان شكسته شود. من نيز خيلى دوست دارم 
گوش هايم شكسته شود، البته نه در بين در و صندوق 
شود.  شكسته  كشتى   تشك  روى  بر  دارم  دوست  بلكه 
مبنى  كالسيك،  كشتى   ترويج  حال   در  ديگر  طرفى  از 
بر اين كه پوشش و حجاب  محدوديت نيست هستيم. 
دانند،  مى  مردانه  ورزش  يك  را  كشتى   كه  حالى  در 
بگيرند.  كشتى   پوشش  با  مى توانند  نيز  مسلمان  بانوان 
لباس ها طورى طراحى شده است كه بدون گوش بند 

نيز حجاب كشتى گيران رعايت مى شود.
 او در پايان بيان  كرد: آليش رشته اول من است. حدود يك 
ماه است كه كشتى  كالسيك را تمرين كرده ام و از تمام 
كسانى كه در اين مدت به من كمك كردند، تشكر مى كنم.

  نخستين دوره رقابت هاى كشتى كالسيك بانوان روز 
گذشته در خانه كشتى تهران برگزار شد و زهرا يزدانى ملى 

پوش آليش بانوان مقام سوم را كسب كرد.

ايران و قطر اين فرصت را دارند تا براى مقابله با رفتارهاى 
غير ورزشى عربستان سعودى از جمله در زمينه اخالل در 
روند برگزارى ديدارهاى رفت و برگشت فوتبالى با يكديگر 

تعامل داشته و همكارى كنند.
روز پنجشنبه 23 آذرماه مهدى تاج و «حمد بن خليفه آل 
ثانى» روساى فدراسيون هاى فوتبال ايران و قطر در دوحه 
تفاهم نامه اى را براى توسعه همكارى هاى همه جانبه و 
مشترك از جمله در زمينه اردوهاى تيم هاى ملى فوتبال، 

فوتسال و فوتبال ساحلى زنان و مردان امضا كردند. 
همكارى با فدراسيون فوتبال ايران، بخشى از برنامه هاى 
بلندمدت فدراسيون فوتبال قطر در راستاى توسعه فوتبال در 
اين كشور و افزايش روابط با همتايان آسيايى و جهانى خود، 

عنوان شده است.
ملى  هاى  تيم  نامه  تفاهم  اين  اساس  بر 
ايران در رده هاى مختلف سنى زنان و 
مردان مى توانند از امكانات كمپ دوحه 

قطر به ويژه آكادمى اسپاير استفاده كنند.
در يكى ديگر از بندهاى اين تفاهم نامه 
آمده است تيم هاى ملى فوتبال ايران و 
قطر براى برگزارى دو ديدار دوستانه با تيم 
هاى مطرح كه انتخاب آنها با ايران خواهد 

بود نيز به توافق رسيده اند.
اين موضوع از آنجايى حائز اهميت است 
كه قطر در سال 2022 ميزبان جام جهانى 

فوتبال است و هيچ ترديدى در كيفيت برتر ورزشگاه ها 
حاشيه  ثروتمند  كشور  اين  فوتبال  تمرينى  هاى  زمين  و 
جنوبى خليج فارس نيست. برگزارى اردوهاى خارجى در 
زمين هاى تمرينى با كيفيت و همچنين برگزارى ديدارهاى 
دوستانه با تيم هاى مطرح همواره يكى از خواسته هاى 
اصلى كارلوس كى روش سرمربى تيم ملى ايران بوده و 
به نظر مى رسد با امضاى اين تفاهم نامه بخشى از اهداف 
و ايده هاى مرد پرتغالى براى فوتبال ملى ايران محقق شده 

باشد. 
هاى  برنامه  از  بخشى  همكارى  نامه  تفاهم  اين  امضاى 
بلندمدت فدراسيون فوتبال قطر در راستاى توسعه فوتبال 
در اين كشور و افزايش روابط با همتايان آسيايى و جهانى 

خود است.
اين تفاهم نامه همچنين به توسعه روابط فدراسيون هاى 
دو كشور مى پردازد و تمركز آن بر موضوعاتى است كه 
منافع دو طرف را در فرآيند توسعه فوتبال در ايران و قطر 

تامين مى كند. 
بر اساس اعالم فدراسيون فوتبال ايران، در آينده اى نزديك 
يك گروه مشترك شكل خواهد گرفت تا چارچوب هاى 
قانونى اجراى اين تفاهم نامه را با جزئيات مورد بررسى 

قرار دهد. 
قطر با تكيه بر درآمدهاى سرشار نفت و گاز خود داراى 
باالترين درآمد سرانه در جهان است و اين درآمد سرشار به 
آن كشور اجازه داده تا برترين مربيان فوتبال را به خدمت 

گرفته و ليگى حرفه اى را با بازيكنان صاحب نام اداره كند؛ 
ليگى كه بازيكنانى از اروپا، آفريقا، آمريكاى جنوبى و حتى 

ايران، ژاپن و چين در آن بازى مى كنند.
اما يك نكته بسيار مهم و كليدى ديگر نيز در تفاهم نامه همه 
جانبه فدراسيون هاى فوتبال ايران و قطر وجود دارد. براين 
اساس، اين تفاهم نامه به دو كشور اجازه مى دهد تا درباره 
موضوعات مرتبط با «منافع دو طرف» با يكديگر مذاكره 

كرده و وارد همكارى شوند.
شايد اولين و مهم ترين موضوعى كه اين روزها به بحث داغ 
محافل ايران و قطر وارد شده، ميزبانى از تيم هاى عربستانى 
و اماراتى باشد. عربستان سعودى در سال هاى گذشته و با 
ادعاى «ناامنى» مانع از ورود تيم هاى ملى و باشگاهى اش 

به ايران شده است. اين ادعا درحالى مطرح شده كه اختالف 
نظر تهران- رياض موضوعى سياسى است و ايران به اندازه 
اى امنيت دارد كه حتى كشورهايى همچون ژاپن، استراليا و 
افغانستان ديدارهاى ملى و باشگاهى بين المللى خود با تيم 
هايى همچون عراق و سوريه را به ميزبانى شهرهاى مختلف 

اين كشور برگزار كرده اند.
 از سوى ديگر عربستان به واسطه اختالف نظرهاى سياسى 
با قطر، به همراه شمارى از هم پيمانانش مانند بحرين و 
امارات، تمامى روابط خود را با دوحه قطع كرده و حتى 
و  است  بسته  كشور  اين  روى  بر  را  خود  هوايى  حريم 
هاى  تيم  كه  كرده  تهديد  و  اعالم  صراحت  به  همچنين 

ورزشى اين كشور نيز در دوحه به ميدان نخواهند رفت.
بايد  و  توانند  مى  امروز  قطر  و  ايران 
براى مقابله با اين رفتارهاى غيرورزشى 
كه ناشى از تحوالت سياسى داخلى در 
عربستان است با يكديگر متحد و همگام 
باشند. ايران مى تواند از نفوذ قطر در فيفا 
و كنفدراسيون فوتبال آسيا در اين رابطه 
اگر  قطر  ترديد  بدون  زيرا  كند  استفاده 
داراى نفوذ در نهادهاى بين المللى فوتبال 
جهانى  جام  ميزبانى  كسب  امكان  نبود، 

2022 را نداشت. 
از سوى ديگر منطق و روابط گسترده ايران 
تسهيل  تواند  مى  آسيايى  كشورهاى  با 
 AFC بر عربستان  كه  باشد  فعلى  سياسى  شرايط  كننده 
تحميل كرده است. درحالى كه در آخرين نشست كميته 
اجرايى AFC بر برگزارى تمامى ديدارهاى ليگ قهرمانان 
آسيا به طور رفت و برگشت تاكيد شد اما امروز مى بينيم كه 
عربستان مدعى است اين موضوع را رعايت نخواهد كرد و 
با استفاده از نفوذ خود در AFC تالش دارد تا بازى هايش 
با تيم هاى ايرانى و قطرى در زمين بى طرف برگزار شود. 

به طور حتم فدراسيون فوتبال ايران مى تواند از ظرفيت 
قطر به عنوان كشورى با نفوذ در فيفا و AFC استفاده كرده 
وبا رايزنى ها و همچنين پيگيرى راهكار حقوقى و قانونى 
در شكايت به فيفا حق ميزبانى از تيم هاى عربستانى را 

محقق كند. 

استاندار خوزستان از افتخارآفرينان كاروان ورزش استان در مسابقات پاراآسيايى جوانان امارات تجليل كرد.

ورزش  كاروان  آوران  مدال  از  تجليل  مراسم   
خوزستان در مسابقات پاراآسيايى جوانان امارات 
روز شنبه در نشست شوراى ورزش استان برگزار 

شد.
 كاروان ورزش استان در رقابت هاى پاراآسيايى 
جوانان كه طى روزهاى 19 تا 23 آذرماه در امارات 

برگزار شد موفق به كسب 9 مدال رنگارنگ شد.
 در اين رقابت ها محمود احمدى بلوطكى 2 نشان 
طال در رشته دو و ميدانى كسب ركرد همچنين 
استان  كار  ميدانى  و  دو  ديگر  شريفى  حسين 

صاحب گردن آويز طال شد.
 آرمان كوراوند و حسين جرفى ديگر ورزشكاران 
استان صاحب 2 نشان نقره در رشته دو و ميدانى 
شدند. همچنين ابوالفضل شاه آبادى در رشته وزنه 

بردارى به يك نشان برنز دست يافت.
 دانيال محسنيان در رشته شنا صاحب يك نشان 
نقره و يك برنز شد همچنين شما سياهى زاده در 
رشته تنيس روى ميز موفق به كسب يك نشان 

برتر شد.
كاروان  مربى  عنوان  به  كه  زاده  كرم  زهرا  همچنين   
ورزشكاران خوزستانى را همراهى مى كرد به عنوان مربى 

برتر اين رقابت ها شناخته شد. 
 دستگاه هاى اجرايى در ميزبانى مسابقات همكارى كنند 

 مدير كل ورزش و جوانان خوزستان نيز در اين نشست 
گفت: با توجه به اهميت مسابقات بين المللى و كشورى 
ميزبانى  در  اجرايى  هاى  دستگاه  ساير  رود  مى  انتظار 

مسابقات ورزشى به ما كمك كنند. 
با  جارى  سال  دوم  نيمه  در  كرد:  اظهار  حيدرى  افشين   
شناسايى توانايى هيات هاى استان، 64 ميزبانى مسابقات 
بين المللى و كشورى خواهيم داشت كه تالش مى كنيم به 

بهترين نحو اين رقابت ها را برگزار كنيم. 
 مديركل ورزش و جوانان خوزستان افزود: در سال هاى 96 
شاهد اتفاقات خوبى در ورزش استان بوديم كه مهمترين 
آن ها كسب 9 مدال رنگارنگ توسط ورزشكاران استان 
در رقابت هاى پاراآسيايى امارات بود همچنين در رشته 
هاى ديگر صاحب مدال هاى مختلفى شديم كه براى ما 
بسيار حائز اهميت است.   وى به برگزارى مسابقات كشتى 
جام تختى كه در بهمن ماه به ميزبانى ماهشهر برگزار مى 
شود اشاره كرد و گفت: رقابت هاى بين المللى كاراته، وزنه 
بردارى و شطرنج از ديگر برنامه هايى است كه تا پايان 

امسال به ميزبانى خوزستان برگزار مى شود. 
 حيدرى به اهميت ميزبانى مسابقات بين المللى در استان 

اشاره كرد و گفت: برگزارى مسابقات بين المللى 
عالوه بر ايجاد فرصت در زمينه گردشگرى باعث 
هاى  رقابت  در  بيشترى  آمادگى  با  كه  شود  مى 

آسيايى جاكارتا و المپيك توكيو شركت كنيم. 
وزنه  المللى  بين  هاى  رقابت  كرد:  عنوان  وى   
ورزشكار   100 و  هزار  يك  حضور  با  بردارى 
در اهواز برگزار مى شود كه اين موضوع نشان 
از سطح بسيار باالى مسابقات دارد لذا سعى مى 
كنيم به بهترين شكل اين رقابت ها را برگزار كنيم. 
 مديركل ورزش و جوانان خوزستان به برگزارى 
رقابت هاى جام جهانى كشتى فرنگى 2018 در 
استان اشاره كرد و گفت: اين رقابت ها ارديبهشت 
97 در سالن ورزشى دانشگاه چمران اهواز برگزار 
مى شود. براى اولين بار رقابت هاى جام جهانى 

در يك مركز علمى برگزار مى شود.
وى از راه اندازى كميته مبارزه با موادهاى نيروزا 
غير مجاز در استان خبر داد و گفت: سال گذشته 
قهرمانانى داشتيم كه به دليل استفاده از مواد غير 
الگوى  كنيم  مى  سعى  لذا  ديدند  آسيب  مجاز 
مناسبى براى ورزشكاران ترسيم كنيم تا دغدغه هاى خانواده 
ها در اين خصوص كمتر شود.   حيدرى در پايان گفت: 
متاسفانه بارها مشاهده شده است كه زمين هاى استان به 
بهانه فعاليت در ورزش تصرف مى شوند اما چيزى كه 
در آن احداث مى كنند ربطى به ورزش ندارد كه در واقع 
يك نوع قانون شكنى است لذا بنا داريم هر چه زودتر اين 
موضوع را از طريق سازمان بازرسى و اداره راه و شهرسازى 

پيگيرى كنيم. 
ورزشى  كاروان  افتخارآفرينان  از  مراسم  اين  پايان  در   
خوزستان در مسابقات پاراآسيايى جوانان امارات تجليل به 

عمل آمد.

زهرا يزدانى: دوست دارم گوش هايم در كشتى بشكند 

خبـر
حمل مشعل المپيك توسط بهرام رادان

بهرام رادان بازيگر مشهور ايرانى دقايقى پيش در سئول پايتخت كره 
جنوبى در برنامه حمل مشعل المپيك زمستانى2018 مشعل بازى ها را 

حمل كرد.
  در دومين روز حضور تيم ايرانى حاضر در سئول، رادان به همراه ديگر 
چهره هاى اعزامى به كره كه مثل عظيم قيچى ساز كوهنورد مشهور، 
حسن ميرزا حسينى، بهناز شفيعى موتورسوار و... امروز در مسير كوتاهى 
كه براى مشعلدارى برنامه ريزى شده بود در اين برنامه عظيم 110 
روزه كه از سوى برگزار كنندگان و سامسونگ موبايل حامى مالى اين 
برنامه در نظر گرفته شده شركت كرد. المپيك زمستانى 2018 در شهر 

پيونگ چانِگ كره جنوبى برگزار مى شود.
 او در گفت وگويى كوتاه از حضور در اين تجربه جالب و آشنايى با 
ورزشكاران فوق العاده اى كه در اين سفر با آنها آشنا شده ابراز رضايت 

كرد و گفت خوشحال است كه مشعل المپيك را حمل مى كند.
   بهرام رادان بعد از حمل مشعل المپيك زمستانى  2018 در كره جنوبى 
گفت: حس خيلى خوب و عجيبى بود كه توانستم اين مشعل را حمل 
كنم. اميدوارم نمايندگان ايران در اين مسابقات بتوانند عملكرد موفقى 
داشته باشند و همينطور در المپيك زمستانى بعدى كه فكر مى كنم سال 
2022 در پكن هست، اين روند ادامه پيدا كند. البته فرقى نمى كند كه 
المپيك تابستانى باشد يا زمستانى، وقتى از ايران تيمى حضور داشته باشد، 

ما حمايت مى كنيم؛ همانطور كه مردم مرا حمايت كردند.
 وى افزود: لحظه تاريخى زيبايى براى من بود. مطمئن بودم كه اتفاق 
جهانى و بزرگى قرار است بيفتد. گروهى هم كه اطراف ما بودند،  در 
افزايش اين ميزان هيجان كمك مى كردند. جمعيت بسيار زيادى هم 
استقبال كرده بودند. وقتى به من مى گفتند براى جمعيت دست تكان بده، 

تازه متوجه مى شدم كه اطراف چقدر حمعيت ايستاده است.
او با سروصدا و انرژى زياد حضور خود در اين برنامه جالب توجه را جشن 

گرفت

استقالل بدشانس ترين تيم جام حذفى
استقالل در 10 سال گذشته ركورددار رسيدن به ضربات پنالتى در بازى 
هايش است. آنها بارها و بارها كاميابى و ناكامى را در جام حذفى تجربه 
كرده اند.   استقالل در 10 سال گذشته چنين به ضربات پنالتى رسيده 

است:
1-سال 86 برابر ذوب آهن اصفهان برنده

2-سال 86 برابر راه آهن تهران برنده
3-سال 86 برابر فوالدخوزستان برنده
4-سال 87 برابر مس رفسنجان بازنده

5-سال 90 برابر شاهين بوشهر در فينال برنده
6-سال 91 برابر سپاهان بازنده

7-سال 93 برابر ذوب آهن در يك چهارم بازنده
8-سال 94 برابر ذوب آهن در فينال بازنده

 نكته جالب اين كه در ساليان قديمى هم بارها كار استقالل در جام حذفى 
به ضربات پنالتى رسيده است، در مرحله يكچهارم نهايى سال 1367 
پرسپوليس برابر استقالل در ضربات پنالتى 4-2 برنده شد و استقالل 
حذف شد و سال 69 هم در ضربات پنالتى استقالل برابر تيم فوتبال ملوان 

بندر انزلى با نتيجه 7-6 بازنده شد و يك قهرمانى مهم را از دست داد .

پرسپوليس فراتر از ليگ ايران
 بازى مى كند

‹محمود ياورى› عضو كميته فنى فدراسيون فوتبال و سرمربى اسبق تيم 
ملى ايران، گفت: پرسپوليس در دو سال اخير فوتبالى زيبا و حتى فراتر از 
ليگ ايران به نمايش مى گذارد و قطعا اين تيم در فصل جارى ليگ 

قهرمانان آسيا حرف هاى زيادى براى گفتن دارد.
ياورى: پرسپوليس فراتر از ليگ ايران بازى مى كند/خواسته هاى كى 

روش حرفه اى است
ياورى در خصوص نيم فصل نخست رقابت هاى ليگ برتر، گفت: امسال 
مانند سال گذشته شرايط پرسپوليس با تمام تيم هاى ليگ متفاوت است 
و انصافا مديريت خوب فنى باعث شده پرسپوليس به روزهاى اوج خود 

بازگردد.
وى افزود: پرسپوليس با «برانكو ايوانكوويچ» روزهاى بسيار خوبى در پيش 
رو خواهد داشت و مطمئن باشيد اين سرمربى توانا براى ليگ قهرمانان نيز 

برنامه هاى ويژه اى خواهد داشت.
عضو كميته فنى فدراسيون فوتبال و سرمربى اسبق تيم ملى ايران، گفت: 
از برخى بازيكنان پرسپوليس به خصوص «عليرضا بيرانوند» مى خواهم 
حواشى خود را كاهش دهند و بگذارند برانكو بدون مشغله فكرى همچنان 
با قدرت بتازد زيرا تيمى كه او ساخته از ليگ ايران فراتر است و امسال در 

آسيا حرف هاى زيادى براى گفتن خواهد داشت.
وى تصريح كرد: در ليگ امسال بعد از پرسپوليس، پارس جنوبى و پيكان 
توانسته اند عملكرد خوبى داشته اند و اميدوارم در كنار اين تيم ها وضعيت 

سپاهان و ذوب آهن نيز به شرايط عادى بازگردد. 
ياورى در خصوص مشكالت سپاهان و ذوب آهن در اين فصل، اظهار 
كرد: زمانى كه اين دو تيم مديران داخل زمين خود را از دست دادند، دچار 
مشكل شدند. نگاه كنيد از روزى كه «مهدى رجب زاده» و «قاسم حدادى 
فر» مصدوم شدند، ذوب آهن ديگر ذوب آهن نشد و سپاهان نيز از زمانى 
كه «محرم نويدكيا» را از دست داد، ديگر تيم هميشگى نشد.  وى افزود: 
مطمئن باشيد هيچ تيمى بدون داشتن مدير در داخل زمين موفق نمى 
شود. شما پرسپوليس را تماشا كنيد هر وقت «سيد جالل حسينى» نيست 

دچار مشكل مى شود و اين مساله در فوتبال اهميت زيادى دارد.
ياورى در رابطه با پديده هاى فوتبال كشورمان در نيم فصل نخست، 
اظهار كرد: فوتبال ايران پديده هاى زيادى دارد، اما هيچ وقت نمى تواند 
از آنها به درستى بهره ببرد. به طور مثال قائدى در استقالل مى توانست 
بسيار تاثيرگذار باشد اما به خاطر عدم توانايى استفاده از او، اين بازيكن 
سوخت. حتى شما به بيت سعيد كه بازيكن بسيار توانمندى است نگاه كنيد 

و ببينيد چگونه در استقالل از بين رفت و مجبور به جدايى شد.
وى تاكيد كرد: نقش مربى در جا افتادن بازيكنان بسيار پررنگ است و 
مربيان ما بايد اين را بدانند كه پيش از مربى بودن بايد معلم باشند تا بتوانند 
با دلسوزى به بازيكنان خود كمك كنند و فشارهاى آنها را كاهش دهند.

عضو كميته فنى فدراسيون فوتبال و سرمربى اسبق تيم ملى ايران در 
خصوص مدعى اصلى قهرمانى ليگ برتر، گفت: پرسپوليس مدعى 
نخست قهرمانى در ليگ است و اگر اتفاق عجيبى رخ ندهد، اين تيم با 

هدايت برانكو قهرمان خواهد شد.
سرمربى اسبق تيم ملى فوتبال ايران در رابطه با درخواست «كارلوس كى 
روش» سرمربى تيم ملى فوتبال ايران، براى در اختيار گرفتن بازيكنان 
مد نظر در پايان هفته ها، اظهار كرد: اگر بازيكنان تيم ها دو روز بعد از 
مسابقه كه فشار تمرين باشگاه ها نيز كمتر است به اردو تيم ملى بروند 
هيچ مشكلى ايجاد نمى شود و كى روش نيز به اهداف خود خواهد رسيد. 
وى تاكيد كرد: مطمئن باشيد با تعامل خوب كى روش و مربيان باشگاه ها 
و توجيه آنها اين مشكل برطرف خواهد شد و خود سرمربيان باشگاه ها به 

همكارى با سرمربى تيم ملى خواهند پرداخت.
عضو كميته فنى فدراسيون فوتبال، گفت: درخواست كى روش كامال 
صحيح است، زيرا او تمام تالش خود را براى آينده فوتبال ايران كرده 

است. 

ديپلماسى فوتبالى ايران و قطر
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در نبود تنوع زياد بازى هاى رايانه اى و دسترسى محدود به اين 
نوع سرگرمى ها، تلويزيون يكى از مهم ترين وسايل سرگرمى 

براى كودكانى بود كه در دهه 60 به دنيا آمدند.
كارتون هاى آن دوران هر چه بود جذاب و خاص به نظر 
مى رسيد و مى توانست كودك ان را به زمين ميخكوب كند و البته 
پيام هاى اخالقى خوبى هم منتقل مى كرد. در ادامه با برخى از 

اين كارتون هاى خاطره انگيز بيشتر آشنا مى شويم.

بارباپاپا عوض ميشه!
جمله بارباپاپا عوض ميشه براى بسيارى يادآور خاطراتى است 

كه با اين كارتون داشتند.
برخى كارتون ها كه جذاب بودند داستان هاى جالبى داشتند و 
معموال از كتاب هاى مصور يا كتاب هاى داستان كودكان منشا 
مى گرفتند كه از اين جهت از درونمايه خوبى برخوردار بودند. 
بارباپاپا از مجموعه كتاب هايى كه در دهه 1970 توسط آنت 
تيزون Annette Tison و دلو ديلو Talus Taylor كه 
در شهر پاريس در كشور فرانسه اقامت داشتند منتشر شد، 
الهام گرفته است. كتاب ها ابتدا به زبان فرانسوى نوشته شده و 
بعدها به بيش از 30 زبان ترجمه شدند. بارباپاپا توجه خاصى 
به مسائل محيط زيستى داشت و اطالعات خوبى را در اين باره 

به كودكان منتقل مى كرد تا بتوانند حافظ محيط زيست باشند.
ياد  كودك  كه  مى شود  باعث  كارتون  در  اخالقى  پيام  اين 
ساخته  موضوع  اين  براى  او  دست  از  كارهايى  چه  بگيرد 
است و مى تواند انجام دهد. شخصيت هاى اين كارتون قدرت 
تطابق پذيرى بااليى با محيط دارند و تغيير شكل مى دهند و پا 

ندارند و بدنى حباب شكل دارند.

خانواده دكتر ارنست
خانواده دكتر ارنست يكى از كارتون هاى خاطره انگيز براى تمام 

كودكان دنياست و محدود به ايران نمى شود.
اتفاق هاى مهيج در اين كارتون مربوط به خانواده اى مى شد كه 

در جزيره اى دور دست زندگى مى كردند و حوادث آن مربوط 
به اواخر قرن 19 ميالدى مى شد.

اين كارتون خاطره انگيز محصول كشور ژاپن در دهه 80 ميالدى 
است و بر مبناى رمان مشهور خانواده سوئيسى رابينسون، نوشته 

يوهان داويد ويس ساخته شده است.
به نظر مى رسد نويسنده از رمان رابينسون كروزوئه اثر مشهور 
دانيل دوفوئو الهام گرفته كه در جزيره اى تنها براى مدتى 
طوالنى زندگى مى كند و براى بقا مى جنگد و در نهايت نجات 
پيدا مى كند. خانواده دكتر ارنست هنگامى كه قصد داشتند با 
كشتى به استراليا بروند دچار توفان مى شوند و در نهايت سر 
از جزيره اى اسرارآميز درمى آورند و مجبور مى شوند با امكانات 
ساده در آنجا زندگى كنند. آنها اهل شهر برن در سوئيس هستند 
و پدر خانواده دكتر است و به خاطر دعوت دوستش به سمت 
استراليا حركت مى كند. درايت و هوش پدر خانواده نقش مهمى 
در داستان بازى مى كند و دختر پر جنب و جوش ده ساله كه 

فلون نام داشت براى ما ايرانى ها بسيار خاطره انگيز است.
عشق و محبت و رفتار خانوادگى در حل مساله و زندگى در 

نهايت سادگى از جمله پيام هاى اين كارتون بود.

هايدى دخترى از كوه آلپ
باز هم ژاپنى ها در ساخت كارتون هاى نوستالژيك براى ما نقش 

دارند و كارتون هايدى هم محصول اين كشور است.
ماجراى هايدى مربوط به دخترى باهوش است كه پدر و 
مادرش را از دست داده و در رشته كوه آلپ زندگى مى كند 
و رويدادهاى تلخ و شيرين زيادى در جريان اين كارتون 
جذاب و دوست داشتنى رقم مى خورد كه هم آموزنده بودند 
و هم سرگرم كننده. اين كارتون در دهه 70 ميالدى ساخته شد 
و با تكنيك سل انيميشن توليد شد. داستان هايدى مانند ساير 
محصوالت خاص ژاپنى ها ريشه اروپايى دارد و بر اساس 
رمانى سوئيسى به نام سال هاى سرگردانى هايدى نوشته يوهانا 
اسپرى ساخته شده كه در اواخر قرن 19 ميالدى نوشته شده بود. 

در اين كارتون هايدى دختر زيبا و با نمكى است كه با پدربزرگ 
بداخالقش در كلبه اى در كوه هاى آلپ به تنهايى زندگى مى كند. 
هايدى با كمك خاله اش به نزد پدربزرگ تنها و بد اخالقش 
مى رود و به مرور اين بد اخالقى تبديل به مهر و محبت مى شود 
و آنها در كلبه اى در دامنه رشته كوه آلپ زندگى پر ماجرا و 
جالبى را شروع مى كنند. چشم اندازهاى زيبا و مناظر بديع در اين 

كارتون، كودكان را با زيبايى هاى اروپا آشنا مى كند.

ممول
قطعا يكى از پرمخاطب ترين كارتون ها سرزمين كوچولوها 
يا همان ممول است كه آهنگ خاص و ماجراهاى جذابش 
كودكان دهه 60 را حسابى سرگرم مى كرد و البته باز هم 
محصول شركت هاى انيميشن سازى ژاپنى است كه موفقيت 
زيادى در دنيا و همچنين ايران كسب كرد و توانست مخاطبان 
زيادى پيدا كند. ممول دختر كوچولو، جذاب و شيرينى است 
كه همراه تعدادى از دوستانش از سياره اى به نام ريورو به زمين 
آمده اند و در واقع آنها در زمين فرود اضطرارى انجام مى دهند.

كه  مى شود  آشنا  بيمار  اما  مهربان  و  زيبا  دخترى  با  ممول 
ماجراهاى اين دو بخشى از كارتون را شامل مى شود.

ممول دخترى شجاع و بى باك است كه همواره دست به 
ماجراجويى در جنگل وودلند مى زند و ارتباط خوب آنها با 
حيوانات جنگل باعث مى شود اين خارجى هاى دوست داشتنى 

به جاهاى مختلف جنگل سر بزنند.
جغد يكى از اين حيوانات است كه در انتقال ممول كوچولو 
به بخش هاى مختلف جنگل نقش مهمى به عهده دارد. ممول با 
ارتباطى كه با دختر مهربان برقرار مى كند به او كمك مى كند بر 

بيمارى اش غلبه كند و به او روحيه و انگيزه مى دهد.
اين كارتون هم مانند ساير كارتون هاى ژاپنى مادر دور از فرزند 
است و كودك با ساير افراد خانواده زندگى مى كند و جهانگرد 
هم در اين داستان تالش زيادى مى كند تا راهى براى برگشت 

به سياره خودشان پيدا كند.

شكوه تدبير منجر به اميد بخشى به اهالى شريف 111 روستا با 
جمعيتى بيش از 31 هزار نفر شد. و اين بار با بهره بهردارى از فاز اول 
2 مجتمع آبرسانى روستايى در انديكا بيش از 50 درصد از جمعيت 
روستايى اين شهرستان كه يا با كمبود آب شرب مواجه بودند و يا از 
بى آبى رنج مى بردند از نعمت آب شرب مطمئن، پايدار و بهداشتى 
برخودار شدند. اين مهم با تخصيص اعتبارات مورد نياز از محل 

صندوق توسعه ملى و ارزى كشور محقق شد.
اين 2 پروژه در آن حد از اهميت قرار داشتند كه معاون اول رييس 
جمهور، وزير نيرو و جمع ديگرى از مسوولين ملى و محلى در آيين 
بهره بردارى از آن حضور يافته و روبان افتتاح را با تشريفات خاص 

قيچى كنند.
به گزارش روابط عمومى شركت آب و فاضالب روستايى استان 
خوزستان فاز اول 2 پروژه آبرسانى به 111 روستاى شهرستان انديكا 
با حضور معاون اول رييس جمهور و وزير نيرو به بهره بردارى رسيد.
اسحاق جهانگيرى در آيين بهره بردارى از 2 مجتمع پابرسانى به 111 
روستاى شهرستان انديكا اظهار كرد: سياست دولت بر آن است تا 
محروميت در روستاها را با فراهم آورى امكانات مورد نياز روستاها 

كاهش بخشد.
وى ادامه داد: تامين آب شرب پايدار، مطمئن و بهداشتى يكى از 
مهمترين برنامه هاى دولت تدبير و اميد است كه تا كنون در سطح 
كشور دستاوردهاى قابل توجهى حاصل شده و رضايتمندى اهالى 

شريف روستايى را در پى داشته است.
جهانگيرى با اشاره به لزوم تسرييع در روند پيشرفت پروژه هاى 
روستايى بيان كرد: مناطق روستايى بعنوان بخش مهم توليد در كشور 
مى بايست داراى امكانات مورد نياز باشند تا ضمن آنكه به بخش 
توليدات كشاورزى و دامدارى آسيبى وارد نشود از رجوع به حواشى 

شهر و گسترش حاشيه نشينى جلوگيرى شود.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به اعتبارات اختصاص يافته به 

پروژه هاى روستايى از محل اعتبارات 
كشور  ارزى  و  ملى  توسعه  صندوق 
اظهار كرد: در سال 95 مبلغ 500 ميليون 
دالر و در سال 96 مبلغ 100 ميليون دالر 
از محل صندوق توسعه ملى و ارزى به 
پروژه هاى تامين آب شرب روستايى 
سطح كشور تخصيص داده شده كه 
براى سال آينده نيز اعتبار قابل توجهى 

در مد نظر قرار گرفته است.
و  آب  شركت  مديرعامل  ادامه  در   
خوزستان  استان  روستايى  فاضالب 
پروژه   2 اول  فاز  افتتاح  به  اشاره  با 
مجتمع آبرسانى 37 روستاى مسير سد 
شهيد عباسپور و مجتمع آبرسانى 107 
روستاى آبژدان و بخش مركزى گفت: 
در فاز اول اين 2 پروژه 111 روستا با 
جمعيتى بالغ بر 31 هزار نفر از نعمت 
آب شرب پايدار و بهداشتى بهره مند 

شدند.
درويشعلى كريمى ادامه داد: با بهره بردارى از اين 2 مجتمع آبرسانى 
روستايى بيش از 50 درصد از جمعيت فاقدآب و يا دچار كمبود آب 
شرب روستاهاى شهرستان انديكا از اب شرب پايدار و بهداشتى بهره 

مند شدند.
وى با اشاره به تكميل فاز دوم اين پروژه هاى آبرسانى تا پايان 
سالجارى اظهار كرد: برخودارى 33 روستاى آبژدان و بخش مركزى 
و ادامه خط انتقال آب شرب و اصالح و توسعه شبكه توزيع آب در 
فاز دوم اين 2 پروژه انجام خواهند شد كه تا پايان سالجارى به بهره 

بردارى خواهند رسيد.

درويشعلى كريمى در آيين افتتاح پروژه 
هاى آبرسانى شهرستان انديكا با حضور 
دراين  جمهورى  رئيس  اول  معاون 
پروژه  دو  اين  كرد:  اظهار  شهرستان 
شهرستان  روستاى  به 111  آبرسانى 
انديكا به نام فاز اول مجتمع آبرسانى 
روستاهاى مسير سد شهيد عباسپور و 
همچنين فاز نخست مجتمع آبرسانى 
به 107روستاى بخش مركزى و آبژدان 
خوزستان كه در اين فاز 74 روستا بهره 
مند خواهند شد، از محل اعتبارات ملى، 
استانى و صندوق توسعه ارزى اجرا 
شده اند . وى افزود: با بهره بردارى از 
پروژه آبرسانى شهداى شهرستان انديكا، 
37 روستاى دهستان كوشك آبرسانى 
مى شود و پنج هزار و 672 خانوار (17 
هزار و 94 نفر) از اين طرح از نعمت 
آب شرب سالم و بهداشتى بهره مند 

مى شوند كه جمعيت افق طرح 26 هزار نفر پيش بينى شده است.
مديرعامل شركت آب و فاضالب روستايى خوزستان گفت: منبع 
تأمين آب اين پروژه رودخانه كارون است و طول شبكه توزيع آن 
10 كيلومتر، طول خط انتقال 30 كيلومتر و تعداد مخازن زمينى آن 

نيز سه باب است.
كريمى با بيان اين كه نوع لوله هاى خط و شبكه اين پروژه فوالد و 
گالوانيزه است، گفت: ميزان توليد آب در شبانه روز هشت هزار و 380 
مترمكعب و حجم مخازن زمينى آن نيز يك هزار و 850 مترمكعب 
است. وى همچنين به احداث جاده دسترسى به طول چهار كيلومتر در 
اين منطقه اشاره كرد و گفت: 6 دستگاه الكتروپمپ هاى شناور، هشت 

دستگاه افقى و راهگشايى به طول چهار كيلومتر و همچنين احداث 
سه باب ايستگاه تقويت فشار نيز از ديگر امكانات الزم براى خدمت 

رسانى به اين منطقه بوده است.
كريمى با اشاره به مشخصات پروژه ديگرى كه در اين روز به بهره 
بردارى رسيد افزود: منبع تأمين آب براى 107 روستاى آبژدان و بخش 
مركزى درياچه سد شهيد عباسپور است، طول شبكه توزيع آن 17 
كيلومتر، طول خط انتقال هشت كيلومتر، تعداد مخازن زمينى چهار 

باب و نوع لوله هاى خط و شبكه توزيع نيز فوالد و گالوانيزه است.
وى افزود: ميزان توليد آب در اين پروژه 420 مترمكعب در ساعت 
است و حجم مخازن زمينى پنج هزار و 350 مترمكعب و نوع 
الكتروپمپ به كار برده شده نيز الكتروپمپ هاى شناور و افقى است.

مديرعامل آبفاروستايى خوزستان همچنين بااشاره به پروژه هاى 
شاخص استان در سال جارى گفت: تكميل فاز دوم پروژه آبرسانى 
شهداى جنگيه شهرستان كارون، تأمين آب شرب 37 روستاى مسير 
سد شهيد عباسپور شهرستان انديكا، تأمين آب شرب هشت روستاى 
دهستان جفال شهرستان شادگان، بهره بردارى از فاز اول پروژه 
آبرسانى به روستاهاى شاوه ها شهرستان رامشير و تأمين آب شرب 
روستاى فاقد آب ابومشيلش شهرستان كارون از جمله اين پروژه هايى 

هستند كه در سال جارى به بهره بردارى رسيده اند.
مديرعامل آبفا روستايى خوزستان گفت: بهره بردارى از فاز اول پروژه 
آبرسانى به روستاهاى بخش آبژدان و قسمتى از روستاهاى بخش 
مركزى شهرستان انديكا نيز از ديگر پروژه هايى است كه بخش عمده 

اى از مشكالت آب اين منطقه را برطرف مى كند.
وى يادآور شد: آبرسانى به 112 روستاى فاقد آب شرب خوزستان 
و همچنين بهره مند كردن 351 روستا از نعمت آب شرب سالم و 
بهداشتى كه پيش از اين تنها دو ساعت در طول دو هفته آبرسانى 
مى شدند از ديگر اقدامات صورت گرفته از ابتداى سال 95 تا آذر 

ماه سال جارى است.

خاطره بازى با كارتون هاى نوستالژى دهه 60  نـه بخا كتا

شـيه حا ر  د
امثال سحر قريشى 

جاى هنرمندان بزرگ را گرفته اند
بازيگر سريال «روزگار قريب» مى گويد: « من بين هم سن و 
سال هايم، پُركار ترم ولى آدم از تلويزيون و سينما چيزهايى مى بيند 
كه دلش مى شكند. هرچند به تازگى در دو فيلم «نرگس مست» كار 
«سيد جالل الدين ُدرى» و «كار كثيف» به كارگردانى «خسرو معصومى» 
ايفاى نقش كرده ام اما به شكل كلى به اين نتيجه رسيده ام كه بى خيال 
شوم و انتخاب كردم كه بيشتر وقتم را در كتاب فروشى ام بگذرانم. منتها 
مشكالت بازيگران را غير از صنف شان، چه كسى بايد حل كند؟ ما 
انجمن سينمايى ايران را داريم كه جز مرگ يادى از هنرمندان نمى كند، 
حتى تولدمان را تبريك نمى گويد. همه مراسم  افتتاحيه و اختتاميه هم 
براى نور چشمى هاست و امثال بنده به خاطر وجود سياهى لشكر در 
برنامه ها دعوت مى شويم، بدون ذره اى حمايت! اين انجمن سينمايى 
است كه بايد فهرست كارگردانان و فيلم سازان را چك كند و از آن ها 

بخواهد يادى هم از بازيگران قديمى كنند.»
فياضى با گاليه از سازمان سينمايى اضافه مى كند: «اگر شما صدايى 
از انجمن سينماى ايران شنيدى، من هم شنيده ام! اگر شما خبرى يا 
حمايتى از بازيگران نسل قبل ديده اى، من هم ديده ام! در حالى كه 
مشكالت اقتصادى و روانى گريبان گير هنرمندان هم سن و سال 
من شده و نياز به توجه دارند. ولى متاسفانه فهرست بازيگران آثار 
تصويرى را بازيگران پرحاشيه اى مثل سحر قريشى و امثال آن پر 
كرده اند. دوره اى از سينما و تلويزيون بود كه بازيگران بزرگى مثل 
فردوس كاويانى، آزيتا الچينى و.... در تلويزيون و سينما بازى مى كردند 
و روز به روز به محبوبيت شان افزوده مى شد ولى به مرور فراموش 
شدند. البته برخى از آن ها مثل آقاى كاويانى به دليل بيمارى و از دست 
دادن حافظه شان كم كار شده اند اما بقيه به خاطر ضعيف بودن كارها، 

نبود پيشنهاد كارى و امثال اين از ياد رفته اند.»

كمدين محبوب فضاى مجازى كيست؟
در  كمدى  نقش هاى  بازيگران  محبوب ترين  از  كه  فهرستى  در 
شبكه هاى اجتماعى منتشر شده، كوين هارت جايگاه نخست را به 

خود اختصاص داده است.
در فهرستى كه شامل حال كمدين هايى چون ريكى جرويز است، 

كوين هارت محبوب ترين كمدين شد.
برمبناى اطالعاتى كه از فيسبوك، اينستاگرام، توييتر، يوتيوب و 
گوگل پالس به دست آمده، كوين هارت اين جايگاه را كسب 

كرده است.
شبكه هاى  راس  در  متوالى  هفته  نهمين  و  بيست  براى  هارت 

اجتماعى ايستاد.
هارت تنها براى ويديوى «پوكراستارز» 250 هزار اليك گرفت 
و 234 هزار نفر آن را به اشتراك گذاشتند. پروموى فيلم بعدى 
وى «جومانجى: به جنگل خوش آمديد» نيز كه 20 دسامبر روى 
در  و  اليك  هزار   496 فيسبوك  در  مى رود  نقره اى  پرده هاى 

اينستاگرام 10.9 مشاهده كننده داشت.
كوين هارت بازيگر 37 ساله آمريكايى، نويسنده، تهيه كننده و 
كمدين نيز هست. وى كه از سال 2000 تاكنون فعاليت مى كند، 
كار خود را با برنده شدن در چندين مسابقه كمدى در باشگاه هاى 
نيوانگلند آغاز كرد و با فيلم كمدى «كوين هارت: به درد من بخند» 
بهترين بازيگر مرد جوايز بِت سال 2012 شد. «با هم راندن» از 

فيلم هاى مشهور اوست.
در اين فهرست جو روگان جايگاه دوم را دارد و دى. ال. هولى در 

مكان سوم قرار گرفته است.
مكان چهارم تا دهم به ترتيب در اختيار تيفانى هديش، مارلون 
واينس، بيل ماهر، كولن بالينگر، مايك اپس، ريكى جرويز و ترور 

نوآ است.

داستانى از عاشقانه هاى شهر در «زلف هاى پرماجرا»
مجموعه داستان هاى كوتاه محمدحسن سرايى 
مضمونى  كه  پرماجرا»  «زلف هاى  عنوان  با 

اجتماعى و عاشقانه دارد، منتشر شد. 
«زلف هاى پرماجرا» عنوان كتابى است كه اين 
روزها به قلم محمدحسن سرائى، نويسنده و 
روزگار  انتشارات  همكارى  با  ايرانى،  شاعر 

روانه بازار كتاب شده است. 
در اين مجموعه كه شامل 29 داستان كوتاه 
است، نويسنده سعى كرده تا داستان هايى با 
مضمون اجتماعى و عاشقانه را در قالب كوتاه 

و با ريتمى پرماجرا به رشته تحرير درآورد.
عاشقانه هاى اين كتاب جنبه واقع گرايى دارند 

و پايان هر داستان غير قابل پيش بينى است.
همسايه»،  «پسر  سپيد»،  عشق  سياه،  «آتش 
زلف هايش...»،  حسرت  «در  سرخ»،  «سيب 
اتوبوس»،  «مسافر  عاشقانه ها»،  «كالس 
...، عنوان  «اولين نگاه»، «حسرت و آرزو» و 
گرد  مجموعه  اين  در  كه  است  داستان هايى 
آمده اند.  اين كتاب با قيمت 8000 تومان در 

بازار كتاب عرضه شده است.

با حضور معاون اول رييس جمهور انجام شد:

بهره بردارى از 2 پروژه آبرسانى روستايى در شهرستان انديكا
تامين آب شرب پايدار، مطمئن و بهداشتى يكى از مهمترين برنامه هاى دولت تدبير و اميد است كه تا كنون 

در سطح كشور دستاوردهاى قابل توجهى حاصل شده و رضايتمندى اهالى شريف روستايى را در پى داشته است

اين دو پروژه آبرسانى 
به 111 روستاى شهرستان انديكا به نام فاز 
اول مجتمع آبرسانى روستاهاى مسير سد 

شهيد عباسپور و همچنين فاز نخست مجتمع 
آبرسانى به 107روستاى بخش مركزى و 

آبژدان خوزستان كه در اين فاز 74 روستا بهره 
مند خواهند شد، از محل اعتبارات ملى، استانى 

و صندوق توسعه ارزى اجرا شده اند


