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چگونه شهر ما 
يك شهر تاريخى شده!

سيدرحيم آقازاده
شهر  يك  شهروندان  براى  است  افتخار  يك  اين 
آنچه  دانيم  مى  است  تاريخى  شهرى  شهرشان،  كه 
از روزگاران پيش و سال هاى قبل آثارش در اين 
است  آثارى  مانده  باقى  آيندگان  براى  و  روزگار 
مراكز  ها،  ساختمان  ها،  راه  ها،  پل  (تاريخى)، 
و  خسته  و  پير  ديگر  كه  ها  اين  مشابه  و  تحصيلى 
ناتوان شده اند مى شوند آثار تاريخى و در هر دوران 
اهل فن مى آيند بررسى مى كنند اين آثار را، كه اين 
چه بوده براى چه چيزى بوجود آمده و بعد آفرين 
خالقيت  و  انديشه  صاحب  چقدر  كه  پيشينيان  به 
بوده اند و چه كارها كه نكرده اند و بعد (تور) هاى 
بازديد از اين مراكز برگزار مى شود حاال اگر شهرى 

مثل شهر ما، شهرى جوان باشد چه بايد بكند؟
با كمى جستجو و حوصله ودقت مى توانيم در اين 
شهر هم آثار تاريخى بيابيم كه فرداى تاريخ، آيندگان 
ما، بر ما اخم نكنند كه اى گذشتگان پس شما چه 
كار كرده ايد كدام آثار تاريخى را بوجود آورده ايد 
و به ما تحويل داده ايد كه ما به ديگر بالد تاريخى 
(پز) بدهيم البته اين آيندگان هم زور مى گويند مگر 
مى شود زورى آثار تاريخى بوجود آورد پس چه 
بايد كرد؟ با نگاهى به شهر كه بهتر است بگوييم با 
نگاهى به (زير) شهر براحتى مى توانيم آثار تاريخى 
شهر  زير  گفتيم  كنيم  پيدا  آيندگان  براى  را  زيادى 
به  ياب  گنج  هاى  دستگاه  كه  اينست  نه  ما  منظور 
بگرديم  و  خيابان  توى  بيفتيم  راه  و  بگيريم  دست 
دنبال آنچه در زير زمين دفن شده بلكه منظور آثارى 
است كه سال هاست در خيابان شهر يا بهتر بگوييم 
در زير خيابان هاى شهر ساخته شده اند از جنوب 
خيابان  زير  در  و  شهر  شرقى  شمال  تا  شهر  غربى 
هاى اصلى و ميدان هاى بزرگ شهر، روشن است.
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پيام ها و پيامدهاى
 خروج آمريكا از برجام

آيا ازدواج مدرن 
محكوم به شكست است؟

برنده ها و بازنده هاى
 بازار نفت 
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هفته نامه منطقه ای
قصه پرغصه نابسامانى
 بازارچه هاى محلى

پازل نابودى كارون با 
ساخت و ساز غيرمجاز كامل شد

تكرار خاطره شيرين شيرزنان

بزرگترين مركز عمليات نگهدارى و تعميرات 
شبكه فشار متوسط جنوب كشور در اهواز افتتاح شد

  براى اولين بار در كشور بزرگترين مركز عمليات برق جنوب كشور  با اعتبارى 
بالغ بر 148 ميليارد ريال در كالنشهر اهواز افتتاح و به بهره بردارى رسيد.

برق  عمليات  مركز  بزرگترين  كشور  در  بار  اولين  براى    
در  ريال  ميليارد   148 بر  بالغ  اعتبارى  با  كشور   جنوب 

كالنشهر اهواز افتتاح و به بهره بردارى رسيد.
بيان  مراسم  دراين  خوزستان  استاندار  شريعتى  غالمرضا   
داشت: پس از بحران سال 95 در شبكه برق اين كالنشهر 
اقدامات خوب و زحمات زيادى در صنعت برق خوزستان 
كشيده شده است كه درنتيجه آن درشرايط آاليندگى 9هزار 
ماندكه  پايدار  اهواز  برق  شبكه  ميكروگرم،  نود  نهصدو  و 

شايسته تقدير مى باشد.
 وى در ادامه افزود: زمانى كه برق در اين استان جريان پيدا 
كرد استانهاى بسيارى از نعمت برق محروم بودند وصنعت 
و  است  بوده  كشور  صنعت  پيشروترين  خوزستان  برق 
شد  فعال  مسجدسليمان  چاه  با  كه  نفت  صنعت  همچنين 
نيروگاه تمبى برق شهرو مجموعه صنعت منطقه را تامين 

نمود.
   شريعتى با به اشاره به عقب ماندگى خوزستان نسبت به 
ديگر استان ها بيان داشت:در گذشته خوزستان داراى گروه 
هاى نگهدارى و تعميرات  خطوط گرم بود و سايراستانها 
گروه  اين  به  نسبت  بتدريج  ولى  نداشتند  را  ها  گروه  اين 
عملياتى تامين انرژي بي توجهي شد و شرايط پيش آمده و 
به ويژه جنگ تحميلي، افزايش هزينه هاي زندگي، توسعه 
استان هاي ديگر و افزايش سختي هاي خوزستان در نهايت 

رغبت سرمايه گذاري در اين استان كمتر شد.
ماندگى  عقب  مهم  عامل  را  جنگ  خوزستان  استاندار 
خوزستان دانسته و در ادامه افزود: در زمان جنگ بسيارى از 
زيرساخت ها تخريب شدو به جايى رسيديم كه خوزستان با 

وجود اينكه 30 سال قبل تنها استان داراى خط گرم بود فاقد 
اين گروه شد و ديگر مناطق در حال توسعه و رشد بودند 
بطوريكه زمان وقوع بحران، مشهد يك هزار و اصفهان يك 
هزار و 400 كليد گازي داشتند و در اهواز فقط 75 كليد 

گازي وجود داشت كه تعدادي از آنها نيز كار نمي كرد.
غالمرضا شريعتى در بخش ديگرى از سخنان خود اظهار 
داشت: خوزستان بيشترين مصرف برق كشور بعد از تهران 
را دارد و  با توجه به رشد مصرف انرژى پيش بينى مى شود 
كه در سال جارى مصرف برق در تهران 9 هزار و 200 و 

خوزستان هشت هزار و 600 مگاوات باشد.
وى تالش مجموعه صنعت برق را ارزشمند دانسته و گفت: 
زحمات پشت صحنه براى تامين برق درديد مردم نيست 
ولى خروجى كار شما تالشگران اين عرصه در مواقع بحران 

به كمك مردم آمده و سرمايه 
گذاران نيز براى ورود به استان ترغيب مى شوند.

 استاندارخوزستان در بخش ديگرى از سخنان خود با اشاره 
به نتيجه بخش بودن اقدامات انجام شده در برق اهواز بيان 
اين  ميكروگرم  آلودگى 10هزار  با  بهمن 95  در 8  داشت: 
مشكل رخ مى دهد و در آذر 96 با آلودگى 9 هزار و نهصد 
و نود و يك ميكروگرم كمترين قطعى برق رخ مى دهد كه 
اين نتيجه همين زحمات زيرساختى است كه در اين مدت 

انجام شده و البته اول راه هستيم.
خوزستان  مشتركان  برق  قطعى  ميزان  از  گاليه  با  شريعتى 
نسبت به ديگر مناطق بيان داشت: در حال حاضرقطعى برق 
به ازاى هر مشترك در سال  يك هزار دقيقه و در خراسان 
كه  خوبى  هاى  تالش  وجود  با  ولى  است  دقيقه  تنها 72 

در صنعت برق  انجام مى شود اين مقدار خاموشى اليق 
خوزستان نيست كه بايد شاهدكاهش قابل توجه آن باشيم .

    وى با اشاره به اهتمام دولت براى بهبود شرايط استان 
خوزستان  كنار  در  دولت  و  محترم  جمهور  رئيس  گفت: 
هستند و براى بهبود شرايط اهتمام ويژه اى دارند و با وجود 
شده  داده  اختصاص  اعتبارات  بيشترين  مالى،  هاى  مضيقه 
است و با مصوبه اى كه از هيئت دولت گرفتيم مقرر شد تا 

14 پستGIS در استان خوزستان تأسيس شود. 
دكترغالمرضا شريعتى در پايان سخنان خود گفت: در مدت 
پس از بحران مديريت و مجموعه برق اهواز زحمات زيادى 
براى بهبود وضعيت شبكه كشيده اند و مديرعامل محترم 
توزيع برق اهواز براى پايان سال جارى نصب 700 كليد را 
وعده داده كه از خبرنگاران محترم تقاضا مى كنم اين وعده 

را پيگيري كنند ولي تاكيد دارم  ظرف دوسال آينده يك 
هزار و 800 كليد نصب شود.

و  بردارى  بهره  معاونت  سعيدآقائى  مراسم   اين  ادامه  در 
درخصوص  اهواز  برق  نيروى  توزيع  شركت  ديسپاچينگ 
جزئيات اين پروژه بزرگ  گفت: نتيجه ماهها تالش و برنامه 
ريزى برق اهواز جهت افتتاح مركز نگهدارى و تعميرات 
و  محترم  استاندار  جانبه  همه  حمايت  حاصل  برق،  شبكه 
عزم و اراده جدى مجموعه صنعت برق براى پايدارى شبكه 
و  گمنام  وكارگران  مهندسان  مديران،  بدست  كه  باشد  مي 

زحمتكش برق اهواز به مرحله اجرا رسيد.
   وى در ادامه افزود: بعد از بحران سال 95 كه بدليل تغيير 
اقليم و گرد و خاك با منشاء داخلى، خسارات زيادى به 
شبكه برق وارد شد كه از ابتداى سال 96 تاكنون تالشهاى 
زيادى براى جلوگيرى از حوادث مشابه صورت گرفته است 
كه  امورنگهدارى وتعميرات شبكه فشار متوسط غرب اهواز 

در همين راستا به بهره برداري رسيد.
اهواز  غرب  نت  مركز  افتتاح  براى  افزود:  ادامه  در  آقائى   
اقدامات زيادى از جمله آموزش سيمبانان مجرب با هزينه 
8دستگاه  بوم،  عايق  باالبر  دستگاه   5 تهيه  ريال،  4ميليارد 
باالبرمعمولى، 9دستگاه ماشين مقره شوى وخريدتجهيزات 
نوين با اعتباري بالغ بر148ميليارد ريال صورت گرفته است 
و هم اكنون مركر نگهداري و تعمير شرق اهواز نيز در حال 
عمليات  از  استفاده  با  تا  داريم  تالش  و  باشد  مي  احداث 
خط گرم مدت زمان خاموشي را به حداقل رسانده و زمينه 
فراهم  شهر  دراين  را  كار  و  كسب  رونق  و  مردم  آسايش 

نمائيم.

بزرگترين مركز عمليات نگهدارى و تعميرات 
شبكه فشار متوسط جنوب كشور در اهواز افتتاح شد

پس از بحران سال 95 در شبكه برق اين كالنشهر اقدامات خوب و زحمات زيادى در صنعت برق خوزستان كشيده شده است 
كه درنتيجه آن درشرايط آاليندگى 9هزار و نهصدو نود ميكروگرم، شبكه برق اهواز پايدار ماندكه شايسته تقدير مى باشد.
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خوزستان

 قصه ساماندهى سد معبرها و به خصوص بازارچه ها در اهواز، سر درازى 
دارد كه تا كنون ختم به خير شدن هيچ كدام، دفتر اين حكايت را نبسته.

 از بس براى سروسامان دادن به موتورهاى محرك بازار و اقتصاد 
استان، حاال در هر سايز و ابعادى كه باشند، آستين باال نزديم،  كه 
حاال كاسه  چه كنم، چه كنم را دست متوليان امر داده است، كه 
از جمله آن ها بازارچه روز جمعه اهواز است كه ترافيكى در حد 
پايتخت را بر كف خيابان ريخته و مقوله اى نامتعارف را ميان فروشنده 
ها، مسافركش ها و مردم عادى سرنشين ماشين هاى شخصى ايجاد 
مى كند. اكثرا مردم شهرستان كارون با اين معضل درگير هستند زيرا 
در ابتداى ورودى شهر اهواز و از سمت خروجى شهرستان كارون، 
نابسامانى هاى اين بازارچه به ذوق مى زند. پيش تر از اين  بازارچه 
روز جمعه كه جنب قبرستان بهشت آباد قرار دارد،  داخل يك خيابان 
داير بود و فروشنده ها مشغول به فروش خود مى شدند. اما اخيرا تا 
كف جاده آمدن بساط فروشنده ها،  باعث شده كه صداى مردم از 

سر كالفگى و ماندن در ترافيك سرسام آور، به 
آسمان برود.

بازارچه اى كه ماشين ها را 
در ترافيك گره مى زند

از صحت اين موضوع كه اجناس اين بازارچه 
بعضا نصف قيمت بازار هستند و كمك شايانى 
به سبد خريد مردم مى كند نمى توان گذشت 
اما از جهتى ديگر نيز  نبايد از حق بگذريم 
كه در اين حالت،  بيماران اورژانسى در خيل 
عظيم ماشين هاى گره خورده در ترافيك، چه 
بايد بكنند؟ بدتر از آن اين است كه درياى پس 
مانده هاى خوراك مردم در آن روز، ظروف 
پالستيكى يكبار مصرف وكيسه هاى خريدى 
كه آسفالت خاكسترى رنگ را، بعد از اتمام 
يك نيم روز فروش، سفيد پوش مى كند را چه 

كسى جز قامت هاى خميده رفتگران پاسخگو خواهد بود؟    
مشترى هاى اين بازارچه ها به همان ميزان كه از قيمت هاى پايين 
كاالهاى آن رضايت دارند از نابسامانى هاى موجود در جمعه بازار 

نيز ناراضى هستند.
 سميه حزابى زاده در اين باره مى گويد: ترافيك سرسام آورى كه 
اين بازار جمعه ايجاد كرده باعث شده كه فقط راهى كوچك در حد 
يك ماشين بتواند تردد كند. از طرفى ديگر فضاى تردد مردم به علت 
شلوغى، آنقدر كم است كه خيلى مواقع اين موضوع باعث ايجاد 
درگيرى بين فروشنده ها و مشتريان مى شود. در پى آن امنيت خريد 
و تردد از بين مى برد و نمى توان با خيال راحت خريد كرد زيرا مدام 

بايد كيف خود را دو دستى بچسبيد.
او با بيان اينكه اين بازارچه، مزاحمى براى خانواده هايى است كه 
روز جمعه ها قصد تفريح دارند و ترافيك مانع از آن مى شود، مى 
گويد: بعد از هر جمعه اى كه اين بازارچه برگزار مى شود، باقى مانده 

مواد غذايى يا پالستيك ها باهم ادغام مى شوند و بوى نامطبوعى آن 
قسمت از منطقه را مى گيرد. خيلى خوب مى شد اگر هرچه سريعتر 
فكرى براى ساماندهى آن شود، هرچند كه راه اكتساب رزق مردم و 
راه خريد با هزينه كم مردم است، اما نبايد مشكالت ايجاد شده آن را 

ناديده بگيريم، بايد اين بازارچه به مكانى غير انتقال داده شود

ساماندهى بازارچه ها، قيمت اجناس را باال مى برد
اما در اين ميان فروشنده هاى اين بازار، حرف حساب ديگرى را 
از مشكالت احتمالى خود، بعد از ساماندهى بازارچه روز جمعه 
مطرح مى كنند، كه يكى از آن ها مى گويد: اكثر انتقاد هايى كه مردم 
نسبت به جمعه بازار دارند و مى خواهند كه اين بازارچه ساماندهى 
شود، به دليل ايجاد ترافيك است، اما اين ساماندهى براى فروشنده ها 
مشكالت مالى ايجاد ميكند. بى شك براى اجاره يك مكان در بازارچه 
دولتى و نظارت شده، بايد هزينه هاى آب و برق و هزينه مكان را 

پرداخت كنيم، كه در اين صورت مجبور به باال بردن قيمت اجناس 
براى سود دهى و جبران ديگر هزينه ها مى شويم. با اين وجود 
سودى عايد ما، خريدارها و جمعه بازار نمى شود؛ حتى ممكن است 
به همين دليل، اكثر فروشنده ها مكان خود را به بازارچه ساماندهى 

شده انتقال ندهند.
حميد معتمدى عنوان مى كند: حال كه تمام بازار را لباس هاى ارزان 
چينى پر كرده اند و مردم به دليل قدرت خريد پايين رو به چنين 
خريدهايى آوردند، حتى ما مغازه دارها نيز در روزهاى جمعه به اميد 
فروش بيشتر راهى جمعه بازار مى شويم. سرى هاى قبل نزديك به 
جاده نبوديم اما اكنون كه اصالح هندسى جاده ها تغيير و فضا را 
بسته تر كرده اند و همچنين افزايش تعداد فروشنده ها، باعث شده تا 
بساط فروشنده ها  تا سر جاده برسد. از طرفى شهردارى نيز مكانى 
براى جمع آورى زباله ها در اختيار ما قرار نداده است و بايد وضعيت 

ناسالم بهداشتى را تحمل كنيم.

ساماندهى بازارچه ها به زودى خبرى مى شود
عليرضا عالى پور معاون خدمات شهرى، شهردارى كالنشهر اهواز در 
رابطه با نحوه رسيدگى به اين معضل مى گويد: اين فروشنده ها در 
منطقه 8 كنار ديوار مجاور بهشت آباد و كوى مهديس است  كه قرار 
شد در آنجا يك فضا در اختيارشان قرار دهيم تا بازارچه ساماندهى 
شود  كه ما در مراحل عقد قرارداد اين پروژه هستيم و به زودى 
اجرايى كردن آن را خبرى خواهيم كرد. زيرا ساماندهى بازارچه ها و 

سد معبرها در اولويت كارى ما براى سال جارى قرار دارد.

 خال وجود ناظران و بى نظمى
 در بساط هاى دل بخواهى

يك فعال محيط زيست با بيان اينكه فروشنده هاى جمعه بازارها و افرادى 
از اين دست، ضمن تعهد نداشتن به جمع آورى زباله هاى خود كه حين 
فروش اجناس خود توليد مى كنند  مالياتى نيز پرداخت نمى كنند، خاطر 
نشان مى كند: نظمى در سيستم فروشنده هاى اين 
نوع بازارچه ها نمى توان ديد، كه اين امر منجر به 
سد معبر مى شود، آلودگى هاى ايجاد شده بعد از 
فروش در بازارچه ها اجتناب ناپذير است و در 
نهايت  بعد از پايان روز با انبوهى از زباله در محل 
مواجه مى شويم. جداى از آن، بخاطر رقابت در 
ميزان فروش، آلودگى صوتى توسط فروشنده ها 
نيز ايجاد و همين امر باعث  زشتى بازار و آزار 

مردم مى شود.
شبنم قنواتى مى افزايد: در ايتاليا براى چنين 
به  مجوز  ارائه  با  شده،  ساماندهى  بازارهايى 
نوبت  هر  در  كه  شود  مى  داير  ها  فروشنده 
يك گروه خاصى از فروشنده ها اجازه فروش 
داشتند و آن افراد با مجوز و شناسنامه فروشى 
بودند.  شده  شناخته  محل  آن  در  داشتند  كه 
همچنين فعاليت هاى اين فروشنده ها كامال 
تحت نظارت بود و بعد از اتمام  فروشندگى در نوبت مقرر خود، 
ناظر بر عدم ايجاد آلودگى آنان نظارت مى كرد. اما در  بازارهاى ما 
چنين ساماندهى وجود ندارد، هركسى مى تواند با هرجنسى و به 
قيمت دلخواه بساط كند و هيچ ناظرى بر شيوه فعاليت آن ها وجود 
ندارد، اين بى نظمى ها عالوه بر هرج و مرج هاى شهرى مى تواند 

منجر به كاهش جذب گردشگر شود.
مشكالت كوچك هم، حريف مى طلبند

قصه ساماندهى سد معبرها و به خصوص بازارچه ها در اهواز، سر 
درازى دارد كه تا كنون ختم به خير شدن هيچ كدام، دفتر اين حكايت 
را نبسته. ساماندهى اين بازارچه ها همان مشكل را دارا هستند و عدم 
ساماندهى آن ها همانا؛ حال ما مى مانيم و خروار، خروار مشكالت 
نرم و ريزى كه، كم كم رشد مى كنند تا روزى توانايى حريف آن ها 

شدن را، نداشته باشيم.

در  خوزستان  روز  گراميداشت  مراسم 
يكمين  و  سى  برگزارى  روز  ششمين 
نمايشگاه بين المللى كتاب تهران برگزار 

شد.
شريعتى  غالمرضا  حضور  با  مراسم  اين 
مدير  غياثى  على  خوزستان،  استاندار 
و  فرهنگ  وزارت  استان هاى  امور  كل 
ارشاد اسالمى، محمد جوروند مدير كل 
فرهنگ و ارشاد اسالمى خوزستان، جواد 
يوسفى  همايون  و  الباجى  نسب  كاظم 
نمايندگان مردم اهواز در مجلس شوراى 
اساتيد  هنرمندان،  از  جمعى  و  اسالمى 
پايتخت،  در  ساكن  خوزستانى  دانشگاه 
و  استانى  مسئوالن  و  پژوهشگران 
كشورى در حاشيه سى ويكمين نمايشگاه 

بين المللى كتاب تهران برگزار شد.
اين مراسم به همت اداره كل فرهنگ و 

روز  مناسبت  به  فرهنگى  تور  قالب  در  خوزستان  اسالمى  ارشاد 
خوزستان در سى و يكمين نمايشگاه بين المللى كتاب تهران به 

اجرا درآمد.
داشته  هاى  و  جاذبه ها  جلوه ها،  فرصت ها،  ظرفيت  ها،  معرفى 
فرهنگى خوزستان و همچنين معرفى آثار اهل قلم تحت عنوان، 
خوزستان گهواره تاريخ ، فرهنگ و تمدن، و نيز رونمايى از كتاب 

معرض  در  خوزستانى  نويسنده  حزباوى  عباس  نوشته  ادبى  نقد 
ديد عالقمندان قرار گرفت.

خوانى،  شاهنامه  به  مى توان  مراسم  اين  برنامه هاى  جمله  از 
گروه هاى  هنرنمايى  قصه خوانى،  طريق  از  كودك  درمانى  بازى 
شاعران  شعرخوانى  خوزستانى،  سنتى  و  فرهنگى،موسيقى 
خوزستانى و حضور هنرمندان انجمن هنرهاى تجسمى خوزستان 

اشاره كرد.

كل  اداره  فرهنگى  معاون  جمشيدى  مرتضى 
افزود:  خوزستان  اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ 
توليدات  عرضه  عروسكى،  نمايش  شعرخوانى، 
صنايع دستى، اجراى موسيقى محلى توسط گروه 
ميسان اهواز برخى از برنامه هاى «روز خوزستان» 
در سى و يكمين نمايشگاه بين المللى كتاب تهران 
بود كه مورد استقبال پرشور حاضران قرار گرفت.

جمشيدى با اشاره به حضور 7 ناشر خوزستانى در 
نمايشگاه كتاب تهران، عنوان كرد: نمايشگاه بين 
المللى كتاب تهران يكى از بزرگترين رويدادهاى 
نمايش  براى  مناسبى  فرصت  و  ايران  فرهنگى 
توانمندى ها و ظرفيت هاى هنرى و فرهنگى استان 
خوزستان است كه اميدوارم در دوره هاى آينده با 
وجود اين تعداد مخاطب بتوانيم با تنوع بيشترى 

اين برنامه را برگزار كنيم.
در حاشيه اين نمايشگاه از كتاب « النقد االدبى» 
اهوازى  شاعر  و  نويسنده  حزباوى  عباس  نوشته 
كاظم  جواد  خوزستان،  استاندار  شريعتى  غالمرضا  حضور  با 
نسب الباجى، همايون يوسفى، حجت االسالم و المسلمين مجيد 
ناصرى نژاد، قاسم ساعدى، على گلمرادى به ترتيب نمايندگان 
مردم اهواز، شادگان، دشت آزادگان و ماهشهر در مجلس شوراى 
اصحاب  ششم،  مجلس  نماينده  راد  كيانوش  محمد  اسالمى، 

فرهنگ، هنر و رسانه استان رونمايى شد.

قصه پرغصه نابسامانى بازارچه هاى محلى
مريم كروشاوى

له مقا سـر

خبـر

چگونه شهر ما  يك شهر تاريخى شده!
ادامه از صفحه 1

 همه اين بناهاى شگفت آور و هزينه بر متعلق است به پروژه اى به نام (قطار شهرى) هرچند بعضى 
ها به آن (مترو) مى گويند كه بنظر اگر بجاى اينكه بگوييم (پروژه قطار شهرى) بگوييم پروژه (مترو) 
پرت و پال نگفته ايم چون طبق محاسبات كار اين پروژه (متر) رو بوده و به همين علت پس از ده پانزده 
سال پيشرفتى ديده نشده ولى باز دستشان درد نكند اگر در اين چند روز عمر نتوانستيم سوار بر آن قطار 
شويم آيندگان ما، فرزندان ما يا فرزندان فرزندان ما صاحب (مترو) يا (قطار شهرى) و يا بهتر بگوييم 
صاحب آثار تاريخى خواهند شد آثار تاريخى، آثاريخى است همه باارزش هستند چه ساختمان خرابه قصر 
فالن سردار و چه تونل هايى كه در زير زمين ساخته شده اند و در آينده هركى وارد اين تونل ها بشود و به 
حيرت خواهد افتاد كه اين تونل هاى خالى و نسبتا طوالنى در زير شعر را براى چه ساخته اند بگذاريد آن 
ها يعنى همان آيندگان كمى به حيرت بيفتند مگر ما از ابتداى كلنگ پروژه تا كنون اذيت نشده ايم چقدر 
به شهروندان ما قول داده شد كه تا پايان سال قسمتى از اين پروژه فعال خواهد شد كه نشد حال منتظريم 
در ساليان آتى اگر توريستى داخل تونل هاى متروى شهر ما بشود حالش را و حيرتش را اندازه گيرى كنيم 
در هرحال از دست كسى براى فعال ساختن پروژه در اين زمان كارى برنيامد شايد در آينده حاال چه دور 

چه نزديك چه ما و چه آيندگان ما سوار بر مترو شوند و (حال) ش را ببرند ما هم خوشحال مى شويم.

رييس اداره آموزش و پرورش آبادان با تشريح جزييات كوتاه كردن موى يك دانش آموز دختر توسط 
خدمت  از  تعليق  و  اخراج  معاون پرورشى مدرسه، گفت: در حال حاضر، معاون پرورشى خاطى 
شده و دو پرونده در دادستانى آبادان و هيات تخلف آموزش و پرورش استان تشكيل شده است. 
دانش آموز  يك  موى  تراشيدن  از  مجازى  فضاى  در  شده  منتشر  خبر  درباره  قاسمى زاده  اعظم 
دختر در يكى از مدارس آبادان، اظهار كرد: اين دانش آموز دختر در مقطع ششم دبستان گلستان 
موى  بودن  بيرون  به  نسبت  دانش آموز  اين  به  بارها  مدرسه  پرورشى  معاون  كه  مى كند  تحصيل 

دانش آموز از پشت مقنعه تذكر داده بود.
بسيار  اقدامى  در  دبستان  اين  پرورشى  معاون  ارديبهشت ماه،   16 روز  متاسفانه  داد:  ادامه  وى   
غيرمنطقى، خالف موازين تربيتى و غيرقانونى، با بردن اين دانش آموز به دفتر مدرسه، او را به 
قيچى موى سر تهديد كرد و سپس با يك قيچى حدود دو سانت از انتهاى موى پشت سر اين 

دانش آموز را به صورت نامرتب بريد.
 رييس اداره آموزش و پرورش آبادان افزود: همان روز از طريق پيامك فرماندار آبادان از اين 
مساله مطلع شدم. البته در پيامك فرماندار قيد شده بود كه قيچى كردن موى دانش آموز توسط 
كادر  از  هيچ كدام  قانون  طبق  حالى كه  در  است!  گرفته  صورت  است،  مرد  يك  كه  مدرسه  مدير 

آموزشى مدرسه دخترانه نمى تواند مرد باشد.
قاسمى زاده تصريح كرد: روز هفدهم ارديبهشت ماه، معاون اداره آموزش و پرورش آبادان به   
اين  خانه  به  دانش آموز  اظهارات  گرفتن  همچنين  و  دلجويى  براى  گلستان  دبستان  مدير  همراه 
دريافت  مستند  صورت  به  را  داده  رخ  اتفاقات  از  دانش آموز  اين  اظهارات  و  رفتند  دانش آموز 

كردند.
از  برخى  در  كرد:  عنوان  خبر  اين  درباره  مجازى  فضاى  در  شده  ذكر  شايعات  به  اشاره  با  وى   
حتى  و  شده  آسم  بيمارى  از  ناشى  عصبى  حمله هاى  دچار  دانش آموز  اين  كه  گفتند  سايت ها 
كارش به بيمارستان هم كشيده است كه تمام اين اخبار كذب است. فرداى روزى كه اين اتفاق 
افتاد، گروهى از آموزش و پرورش شهرستان به خانه اين دانش آموز رفتند و اين دانش آموز در صحت 

و سالمت كامل بود.
 رييس اداره آموزش و پرورش آبادان بيان كرد: در حال حاضر، معاون پرورشى اين مدرسه تعليق و 
اخراج شده است و با اظهارات دانش آموز و همچنين اين معاون پرورشى، پرونده اى به هيات تخلف 

اداره كل آموزش و پرورش استان ارسال شده كه در حال پيگيرى است.
طور  به  قضايى  مراجع  طريق  از  را  موضوع  دانش آموز  اين  والدين  همچنين  داد:  ادامه  قاسمى زاده   

جداگانه پيگيرى كردند و اكنون نيز يك پرونده كيفرى در دادستانى آبادان تشكيل شده است.

    معاون بهره بردارى برق اهواز: توفان شب در اهواز 15 ميليارد و هفتصد ميليون ريال به شبكه 
برق اين شهر خسارت وارد كرد.

و  بردارى  بهره  معاونت  آقايى  سعيد  اهواز  برق  نيروى  توزيع  شركت  عمومى  روابط  گزارش  به 
برساعت  كيلومتر  سرعت85  با   97 21اريبهشت  شب  توفان  گفت:  خصوص  دراين  ديسپاچينگ 
اين شهر را درنورديد كه تا ساعت 12 شب تعداد 80 فيدر فشار متوسط متاثر از اين حادثه غير 

مترقبه شد و طبق اعالم اوليه در 15 نقطه شاهد سيم بريدگى بوديم.
وى درادامه افزود:گروههاى عملياتى با آمادگى كامل بالفاصله در محلهاى آسيب ديده حاضر وتا 

ساعت 2 بامداد 68 فيدرعادى سازى و 12 مورد باقيمانده  تا ساعت 6 بامداد رفع آسيب شد.
معاونت بهره بردارى شركت توزيع نيروى برق اهواز همچنين گفت:پس ازعادى سازى فيدرها، 
اولويت ما رفع اشكال ترانسفورماتورهاى  آسيب ديده بود كه از ساعتهاى اوليه حضور گروهها 
شروع شد و باتوجه به اينكه همكاران ما درحال كار روى شبكه هستند و انتظارمى رود تا ساعت 

16 كليه نقاط باقيمانده عادى سازى شود.
  آقائى دربخش ديگرى ازسخنان خود اظهار داشت: در اثر توفان شب گذشته در بخش غيزانيه 
و شهرستان حميديه حدود 50 اصله پايه سقوط كردندكه بخشى از بار بالفاصله انتقال داده شدو 

در تالش هستيم تا پيش ازغروب امروز ، قسمتهاى باقيمانده را نيزبرقدار كنيم.
فيدر  ازمجموع340  گفت:  توفان  از  ناشى  كالنشهراهواز  درسطح  خاموشى  ميزان  درمورد  وى   
حوزه  در  وارده  آسيب  بيشترين  شدكه  مشكل  دچار  فيدر   80 كالنشهرتعداد  اين  متوسط  فشار 
شهر  از  درصد  از  كمتر20  درمجموع   باشدولى  مى  گلستان  كوى  ومحدوده   4 منطقه  اموربرق 
عادى  را  مناطق  اين  شبكه  وضعيت  امروز  عصر  از  قبل  تا  داريم  تالش  و  شد  برقى  بى  دچار 

نمائيم. سازى 
معاونت بهره بردارى شركت توزيع نيروى برق اهواز همچنين افزود: درحاضرمناطق  300دستگاه 
دارندكه  برق  قطعى  نيز  سادات  و  علوى  كوى  مندلى،  كوى  خرمشهر،  ازمسيرجاده  بخشى  و 

همكاران گروههاى عملياتى در حال رفع مشكل مى باشند.
ميليون  هفتصد  و  15ميليارد  بر  بالغ  را  اهواز  برق  به  توفان  اين  از  ناشى  خسارت  آقائى  سعيد 

ريال برآورد نمود.

بزرگداشت روز خوزستان در سى و يكمين نمايشگاه بين المللى كتاب تهران

دكتر  ميزبانى  با  انديشى  هم  نشست   -1397 ارديبهشت   12  
مقام  قائم  مومنى  غالمرضا  دكتر  هماهنگى  و  استاندار  شريعتى 
ستاد انتخاباتى دولت تدبير و اميد در شمال خوزستان با حضور 
برخى از فعالين سياسى و اجتماعى شهرستان ايذه در استاندارى 

خوزستان برگزار گرديد.
در اين جلسه با بررسى عمده ترين مشكالت موجود در سطح 
كالن شهر از جمله رشد  پديده شوم خودكشى در بين جوانان، 
در  شهرستان  خبره  انسانى  منابع  جذب  عدم  فراگير،  بيكارى 
مديريت اجرايى استان، نوسان بى پايان آب شرب، زمين خوارى 
بى رويه منابع طبيعى در منطقه، بى توجهى به ميراث فرهنگى و 
پتانسيل هاى گردشگرى شمال شرق خوزستان مطرح و در پايان 

پيشنهادات راهبردى نيز ارائه گرديد.
دكتر كاوسى روان شناس، با اعالم گزارش آمارى بسيار تاسف 
بار از وضعيت منفى اسيب هاى اجتماعى و رشد پديده خودكشى 
در ايذه خواستار اعالم وضعيت بحرانى براى مقابله با اين معضل 
جهت  استان  در  دولت  عالى  نماينده  سوى  از  اجتماعى  دردناك 

كمك به بهبود وضعيت اجتماعى اين شهرستان گرديد.
 در ادامه دكتر كورش مردانى كارشناس ارشد حقوق ورزشى و 
مدرس دانشگاه، ضمن ارائه اسيب هاى اجتماعى و بى توجهى 

متوليان حوزه ورزش و جوانان خوزستان در منطقه ايذه و باغملك، 
در  خوزستان  استاندار  مستمر  اقدامات  و  بيشتر  توجه  خواستار 
ساخت و راه اندازى اماكن ورزشى، رعايت ايمنى در ورزش و 
در نهايت توجه به توسعه ورزش هاى آبى در اين دو منطقه شدند.

دكتر اميرخانى عضو سازمان نظام مهندسى ساختمان خوزستان، 
نيز با توجه وجود ظرفيت هاى باالى علمى و توانايى مديريتى 
در بين جوانان امروز شهرستان ايذه خواستار توجه ويژه مديريت 
عالى استان در بكار گيرى از نخبگان و نيروى انسانى خبره اين 

شهرستان در بخش هاى مديريت دولتى استان خوزستان گرديد.
سپس دكتر بابك مختارى مدير علم پارك و فناورى خوزستان با 
بيان راهكارهاى توسعه بسترهاى علمى و فنى در اين شهرستان، 
پيشنهاد راه اندازى و تاسيس نخستين دانشكده فنى و حرفه اى 
با محوريت شهرستان ايذه براى بهره مندى علمى جوانان مناطق 
دهدز، سوسن، باغملك، قلعه تل، صيدون و ميداود را دادند كه 

مورد استقبال استاندار واقع گرديد.
 همچنين، مجيد كيوانى دبيرانجمن ميراث فرهنگى و گردشگرى 
نوژان كارون با ارائه گزارشى از وضعيت ناگوار ميراث فرهنگى، 
چندين  براى  خوزستان  شرق  شمال  گردشگرى  و  دستى  صنايع 
انجمن  ريس  بعنوان  خوزستان  استاندار  توجه  خواستار  مرتبه 

به  خوزستان  استان  گردشگرى  و  دستى  صنايع  فرهنگى،  ميراث 
اين مناطق شدند.

در پايان كيوانى، دبير انجمن ميراث فرهنگى نوژان كارون ضمن 
تاريشاى  فرهنگى  ميراث  انجمن  و  انجمن  اين  همكارى  اعالم 
مطالبه  يك  و  تخصصى  همايش  سه  اجراى  مديريت  براى  ايذه 
اقتصادى از دولت تدبير و اميد با حمايت استاندارى و اداره كل 
ميراث فرهنگى و گردشگرى خوزستان پيشنهادات راهبردى زير 

را ارائه داد:
1) برگزارى نخستين همايش علمى در سطح ملى و بين المللى 
برگزارى   (2 ايذه  فرهنگى  ميراث  جهانى  ثبت  از  حمايت  براى 
نخستين همايش ملى و بين المللى معرفى فرصت هاى اقتصادى و 
راه هاى توسعه صنعت گردشگرى شمال و شمال شرق خوزستان 
با ميزبانى شهرستان ايذه3) برگزارى نخستين همايش علمى در 
سطح ملى و بين المللى راه هاى مقابله با پديده شوم خودكشى 
در ايران و خوزستان با ميزبانى شهر ايذه.4) تقاضاى راه اندازى 
اقامتگاه هاى خدمات رفاهى ويژه كاركنان دولت توسط استاندار 
خوزستان به وزارتخانه هاى نفت، نيرو و ديگر ارگان هاى توانمند 
در مناطق بكر شمال شرق با هدف معرفى جاذبه هاى طبيعى و 

توسعه صنعت گردشگرى خوزستان.

 هم انديشى فعالين سياسى و اجتماعى شهرستان ايذه
 با دكتر شريعتى استاندار خوزستان

هردم از اين باغ برى مى رسد

بيش از15 ميليارد ريال خسارت 
در اثر توفان به برق اهواز وارد شد



تالش دلواپسان براى لغو كامل برجام در مجلس
در واكنش به اظهارات اخير رئيس جمهور مبنى بر ادامه برجام با خروج آمريكا و 
حضور اروپا، محمد دهقان& عضو كميسيون حقوقى مجلس در نامه اى نوشت: 
آقاى روحانى! بعيد است با سابقه امنيتى متوجه تقسيم كار آمريكا و اروپا نشده 
باشيد. ادامه برجام مطابق قانون و شروط رهبرى غير قانونى است. اعالم رسمى 
ترامپ رئيس جمهور آمريكا مبنى بر خروج اين كشور از برجام واكنش هايى را 
در ايران و جهان به دنبال داشت و رئيس جمهور نيز در واكنش به اين مسأله، 
مذاكره با سه كشور اروپايى را بعد از خروج آمريكا مطرح كرد و تصميم گيرى 
نهايى را به بعد از اين مذاكرات موكول كرد. محمد دهقان كميسيون حقوقى و 
قضايى مجلس در نامه سرگشاده  به روحانى نسبت به اين موضوع واكنش نشان 
داد و گفت: ادامه برجام مطابق قانون و شروط رهبرى غير قانونى است. / فارس

واكنش اصغر فرهادى به خروج آمريكا از برجام
 نمايش فيلم «همه مى دانند» در افتتاحيه هفتاد و يكمين جشنواره فيلم كن با خبر 
خروج آمريكا از توافق هسته اى مصادف شد، اتفاقى كه فرهادى اثرات و فشار 
آن را بيشتر متوجه مردم ايران مى داند تا دولت ايران. كارگردان ايرانى برگزيده 
اسكار در اين باره به واشنگتن پست گفت: در چند روز اخير بسيارى از ايرانيان 
براى من پيام هاى محبت آميزى ارسال كردند اما من در اين پيام ها ناراحتى را نيز 
حس كردم. خروج آمريكا از توافق را اصال نمى توانم باور كنم و خيلى متأسف 
شدم چون اين موضوع تنها به دولت ايران مرتبط نيست بلكه به مردم ايران ربط 
دارد و اين مردم هستند كه تحت فشار قرار مى گيرند. چند سال پيش زمانى كه 
در حال سفر به خارج از كشور بودم مادرى از من درخواست كرد كه به رسانه ها 
بگويم فرزندش نياز به دارو دارد و اين به دليل تحريم ها بود كه دارويى براى او 
موجود نبود. خروج از توافق هسته اى توسط آمريكا تنها بهانه اى است كه آنها 

كارى كنند كه برخالف كارهاى «اوباما» باشد. /ايسنا
واكنش مردم به تالش دلواپسان

 براى تسويه حساب با دولت چيست؟
محمد غرضى درباره تالش برخى براى سوءاستفاده از سرنوشت پيش آمده براى 
برجام و تسويه حساب با دولت گفت: ايران صرف نظر از گروه هاى چپ و راست 
است. فارغ از اينكه چه كسى در اين قضيه بازنده و چه كسى برنده باشد، مردم اقتدار 
اجتماعى خودشان را به سياستمداران تحميل كردند يعنى اصولگرا و اصالح طلب 
محتاج رأى مردم هستند. وى با بيان اينكه مردم هم روى رأى خود حساب مى كنند، 
افزود: ملت ايران قائم به وجود جريان اجتماعى خودش است، نه قائم به وجود 
جريان هاى سياسى. كسانى كه مى خواهند استفاده مقطعى از خروج آمريكا از برجام 
ببرند، بدانند كه حمايت از اختالف به ضررشان تمام مى شود، چون مردم به شدت 

از حاميان توسعه انشقاق اجتماعى بدشان مى آيد. /نامه نيوز
تقاضاى دخالت خاتمى در ماجراى انتخاب شهردار

محمد عطريانفر در گفت وگويى درباره انتخاب شهردار گفت: بعضى از بازى ها 
در شورا شبيه لگو بازى بچه هاست من هيچ دفاعى از محسن هاشمى نمى كنم 
و گزينه اول من براى شهردارى تهران نبودند و اما آقايان شعرى سرودند كه در 
آن مانده اند منظورم همان است كه مى گويند ما پيمان بسته ايم كه كسى از شورا 
نرود؟! وى در انتها به ضرب مثلى اشاره كرد كه فردى به فرد ديگرى رسيد و 
گفت شنيده ام مرده اى طرف مقابل جواب داد مى بينى كه زنده ام. فرد پاسخ داد 
اما خبر موثق بود، خاطرنشان كرد: من نمى خواهم بگويم محسن هاشمى اولين، 
بهترين و آخرين گزينه است اما براى برون رفت از اين آسيب هيچ راهى نداريم 
جز آنكه با اقتدار وارد شده و از آقاى خاتمى به عنوان صميمى ترين دوست 
خود توقع دارم كه در اين زمينه دخالت جدى ترى كند و از سر مصلحت سنجى 

جامعه مناسب ترين گزينه را معرفى كند.

 پيغام يك مرجع تقليد به روحانى
ارائه   از  پس  كشور  وزير  فضلى  رحمانى  ديدار  در  خراسانى  وحيد  آيت اهللا 
گزارش رحمانى فضلى و ابالغ سالم رئيس  جمهور اظهار داشت: سالم من را 
به روحانى برسانيد و بگوييد فكرى به حال جوان هاى بى كار كنيد اين جوان ها 
براى گذراندن زندگى خود نياز به اشتغال دارند و اگر شغل و كار نباشد زندگى 
مردم نمى گذرد. وى با توجه به مشكالت جارى كشور افزود: اين كار شما كار 
دشوارى است و بايد متوسل به حضرت بقية اهللا االعظم(عج) شويد و با قرائت 
هر روزه  قرآن و هديه به آن حضرت مدد بگيريد. مرجع تقليد شيعيان در ادامه 
اظهار داشت: تعظيم شعائر را در كشور جدى بگيريد و فاطميه، علويه، صادقيه 

بايد مانند عاشورا احيا شود. 

در هر ساعت 50 تن به زندان مى رود
 50 ساعت  هر  در  اينكه  به  اشاره  با  اجتماعى  مددكارى  انجمن   رئيس 
براى  جايگزين  مجازات هاى  از  استفاده  بر  مى شوند  زندان ها  وارد  تن 
سيد  كرد.  تاكيد  زندان  در  مجرمان  حضور  افزايش  پيامدهاى  كاهش 
ساليانه  ورود  به  اشاره  با  ايسنا،  با  گفت وگو  در  چلك  موسوى  حسن 
بازنگرى هايى  اساس  بر  افزود:  زندان ها،  به  مجرم  هزار   430 تا   420
كه در قانون مجازات اسالمى انجام شده، ظرفيت هايى براى استفاده از 
در  متعددى  بندهاى  در  و  شده  تعبيه  قانون  در  جايگزين  مجازات هاى 

استفاده از مددكارى اجتماعى تاكيد شده است.
اساس  بر  اسالمى  مجازات  قانون   64 ماده  در  اينكه  به  اشاره  با  وى   
مجازات هاى جايگزين حبس، استفاده از ظرفيت ارائه خدمات عمومى 
رايگان به مردم، جزاى نقدى، غيرنقدى و محروميت از حقوق اجتماعى 
فرد  گذشت  صورت  در  موارد  اين  كرد:  اظهار  است،  شده  بينى  پيش 
شاكى و برقرار بودن شرايط تخفيف بر اساس نوع جرم مى تواند اجرا 

شود.

بايد با ديپلماسى پاسخ آمريكا را بدهيم، 
نه حركات خارج از عرف و اخالق

سلحشورى با بيان اين كه ايرانيان از قديم االيام مظهر مهربانى و خونگرمى 
بوده اند، نسبت به اقدام اخير برخى نمايندگان در آتش زدن پرچم امريكا ابراز 
تأسف كرد و با اشاره به انتشار گسترده تصاوير اين اقدام در سطح جهانى، 
گفت: دولت آمريكا بدعهدى كرد و اخالق را زيرپا گذاشت. دولتمردان 
امريكايى همان طور كه انتظار مى رفت بدعهدى كردند و سوءنيتشان را بار 
ديگر اثبات كردند، شكى نيست. اما ما بايد با ديپلماسى پاسخ آنها را بدهيم، 

نه اينكه با حركات خارج از عرف، از چارچوب اخالق خارج شويم. 
ترامپ  كرد:  تصريح  اسالمى  شوراى  مجلس  زنان  فراكسيون  رييس 
سه شنبه شب بار ديگر با رفتار و گفتارى كينه ورزانه، به دور از اخالق و 
متانت ديپلماتيك، عليه ملت ايران وارد عمل شد و بار ديگر بدعهدى اش 
را  ايران  ملت  مشخصًا  كه  كرد  تحريم هايى  اعمال  به  اقدام  و  ثابت  را 
نشانه مى گيرد اما ما با مردم امريكا دشمنى نداريم و اينكه دوسوم اين 
بين المللى  توافق  يك  به  بدعهدى  و  برجام  از  دولتشان  خروج  از  ملت 
ناراضى اند، ديگر بار اثبات كرد كه ملت ها همواره خواهان جهانى عارى 
از خشونت هستند و جالب آن كه در ايران هم امروز همان كسانى پرچم 
آتش مى زنند كه از همان رور تصويب برجام، آهنگ مخالفت سردادند 
و پرچم را آتش زدند. عضو فراكسيون اميد مجلس همچنين تأكيد كرد: ما 
حركت غيرمسئوالنه ترامپ را به  شدت محكوم مى كنيم اما با ملت امريكا 

خصومتى نداريم. /ايلنا

 رفع حصر و دادن آزادى هاى مدنى ابزار اتحاد است
شوراى  مجلس  اميد  فراكسيون  عضو  و  تهران  نماينده  هاشم زايى  عبدالرضا 
اسالمى با بيان اينكه همه بايد نفع و ضرر برجام را بپذيرند، گفت: تمام حاكميت 
جمهورى اسالمى تصميم گرفت كه برجام را قبول كند؛ بنابراين همه بايد نفع 
و ضرر آن را بپذيرند نه فقط رئيس جمهور و دولت. از مقام معظم رهبرى كه 
با برجام موافقت كردند تا ساير مسئولين نظام و كل حاكميت بايد نفع و ضرر 
اين توافقنامه را بپذيرند. او ادامه داد: اعتقادم بر اين است كه در اين موقعيت بايد 
از دوستانى كه انتقاد مى كنند سؤال كنيم كه برجام خوب بوده يا بد؟ اگر برجام 
بد بوده پس چرا آمريكايى ها و اسراييلى ها به دنبال برهم زدن آن هستند. اين 
دوستان بايد بدانند اگر اين توافق بد بود آمريكا و اسراييل به دنبال برهم زدن آن 
نبودند. ازنظر ما برجام براى ما خوب بوده و امتياز گيريمان بيشتر از امتيازاتى بود 
كه داديم. آن عده اى كه در داخل مى خواهند برجام را برهم بزنند ناخودآگاه با 
ترامپ هم نوا هستند. هاشم زايى معتقد است كه بايد در شرايط كنونى وحدت را 
حفظ كنيم و به دنبال اين باشيم كه آثار منفى خروج آمريكا از برجام را كم كنيم. 
نبايد به دنبال انتقام جويى باشيم. تاكيد مى كنم كه حاكميت برجام را پذيرفته و 
خوب يا بد آن با حاكميت است. او با بيان اينكه رفع حصر و دادن آزادى هاى 
مدنى ابزار اتحاد و بازگشت اعتماد به مردم است،  گفت: ما بايد زندانى هاى 
سياسى را آزاد كنيم. عفو عمومى صادر كنيم و هركسى مى خواهد به ايران بيايد، 
مگر اينكه شخصى مشكل امنيتى داشته باشد و فضا را از امنيتى شدن خارج 

كند. /اعتمادآنالين

آغاز سفرهاى استانى قاليباف
محمدباقر قاليباف كه پس از پايان انتخابات رياست جمهورى روزه سكوت 
سفر  از  عكسى  انتشار  با  كند  مى  گيرى  موضع  كمتر  و  گرفته  پيش  در 
مردم  هشتگ  با  زرده»   » هاى  بچه  با  مالقات  و  كرمانشاه  به  اش  استانى 
سركشى  براى  ديروزم  سفر  در  نوشت:  كودكان  و  تصوير  زيباترين  ايران، 
به پيشرفت كار نيروهاى جهادى در كمك به زلزله زدگان استان كرمانشاه، 
بچه هاى روستاى «زرده» تعدادى از نقاشى هاى شان را به من هديه دادند. 
جمعى از نيروهاى جهادى از زمان زلزله در تالش براى خدمت رسانى به 
اهالى اين روستا و تعدادى ديگر از روستاهاى منطقه هستند و اين نقاشى ها 
دريافت  از  خوشحالى ام  است.  دوستان  اين  مجاهدت  از  تشكر  واقع  در 
اين هديه بيش از آنى است كه در كلمات بگنجد. همين دستهايى كه اين 
نقاشى ها را كشيده اند، فرداى روستا و فرداى كشور  را مى سازد. همه چيز 
اينجاست؛ در عالَم اين بچه ها. اينجاست كه «همت» و «اراده»  «تالش» و 
«محبت»  «آموختن» و «ساختن»  و «عضو يك پيكر بودن» ديده مى شود، 
آموخته مى شود و آينده ساز مى شود. شادى، رشد و اميدوارى اين بچه ها، 
مهمترين هدف همه ماست. بخنديد عزيزان دِل #مردم_ايران! خنده شما، 
پرگهر!  مرز  اين  #كودكان  باشيد  شاد  ماست.  زندگى  #زيباترين_تصوير 
ايران، متعلق به شما و منتظر شماست. گفتنى است اين روزها زمزمه هايى 
درباره خيز قاليباف براى انتخابات مجلس يازدهم شنيده مى شود و شايد 

اين سفر اولين گام براى سال 98 باشد. /خبرآنالين
«آشنا» هم به اروپايى ها بى اعتماد است

 حسام الدين آشنا مشاور رئيس جمهور با اشاره به بيانات اخير مقام معظم 
رهبرى درباره اخذ تضمين از اروپا به منظور ادامه اجراى برجام اظهار كرد: 
معاون بين المللى وزير نفت چهار شرط اصلى ايران را در معادالت نفتى مطرح 
كرده است. وى افزود: اخذ تضمين از سوى كشورهاى اروپايى بحث نظرى 
نيست و وزارت نفت در اين باره بيان رسمى كرده است. آشنا با اشاره به خروج 
آمريكا از برجام و اينكه ايران چطور بايد اين توافق را اجرا كند، گفت: ما اجراى 
اين توافق را ادامه نمى دهيم، اروپايى ها بايد آن را ادامه دهند. مشاور رئيس 

جمهور خاطرنشان كرد: حداكثر در دو هفته آينده مشخص مى شود كه اروپا 
اجراى اين توافق را ادامه مى دهد يا خير!زمانى نيا معاون بين المللى وزير نفت 
پيش از اين در گفتگو با رسانه ها اعالم كرد برجام در صنعت نفت تا زمانى 
كه نفتمان را بفروشيم و بازارمان را حفظ كنيم، عوايد حاصل از فروش نفت را 
بدون مشكل دريافت كنيم، تجهيزات نفتى مورد نياز صنعت نفت را خريدارى 
كنيم و بتوانيم براى پروژه هاى كه تعريف كرديم تامين مالى كنيم، معتبر است. به 
گفته وى اگر اين چهار شرط براى ايران عملياتى باشد برجام براى صنعت نفت 

ايران معتبر است در غير اين صورت برجام معنايى ندارد. /باشگاه خبرنگاران

رمزگشايى آيت اهللا علم الهدى از اليحه پالرمو
علم الهدى بيان كرد: عزيزان ما در مجلس چشمشان را باز كنند چه چيزى را 
تصويب مى كنند، آمريكا با موشك ما و نفوذ منطقه اى ما مشكل دارد و اگر ما 
خودمان به اين كنوانسيون وصل شديم يعنى خودمان قبول كرديم تمام ارتباطات 
مالى ما و تمام حمايت و پشتيبانى ما از جريان مقاومت در منطقه قطع شود و 
اگر اين گونه شد، يعنى با دست خودمان از اين نفوذ سياسى مقتدرانه در منطقه 
كه آمريكا و اسرائيل را به خاك مذلت رسانده خودمان دست بكشيم. نماينده 
ولى فقيه در خراسان رضوى افزود: اين اليحه پالرمو است كه ابتدا عوضى آن را 
ترجمه كرده اند تا نمايندگان مجلس متوجه نشوند و شوراى نگهبان متوجه آن 
شد كسانى كه مسئول و كارگزار هستند، بايد اين گونه برخورد كنند؟ اين يك 
خطر است. اتاق جنگ ما خزانه دارى آمريكا است و اين دو اليحه مربوط به 
خزانه دارى آمريكا است، FATF تحت نظارت كامل خزانه دارى آمريكا است. 

به چنين كنوانسيونى با تصويب نمايندگان خودمان متصل شويم؟/تسنيم

احمدى نژاد هم منتقد برجام شد
 محمود احمدى نژاد گفت كه با مذاكره هسته اى مخالف بوده و زمانى كه قرار 
بود مذاكرات با آمريكا در عمان شروع شود،در جلسه اى با حضور مقامات ارشد 
كشور، خواسته شش ماه صبر كنند. وى با اشاره به مذاكرات هسته اى مسقط 
اظهار داشت: زمانى كه قرار بود مذاكرات با آمريكا در عمان شروع شود، در 
جلسه اى با حضور مقامات ارشد كشور اعالم كردم كه مذاكره در شرايطى 
كه دشمن تصور مى كند دست باال را دارد و تحريم ها اثر گذار بوده است، 
به ضرر كشور تمام مى شود و خواهش كردم كه شش ماه مهلت دهند تا 
با اجراى چند برنامه ضربتى اقتصادى و تقويت قدرت اقتصادى مردم، آثار 
تحريم ها كنترل شود و مذاكره در شرايط برابر انجام گيرد. حتى اعالم كردم 
كه حاضرم خانواده ام را به گروگان و تضمين بگذارم كه اگر طرح ها موفق 
نبود، خود وخانواده ام را اعدام نمايند. وى اضافه كرد: در مقابل اما برخى 
مقامات و سران قوا به صراحت اعالم كردند كه اجازه نمى دهند هيچ كارى 
انجام و يا طرح جديدى پياده شود و حتى از تكميل طرح هدفمندى نيز 
جلوگيرى كردند و همان ها همزمان در تريبون هاى رسمى، مشكالت را 
ناشى از سوء مديريت دولت و نه تحريم دشمن بيان مى كردند. احمدى نژاد 
با اشاره به روى كارامدن حسن روحانى در سال 92، گفت: تنها راه حل 
مشكالت كشور و نيل به قله هاى پيشرفت و ترقى، مذاكره با قدرت هاى 
جهانى از طريق فنون ديپلماسى و توسط ديپلمات هاى حرفه اى شمرده و 
اعالم شد كه دولت دهم به دليل در اختيار نداشتن اينگونه ديپلماتها، ناتوان 
از انجام چنان مذاكراتى بوده است. وى ضمن انتقاد از برجام اظهار داشت: 
مجلس به جاى رسيدگى محتوايى، به محل جنگ زرگرى و سطحى بين 
جناح ها و البته تصويب سريع و حيرت انگيز توافق تبديل شد. هيچ گاه متن 
كامل و رسمى اين توافق منتشر نشد و حتى بسيارى از نمايندگان مجلس هم 
اعالم كردند كه متن رسمى در اختيار آنان قرار داده نشده است. ملت از محتواى 
توافق بى اطالع ماند و صرفاً بايد شاهد اظهارات مقامات درباره «دستاوردهاى 

بى نظير ادعايى» ، اين توافق مى بود. /انتخاب
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متاسفانه همان گونه كه پيش بينى مى شد، به رغم تمام تالش هاى 
كشور،  ديپلماسى  دستگاه  محترم  توسط مسئولين  گرفته  صورت 
سرانجام دولت آمريكا در اقدامى نامتعارف و غيرمنطقى و تحت تاثير 
فشار البى صهيونيستى و تحليل ها و مشاوره هاى غلط و خصمانه 
مشاوران شرور و جنگ افروز كابينه ترامپ از جمله؛ جان بولتون، از 
برجام خارج و سرانجامى نافرجام و بيش از پيش مبهم را براى برجام 

رقم زد.
البته بايد عوامل ديگرى مانند؛ قدرت نمايى و توهم كدخدايى جهان، 
جلب اعتماد حكام عربستان و حفظ وضعيت شيردهى سعودى ها، 
ايجاد بهانه براى تداوم و استمرار آشوب هاى منطقه اى در جهت حفظ 
بازار فروش تسليحات آمريكايى، جبران سرخوردگى سياسى آمريكا 
در برابر قدرت نمايى كره شمالى و امثال آن را نيز در اين تصميم گيرى 

ابلهانه موثر دانست.
اگرچه ترامپ از همان ابتدا، اين اقدام را نوعى پيروزى و موفقيت 
براى خود قلمداد كرده است، اما بى شك اين تصميم رئيس جمهور 
خودشيفته آمريكا مى تواند به شكستى به مراتب بزرگتر از كوتاه 

آمدن يانكى ها در برابر تهديدات و قدرت دفاعى كره 
شمالى تبديل شود.

با اين كه كارشناسان مسائل سياسى به درستى بر اين 
تفاهم نامه  اين  از  اشرار  سردسته  خروج  با  كه  باورند 
بين المللى، شرايط بهترى براى دستيابى به طرح بزرگ 
اقتصاد مقاومتى فراهم خواهد شد، با اين حال به علل 
مختلف از جمله؛ تاثير اين رفتار استكبارى در بى ثباتى 
قوانين بين المللى و كاهش تاثيرگذارى نقش نهادهاى 
بين المللى در حل مسائل جهانى و نيز احتمال تشديد 
بحران هاى منطقه اى، تقريباً هيچ كس از اين رخداد كه 
پيام ها و پيامدهاى متفاوتى را در پى دارد، خوشحال 

نشد.
مهمترين پيامدهاى اين تصميم:

آمريكا سال هاست كه قدرت سلطه و نفوذ اوليه و موقعيت سياسى 
اين اقدام  خود در سطح جهان را از دست داده است، اما قطعاً 
يكجانبه آمريكا، به تضعيف بيش از پيش جايگاه اين كشور و در 
نهايت، انزواى بيشتر اين حكومت ياغى در افكار عمومى جهان 

منجر خواهد شد.
تصميم اخير ترامپ ثابت كرد كه براى آمريكا فقط منافع سرمايه داران 
آمريكايى حائز اهميت است و براى منافع ديگران هيچ ارزشى قائل 
نيستند و همين مسئله سبب خواهد شد تا گسل هاى ارتباطى بين 
اروپا و آمريكا دهان باز نموده و در تعامالت اقتصادى و سياسى آنها 

با يكديگر خلل و شكاف عميقترى را ايجاد نمايد.
 برخالف تصور تراپ، اين تصميم نه تنها متضمن تامين منافع آمريكا 
نيست، بلكه عواقب و پيامدهاى احتمالى و ناخواسته آن از جمله؛ 
گسترش ناامنى، جنگ و درگيرى در منطقه، ممكن است، منافع فعلى 
ساير كشورها به ويژه اروپا را هم در منطقه و بلكه در سطح جهان در 

معرض خطر جدى قرار دهد.

نيز  و  خودبزرگ بينى  و  استكبارى  ماهيت  تصميم،  اين  همچنين 
لذا  و  ساخته  آشكار  گذشته  از  بيش  را  زياده خواهى هاى آمريكا 
اين برجام نيست كه يك عضو خود را از دست داد، بلكه اين 
آمريكاست كه 5 كشور ديگر و بلكه اعتماد عمومى جهان را در 

جريان اين تصميم نابخردانه از دست داد.
اگرچه از مدت ها پيش به خاطر اِعمال نفوذ آمريكايى ها بر ساختار 
سازمان ملل، ناكارآمدى اين سازمان در حل مسائل بين المللى، بر 
كشورهاى جهان ثابت شده است، اما بى ترديد تصيم خودسرانه 
دولت ترامپ براى خروج از اين توافقنامه بين المللى، اندك اعتبار 
باقيمانده اين سازمان را نيز بر باد فنا خواهد داد و سلب اعتماد 
بيشترى را نسبت به تصميمات آتى اين نهاد بين المللى در پى 

خواهد داشت.
كشورهاى  ساير  و  ناكارآمد)  ملل (هرچند  سازمان  موضعگيرى 
جهان در برابر تصميم اخير ترامپ، پيامد منفى ديگرى است كه 
اين كشور از هم اكنون با آن مواجه شده و به احتمال زياد با بروز 
عوارض اين تصميم غلط، نظام سياسى جهان در روزها و ماه هاى 

آينده شاهد تشديد اين موضعگيرى ها خواهد بود.
تاريخ ايران اسالمى نشان داده كه مردم مومن و غيرتمند اين خطه، 
همواره در سختى ها و شدائد با اتحاد بيشتر و انسجام قوى تر به ميدان 
مقابله با تهديدات وارد مى شوند و اين نيز پيامد ديگرى است كه قطعًا 
خوشايند دولتمردان آمريكايى نيست، چرا كه اين گونه واكنش هاى 

عمومى، در اكثر موارد نقشه آنها را خنثى نموده است.
پيام  هاى اين تصميم:

با توجه به اين كه در جريان اين ماجرا ثابت شد، نظام بين المللى و منافع 
ساير كشورها (حتى اروپا) براى آمريكا پشيزى ارزش و اعتبار ندارد، 
لذا يكى از پيام هاى اين تصميم مى تواند اين باشد كه كشورهاى جهان 
بايد براى ايجاد ثبات در انجام تعهدات و رعايت قوانين و مقررات 
بين المللى، موضوع بازنگرى و اصالح ساختار نهادهاى بين المللى را با 

جديت و سرعت بيشترى در دستور كار قرار دهند.
پيام ديگر اين رفتار غيرعقالنى ترامپ، اين است كه كشورهاى جهان 
هرگز نبايد به وعده هاى دولتمردان آمريكايى و ساير قدرت هاى بزرگ، 

به ويژه غربى ها اعتماد كنند و لذا بايد براى ايجاد و حفظ ثبات امنيت 
جهانى، تضامين مطمئن ترى را تعبيه و تدابير بازدارنده موثرترى را اتخاذ 

نمايند.
 اين تصميم همچنين بيانگر پوچ بودن ادعاى آمريكايى ها مبنى بر دفاع 
از صلح جهانى و مغاير ادعاى دفاع از حقوق بشر آنها است و نشان 
مى دهد كه آمريكايى ها همچنان خوى جنگ طلبى و شرارت خود را 
حفظ نموده و داعيه رهبرى جهان را در سر دارند و اين همان تهديد 
بزرگى است كه كل جهان را در معرض خطر قرار داده و بايد براى 

مقابله با آن تدبيرى انديشيده شود.
همچنين اين اقدام ترامپ نشان داد كه البى هاى صهيونيستى تا چه حد 
در اليه هاى نظام پوسيده حكومتى اين كشور نفوذ يافته و سايه شوم 

خود را چگونه بر سرنوشت مردم آمريكا گسترانده است.
يكى ديگر از پيام هاى اين تصميم اين است كه؛ منافع آمريكا و 
در واقع منافع شخصى سرمايه داران آمريكايى، تا چه حد مى تواند 
كشور  اين  طماع  سردمداران  و  مسئولين  نزد  را  انسانى  مسائل 

تحت الشعاع خود قرار دهد.
و  مردم  وظيفه  كه  باشد،  مطرح  سوال  اين  شايد  حال 

مسئولين ما در قبال اين تصميم كودكانه چيست؟
قبل از هر چيز نبايد فراموش كنيم، با توجه به اين كه 
پس از برجام به علت تعلل و سنگ اندازى هاى آمريكا، 
ايران عمًال نتوانسته است از مزاياى گفته شده در مورد 
برجام بهره مند شود، لذا خروج يا بود و نبود آمريكا در 

اين توافقنامه تفاوت چندانى ندارد.
رجزخوانى هاى  به  توجه  با  كه،  است  اين  ديگر  نكته 
مطرح نظام سلطه مبنى بر جايگزينى نظام هاى تنبيهى 
جديد به بهانه هاى واهى مختلف مانند؛ قدرت موشكى، 
حمايت از تروريست و پولشويى، نبايد فراموش كنيم كه 
دشمنى آمريكا با ايران پايان پذير نيست و لذا اصوالً با 
برجام يا بدون برجام فرقى نمى كند كه ما با چه بهانه اى 

تحت تحريم هاى ظالمانه غربى ها باشيم.
موضوع قابل تامل ديگر اين است كه مسئولين ما نبايد اين تجربه 
تلخ تاريخى را از ياد برده و در جريان تعامل با اروپا براى حفظ 

باقيمانده برجام، از اخذ ضمانت هاى مطمئن غفلت نمايند.
وظيفه ديگر مسئولين نظام، پيگيرى جدى حقوق ملت ايران در 
چارچوب مفاد اين توافقنامه و در صورت لزوم شكايت از دولت 
آمريكا به مجامع بين المللى تا اخذ نتيجه نهايى است، مسئولين 
محترم بايد توجه داشته باشند كه حداقل دستاورد اين پيگيرى، 

ثبت رسمى زورگويى و قانون گريزى آمريكا در تاريخ است.
كالم آخر؛ همان گونه كه رهبر معظم انقالب اسالمى بارها متذكر 
خود  براى  مطلوب  فرصت  يك  به  مى تواند  تحريم ها  شده اند، 
اتكايى و تحقق اقتصاد مقاومتى تبديل شود و لذا مردم و مسئولين 
بايد ضمن حفظ هوشيارى و انسجام و آمادگى براى مقابله در برابر 
رفتار هنجارشكنانه افراد فرصت طلب براى سوءاستفاده احتمالى از 
اين شرايط، تمام توان خود را براى دست يافتن به اين هدف بزرگ 

متمركز و با سرعت بيشترى در اين مسير گام بردارند.

تاريخ انقالب در ميان نقِل راست و دروغ گم استپيام ها و پيامدهاى خروج آمريكا از برجام

گروه سياسى: يادگار امام راه نجات تاريخ انقالب از تكثر غير مبارك را بحث درباره روش شناسى آن دانست و 
تأكيد كرد: يقين بدانيد با شيوه اى كه ما پيش مى رويم تاريخ انقالب در ميان صدها هزار نقل راست و دروغ گم 

است.
حجت االسالم سيدحسن خمينى در همايش «روش شناسى تاريخ نگارى انقالب اسالمى»، با بيان اينكه تاريخ 
انقالب پيوند عميقى با شهداى انقالب دارد، گفت: از ابتداى انقالب بنياد تاريخ تشكيل شد كه آقاى معاديخواه 
زحمات زيادى براى آن كشيدند؛ ابوى ما نيز عضو هيأت امناى آنجا بودند. بعد از رحلت ايشان آقاى هاشمى از من 
خواستند كه به مجموعه مديريت اين بنياد اضافه شوم و سپس، آقاى بهشتى سرشت و دكتر عليرضا بهشتى هم به 
آن مجموعه اضافه شدند.يادگار امام ادامه داد: روزى از روزها كه در جلسه نشسته بوديم بحثى مطرح شد و آقاى 
هاشمى گفتند چرا خاطرات مختلفى كه ضبط و پياده كرده ايد را منتشر نمى كنيد؟! (همين جا بگويم كه اگر در هيچ 
بعدى در تاريخ انقالب كار نشده باشد در توليد خاطرات به توليد انبوه رسيده ايم و به اندازه كافى خاطره موجود 

است! هرچند بعضى ها مثل آقاى دعايى كه بايد خاطره بگويند نگفته اند و بعضى ها كه نبايد بگويند گفته اند.
سيد حسن خمينى با اشاره به اينكه ما با حجم بسيار بااليى از تاريخ شفاهى مواجه هستيم، يادآور شد: اين هم فقط 
مربوط به دوستداران انقالب نيست و حجم بسيار بااليى از آن مربوط به مخالفين است كه شايد فرصت بيشترى 
هم داشته اند. تاريخ شفاهى آكسفورد و تاريخ شفاهى هاروارد خيلى معروف است كه مجموعه هايى را منتشر كرده 
اند و متصديان برخى از آنها مخالفين قسم خورده انقالب بوده اند.وى اظهار داشت: در جلسه بنياد تاريخ با حضور 
آقاى هاشمى جرقه اى زده شد كه به جاى توليد بخش ديگرى از خاطرات بحثى در رابطه با «حجيّت» در تاريخ 
داشته باشيم.وى با تأكيد بر اينكه يكى از بحث ها «اجتهاد در انديشه امام» است، گفت: به نظر من بسيار مهم است 

كه خاطره امام را چه كسى نقل كرده است.
وى ادامه داد: كسى كه نقل كرده زمان تلقى حديث آيا ارتباط با امام داشته است؟ مثال اگر يكى از علماى فقيد 
بزرگوار روايت و خاطره اى از امام را در رابطه با سال 1339 نقل كرده اند، شما مى توانيد بگوييد اين روايت نقل 
مسنَد و درست است و خود ايشان آن را از امام شنيده است-البته اينكه ايشان در تلقى خود خطا كرده اند يا نه، 
در رابطه با همه افراد مى توانند پيش آيد-؛ اما اگر همين مرجع بزرگوار كه بى ترديد از شاگردان برجسته امام بوده 
است خاطره اى مربوط به سال 1363 را نقل مى كند، حتما با واسطه كسى بوده است، زيرا آن وقت ايشان در قم 
بوده و امام تهران بوده اند و اصال جلسات خصوصى نداشته اند.سيد حسن خمينى ادامه داد: مهم تر از زمان تلقى، 
زمان نقل است كه رابطه فرد با آن شخصيت( در اينجا موضوع بحث امام است) چه بوده است؟ فردى سال 56 يا 
60 جزو نزديكان امام بوده اما بعدا به عللى مطرود شده و سال 79 خاطره اى را نقل مى كند. كسى كه اين خاطره 

را سال 79 نقل مى كند، آيا حّب و بغض شخصى در نقلش هست؟
وى تأكيد كرد: زمان تلقى و زمان انتقال مسأله بسيار مهمى است كه متأسفانه در تاريخ نقل شيعه گم شده است. 
ما اآلن نمى دانيم اين اصحاب حضرت قصه اى كه نقل كرده در زمان رفاقتش بوده و يا زمانى بوده كه حضرت 
به عللى او را بيرونش كرده است؟! وى با تأكيد بر اهميت تاريخ تصريح كرد: يقين بدانيد با شيوه اى كه ما پيش 
مى رويم تاريخ انقالب در ميان صدها هزار نقِل راست و دروغ گم است. گرفتارى ما اين است كه هركس رسيده 
سخنى گفته و نمى توانيم جلوى آن را بگيريم؛ مگر مى شود جلوى سخن گفتن را گرفت؟! آن هم با اين فضايى 
كه همه تريبون دارند. همين جلسه امروز را افراد بروند و به همين مجموعه بفرستند؛ ببينيد چه اختالفى در بيان 
پديد مى آيد.يادگار امام در مورد علت شكل گرفتن اين همايش گفت: واقعيت اين است كه ما متخصص تاريخ 
نيستيم. اگر اساتيد همت نكنند و نقاط درد را نشناسند و براى اصول تاريخ و قاعده مند شدن پيدا كردن راست و 
دروغ از هم تالش نكنند با مشكل مواجه مى شويم. چون تاريخ انقالب، تاريخ زندگى امام مهم است. پژوهشكده 
امام خمينى (س) و انقالب اسالمى همتى كرد و اين همايش را برگزار كرد، اما اين آغاز راهى است كه هم حركت 

در آن سخت است، هم واجب و هم تمام ناشدنى است. ولى به هر حال بايد از مسيرى شروع كرد و ادامه داد.
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 چرا متوليان خوزستان كه براى طرح هاى انتقال آب خود را به آب و آتش مى زنند درباره ساخت و ساز 
رستوران ها درحريم رودخانه سكوت كرده اند، آيا نابودى به سبك انتقال مهم تر از نابودى با ساخت و 

ساز است يا اعتراض به انتقال آب نتيجه هايى دارد كه ما از آن بى خبريم.
وقتى انسانها كنار رودخانه ها اجتماع تشكيل دادند و فهميدند مى توانند متمدن باشند. ياد گرفتند براى 
استفاده مناسب از منابع رودخانه، بايد به حريم آن احترام بگذارند، اما سالهايى آمد كه آجر بر هرچيزى 
سايه افكند و ساخت و ساز همه قوانين را بر هم ريخت، تمدن شكل ديگرى گرفته بود و آدمها ولع 
سيب بهشتى را با ساختن عوض كرده بودند، بيچاره ترين زنده هاى جهان رودها بودند كه حاال يا جايگاه 
زباله هاى توليدى آدمى و فاضالبش بودند يا طرح هاى به اصطالح عمرانى اش. كارون نيز از اين 
مصيبت دور نماند،  شايد يكى از داليلى كه ساخت و ساز در حريم رودخانه ها جدى گرفته نمى شود 
جرم به حساب نيامدن آن است، اين كار فقط تخلف است و نمى توان متخلفان آن را به اسم مجرم به 

دستگاه قضايى سپرد.
درباره نحوه ساخت و حريم و مجوز دادن براى آن متاسفانه همان قصه تكرارى توپ و ميدان تكرار مى 
شود و از شهردارى تا سازمان آب و برق يا استاندارى نسخه براى يكديگر مى پيچند، در حالى كه ساخت 
و ساز باالتر از حريم 25 ساله در شهرهايى كه با خطر جارى شدن سيالب روبه رو است، در كميسيونى 
متشكل از معاونت عمرانى استاندارى، سازمان آب و برق يا برق منطقه اى، بخش امالك و اراضى 
اداره كل منابع طبيعى، شهردارى ها، محيط زيست و احتماال نماينده اى از ثبت اسناد مورد بررسى قرار مى 
گيرد؛ براستى اگر قرار است در هر دوره اى بگويند يكى بدون هيچ مانعى آمده، ساخته، فروخته، خورد و 

رفته، سالها هم پيامد كارش بر دوش مردم بماند اين همه ارگان به چه دردى مى خورد؟
چهار رستوران در زمان استاندار سابق خوزستان مقتدايى در حريم رودخانه كارون ساخته شده است كه 
مى گويند به سالمتى محيط زيست و حريم رودخانه را زير پا گذاشته و قانون را دور زده اما هيچ متولى 
در آن زمان اقدامى براى جلوگيرى از بى حرمتى به حريم رودى كه زندگى خوزستان  به آن گره خورده 
نداشته هيچ؛ بعد از اين همه سال متوليان جديد هم فقط به همين كه اين كار در زمان ما انجام نشده 
بسنده كرده اند، از كنار اين رستوران ها گذشته ايم و چاى سرد مى نوشيم به بى خيالى در البى اش كه 
به گوش مى رسد دو كافه ديگر به راه است، ساختمانى در باال دست پل هفتم جنب على بن مهزيار به 
عنوان كافه جزيره، كه ساخت آن كامال غلط است و هيچ گونه توجيهى ندارد متاسفانه نصف رودخانه 

را اشغال كرده و حالت نازيبايى به رودخانه با آن سقف هاى كانكسى داده است، در 
البالى، البى هاى ايجاد آن هم عده اى مى گويند پاى استاندار سابق در ميان است و 
پروژه اى است كه اتفاقا سازمان آب و برق و نيز براى جلوگيرى و تخريب آن در تالش 
است، ديگرى هم كنار پل طبيعت، در رودخانه تعداد زيادى پايه هاى بتنى غول پيكر 
زده اند كه مجوز ندارد، استاندارى و شهردارى عنوان مى كنند پل است! اما قرار است 
برجى 110 مترى وسط رودخانه باشد با راه هاى دسترسى كه اسم راه هاى دسترسى 
آن را پل گذاشته اند و اين بار استاندارى جديد را به چالش مى كشد، يك مسئله ديگر 
هم ذهن را قلقلك مى دهد اينكه چرا نماينده هاى استان كه براى طرح هاى انتقال 
آب خود را به آب و آتش مى زنند درباره اين شكل ساخت و سازها سكوت كرده اند، 
نابودى به سبك انتقال مهم تر از نابودى با ساخت و ساز است يا شيپور انتقال، صداى 
بيشترى دارد؛ يكى از مجوز داشتنش مى گويد و ديگرى از نداشتنش، ارگانها مسئولند 

و نيستند و اين قصه ادامه دارد...
 شهردارى مجوز نداده

در اين رابطه يكى از اعضاى شوراى كالنشهر اهواز اين موضوع را به استاندارى ها 
نسبت مى دهد و مى گويد: درباره كارى كه به ما ربطى ندارد نمى توانم نظر دهم، 

وقتى از رحيم كعب عمير مى پرسم آيا شهردارى براى ساخت اين رستوران ها مجوزى صادر كرده يا 
نه؟ وى بعد از سوال از شهردار منطقه دو ومنطقه 7 (رستوران ها از دو طرف منطقه عامرى و كيانپارس 
به اين شهردارى ها مربوط مى شود) عنوان مى كند: اين مسئله در حريم آب و برق است و اصال نيازى 
به مجوز ما ندارد، ضمن اينكه شهردارى ها اعالم كرده اند كار 4 رستوران در زمان استاندار سابق انجام 

شده و مجوزى از ما گرفته نشده است.
بهتر است بدانيد طبق ماده كميسيون 100 اگر شهردارى مجوزى براى ساخت اين رستوران- كافه ها 

نداده است مى تواند همين حاال نيز اقدام به قلع و قمع آنها كند.
 تعامالت نهادها نبايد به نقض قانون برسد

يك مشاور حقوقى دادگسترى در اين ارتباط توضيح مى دهد: در اصل 35 قانون اساسى آمده است حفظ 
حريم رودخانه و تمام جاهايى كه مرتبط با محيط زيست است يك وظيفه همگانى است و تحت هيچ 

عنوانى كسى حق تعدى به حريم آنها را ندارد و اين موضوع بايد پيگيرى شود.
بدر سودانى با اشاره به اينكه رودخانه در اختيار تام سازمان آب و برق نيست بلكه اين سازمان به نمايندگى 
از دولت و وزارت نيرو فقط تصديگرى مى كند نه مالك كه بتواند آن را خريد و فروش كند، كارى كه 
خالف قانون است مناقشه ندارد و از سوى ديگر شهردارى هم نمى تواند اين كار را انجام دهد، درباره امور 
شهرى منطقه خود صالحيت دارد و حق ورود به حريم رودخانه و بستر آن را ندارد اما بعضى از وزارتخانه 
ها و نهادها باهم تعامالتى دارند كه اين موضوع نبايد به جايى برسد كه قانون نقض شود تحت هر عنوانى 

اين رستوران سازى در حريم رودخانه خالف قانون است.
نبايد اشتباه يك نفر تا ابد باقى بماند

اين مسئول مبنى بر اينكه، شهردار عنوان مى كند اين كار در زمان مقتدايى انجام شده آيا نمى توانند به 
عنوان متولى شكايت كنند و اجازه ادامه كار ندهند؟ تصريح مى كند: هر اقدامى از لحاظ قانونى دو جنبه 
دارد يكى حقوقى و ديگر كيفرى و جرم بودن آن؛ اول اينكه ساخت اين رستوران ها جرم محسوب مى 
شود و هركس دستور آن را داده الزم است بيايد و پاسخگو باشد،  اين كار تجاوز به بستر رودخانه است 
و اقدامش مختل محيط زيست و بهداشت اين از لحاظ شخصى، درباره كسانى كه نمايندگان بعدى 
هستند بايد گفت؛ استاندار مى رود و ديگرى مى آيد اما قرار نيست هركس رفت هر اقدامى كه كرده 
ماندگار بماند. او مى افزايد: اگر كار غير قانونيست دادگاه بايد كار خود را انجام دهد و در ابتداى دستور 
توقف عمليات اجرايى را بدهد تا جلوى ساخت و ساز بيشتر را بگيرد و هزينه بيشترى از بين نرود، از لحاظ 
حقوقى كسى حق ساخت و ساز در اين منطقه را ندارد، اگر هم از لحاظ كيفرى آنرا مربوط به كسى بدانيم 

كه ديگر رفته و در اين ميان زمانى هم گذشته باز هم دستور توقف بايد داده شود.
سودانى خاطرنشان مى كند: اين پروژه ها اگر آب نباشد جالب و جذاب نيست و اگر آب باشد تجاوز به 
حريم رودخانه است بنابراين اصًال توجيهى ندارند اگر كسى بخواهد از اين كار شكايت كند هم شهردار 
و هم استاندار مسئول اند حتى اگر هركدام تقصير را به گردن ديگرى بياندازد، هر دوى آنها در دادگاه و 
ديوان عدالت ادارى در باره تصميم هايى كه گرفته اند خوانده هستند، از طرفى پروژه ها متصدى دارد 
وقتى در روز اول تصميم گرفته اند آن را احداث كنند مى دانستند قرار است براى اداره آن را به چه كسى 

مى سپارند پس بايد پاسخگو باشند.
مسئول اجراى تصميمات دوره خود هستم

استاندار سابق خوزستان از در جريان نبودن اتفاقات  بعد از دوران مسئوليت خود در استاندارى خوزستان 
مى گويد و عنوان مى كند: من مسئول تصميمات و اجراى تصميمات دوره خود هستم، پروژه پارك 
5 هكتارى شوشتر تا خرمشهر و آبادان كه هماهنگ با ميراث فرهنگى بود و 9 ماه براى گرفتن مجوز 
هاى الزم تاخير داشته، ساماندهى تاالب شادگان و جزيره شادمانى آبادان كه پاكسازى از مواد ناريه در 
آن انجام مى شد، اما در مقطع كارون؛ 4 پروژه در زمان تصدى من انجام شد كه سه طرح آن كامًال 
بهره بردارى شده اين پروژه ها با رعايت كامل حريم رودخانه بوده و در زمان خود مسائل حقوقى آن به 
دادگسترى هم كشيده شد، قاضى مربوطه دادگسترى هم ابتدا دستور توقف و بعد از آن اجراى كار را داد، 
به طور طبيعى در اجرا و پايان بهره بردارى ها قطعاً نظر مقام قضايى با توجه به ادعاهايى كه سازمان هاى 

ذيربط دارند اعمال مى شود.
معطلى براى اخذ مجوز

عبدالحسن مقتدايى با تاكيد بر اينكه فقط مسئوليت اين چهار پروژه؛ با من است، تصريح مى كند: همه 
آنها با استحصال ساحل، خروجى دبى، بازنگرى ورود آب به رودخانه كارون انجام شده آخرين آزمايش 
طبيعى آن نيز با سيلى كه دو سال گذشته پيش آمد مشخص كرد كه رعايت حريم شده و پرونده آن 
بسته شد، حتى درباره اين رستورانها 6 ماه با سازمان آب و برق  رفت و آمد داشتيم، براى جزيره شادمان 

همچنين پارك شوشتر يكسال معطل شديم تا مجوزهاى آنها صادر شد. 
او با اعالم نداشتن اطالعات از دو سازه جديد كه با نامهاى طبيعت و كافه جزيره در حال انجام در حريم 
رودخانه اند، اذعان مى كند: براى رستوران هاى سابق هيچ مجوزى براى شكستن عرض رودخانه نداده 

ام، هرچه بوده بيرون از حريم رودخانه و در ساحل است تا مردم بتوانند از ساحل استفاده كنند، هيچ 
تعرضى به حريم رودخانه كارون صورت نگرفته حتى رستوران هاى ساخته شده در جزيره تعرضى به 
ساحل آن جزيره ندارد، يك پل كه در ارتفاع 4 مترى آن قايق هايى طراحى شده و اصًال وارد رودخانه 

نشده اند.
تعرضى به حريم كارون نشده

مقتدايى با اعالم اينكه در طى اين مدت به ارگان هايى چون ديوان محاسبات ادارى، دادگسترى رفته و 
پاسخ داده ام، در كارهاى انجام شده زمان من مطلقا وارد آب نشده ايم، بحث ساحل بوده و اين ساحل 
بعد از بازنگرى بر اساس سدهاى احداثى برآورد شده، يك زمانى دبى رودخانه ها در سيالب 4 هزار 
مترمكعب بود االن در شرايط فعلى به 180 متر مكعب هم نمى رسد، در شرايط سيل 2 سال قبل دبى 
2 هزار متر مكعب بود اما باز هم اتفاقى نيفتاد.  استاندار پيشين خوزستان با ذكر اينكه مطلقا دستور دو 
رستوران جديد پل طبيعت از وى نيست خاطر نشان مى كند: حتى كنار پل طبيعت مجوز رستوران سيار 
دادند وما اجازه اين كار را نداده و آن را برداشتيم اما متاسفانه دوباره در حال انجام است، تكذيب مى كنم 

مجوز حتى ايجاد يك پايه در رودخانه را داده باشم.
100ميليارد تومان اعتبار زير ساختى صرف رستوران سازى

 يك فعال اقتصادى در اين باره مى گويد: نزديك به 100 ميليارد تومان از اعتبارات زير ساختى استان 
را صرف ساخت 4 رستوران در ساحل كارون كرده اند، در كجاى دنيا دولت رستوران مى سازد؟ حتى 
در كشورهاى در حال توسعه رستوران در اختيار بخش خصوصى است، اين اعتبار مربوط به زير ساخت 
ها بوده در حاليكه رستوران زير ساخت نيست، زير ساخت ها شامل؛ جاده، آموزش، بهداشت، درمان، 
سالمت و ارتباطات است و ما اعتبارات توسعه آن را به رستوران سازى داده ايم آنهم فقط با اين نگاه 
كه در كارون گردشگر جمع كنيم! در حاليكه مى توانستند با فراخوان و دريافت طرح ها آن را به بخش 

خصوصى بسپارند.
پيامد نگاه آنى و راه حل فورى

على دژمان بيان مى كند: نكته دوم اين است كه رستوران ها با خرج اعتبارات ساخته شده و حاال آنها 
را به بخش خصوصى مى دهند! بعد از 5 سال مستهلك مى شوند و هزينه هاى دولت جبران نمى 
شود و به امان خدا مى ماند تا با يك هزينه پايين به بخش خصوصى داده شوند، از نظر ساختارى نيز در 
حريم رودخانه بودند وخيلى از سيستم هاى آبى كه براى آنها پيش بينى شده در جدلهاى جزيره اند، همه 

اين معضالت به اين علت است كه نگاه ها به قضايا آنى است و به دنبال حل فورى مسائل هستيم.

او درباره راهكارهاى مشاركتى در بخش خصوصى اذعان مى كند: اين مشاركت توسط دولت و 
شهردارى سهم آورده زمين و پروانه ساخت است و آورده سرمايه گذار هم سرمايه اش، تا به تناسب آن 
مشاركت كنند، وقتى چنين باشد هردو خود را سهيم مى دانند و مسئوليت پذيرى بيشترى هم دارند، 
هرچند در مواردى هم ساختارهاى ادارى، پيچيدگى ها و بروكراسى ادارى ما زياد است كه باعث كم 
آوردن بخش خصوصى مى شود، ممكن است براى انجام يك كار سالها در پيچ و خم بحث تسهيالت 

و مجوز هاى قانونى بمانيد و دست آخر هم كار رها شود.
دولت  نظارت خود را قوى كند

دژمان اشاره مى كند: از سوى ديگر دولت بايد بخش نظارتى خود را قوى كند اما به اين دليل كه حتى 
پروژه هاى خصوصى ما شبه خصوصى است مديران همان دولتى اند و پيشرفت نمى كنند اگر به معناى 
واقعى خصوصى باشد و به دنبال درآمد، طبيعتا تسريع دارد، اما عده اى از آنها در دادن عوارض دولتى 
اند ولى براى كنترل شدن ادعاى خصوصى بودن دارند، به اين شكل دست قانون هم بسته است، لذا 

بايد خصوصى واقعى باشيم.
 يك فعال محيط زيست بحران هاى ساخت و ساز در حريم رودخانه را موارد زيادى مى داند كه از جمله 
آن به غير از سيالب مى توان  ورود فاضالب واحدهاى مسكونى و تجارى ساخته شده را به رودخانه 
دانست كه در اين مورد متاسفانه كارون هميشه دچار چالش بوده و سالها ريزش انواع مختلف فاضالب 

را در حريمش تجربه كرده كه تاثيرات بدى بر سالمت محيط زيست و بهداشت اهواز داشته است.
عباس مشعشع تعدى به حريم رودها را باعث تخريب محيط زيست مى داند و مى گويد: هر رودخانه يك 
بستر فصلى و يك دائمى دارد بسترفصلى در زمان طغيان پر شده و بعد از آن خشك مى شود، رودخانه 
كارون يك رژيم دائمى دارد و اين رستوران هاى دقيقا در بستر دائمى و در تراز پايين دست ساخته شده 
يعنى به ارتفاع سطح آب رستوران هاى بزرگى احداث كرده اند درست است كه در حال حاضر خشكند 
اما آرايش و نسل بارش ها بعد از خشكسالى عوض مى شود و اين نيست كه ديگر نبارد با تغيير رفتار 
بارش مى بينيد كه در عرض يك نيم روز ميليارد ها متر مكعب آب است كه نه سدى جلوى آن را مى 
تواند بگيرد و نه انتقالى، با جريان دركانال اصلى رودخانه كارون تمام اين رستوران ها حتى جاده هاى 

ساحلى آن را ويران مى كند.
او با بيان اينكه اين كار به مرور باعث نشست زمين مى شود و تهديد براى منابع طبيعى است، ادامه مى 
دهد: به غير از آن امنيت را بر هم ميزند كه به غير از آن اهواز براى 
مالثانى، كوت عبداله، روستاهاى بيوض، مليحان و تمام مسير 
رودخانه تا خرمشهر آلوده مى شود، متاسفانه فقط در كشور ايران 
است كه ساخت و سازها را به سمت كانال هاى دائمى رودخانه ها 

كشانده اند براى معيشت خود.
مشعشع درباره اجراى اين گونه طرح براى جذب توريست هم 
بيان مى كند: بحث گردشگرى يك دروغ است در ده سال اخير 
نديده ايم گردشگرى به اين رستوران ها بيايد، اصال كدام گردشگر 
عاقلى در كارون با اين حجم آب فاضالب جت اسكى بازى مى 

كند؟
احداث بدون نظر كارشناسى

در ادامه يك منبع آگاه كه نخواست نامى از او برده شود مى گويد: 
اين سازه ها چه احداث شده چه در حال تكميل باشند در شرايط 
فعلى خطرى ندارند اين ها فقط تهديدى هستند براى عبور ايمن 
سيالب، در وضعيت خشكسالى فعلى كشور پيامدى ندارد اما بحث 
اين است كه نمى توان گفت وضعيت حال حاضر كامل و تضمين شده است و چند صباحى ديگر سازه 
هاى احداث شده صددرصد از عبور سيالب جلوگيرى مى كنند و اين جلوگيرى هم آسيب به خود سازه 

ها و هم پايين دست و باالدست است.
 او با اشاره به اينكه قصد استاندارى در ساخت اين مهمانخانه ها براى گردشگرى و عوام بوده و اين 
رستوران ها براى آمدن جذب توريست مناسب است، مى گويد: اگر كليات ساخت اين رستوران ها را 
كنار بگذاريم بروى جزئيات آن بحث داريم، در همان زمان هم به مقتدايى و معاون وقت وى سياحى و 
مديركل دفتر فنى استاندار(عسگرى) گفته بودند نقطه مورد نظر احداث اين رستوران ها مناسب نيست، 

جواب دادند كه استاندار اصرار دارد در همين نقطه باشد و بدون نظر كارشناسى كار انجام شد.
او ساخت پل طبيعت را به دوره جديد استاندارى نسبت مى دهد اما كافه جزيره را همچنان منسوب به 
استاندار قبل مى داند و اظهار مى كند: پنج پروژه ساخت رستوران بوده كه رستوران پنجم در كوت عبداله 
رها شد، براى عامرى، گلستان، كيانپارس و كافه جزيره هيچ مجوزى از سازمان آب و برق گرفته نشده 
ادعاى داشتن مجوز مثل اين است كه كسى در خانه شما اتاقى بسازد و ادعا كند از شهردارى مجوز دارد 
مالك اصلى وزارت نيرو و سازمان آب و برق است كه مجوزى نداده تنها مجوز موجود براى ايجاد سه 

اسكله بوده نه رستوران ها و عيانى.
چرايى هدر رفت پول بيت المال

اين مقام مسئول درباره تخريب اين بناهاى غير مجاز عنوان مى كند: ما نمى توانيم ذهنيت عوام را نسبت 
به خراب كردن پروژه اى كه حدود 100 ميليارد تومان هزينه داشته را سامان دهيم آنها به عنوان شهروند 

مى گويند چرا پول بيت المال را هدر مى دهند؟ و اين سوالى است كه به راحتى نمى توان توضيح داد.
تفاوت نگاه به دور زنندگان قانون

تاسف بارتر اين است قانون خراب كردن خانه هاى يك قشر عادى به ادعاى در حريم رودخانه بودن در 
همين چند روز اخير و با وجود اينكه خانه ها در پشت سيل بند بودند اجرا شد هرچند يك نكته مبهم اين 
بود كه اگر اين خانه ها به واقع غير مجاز ساخته شده بودند چرا شهردارى به آنها قول پرداخت خسارت 
داده، و اصال چرا آگاهى به مردم داده نشده و سوال اينكه آيا همين اقتدارى كه براى قلع و قمع خانه 
هاى قشر ضعيف به كار بردند درباره برج هايى كه نه در پشت سيل بند بلكه در قلب كارون نشسته اند 
به كار مى رود، اين شيوه براى 4 رستوران سابق كه ديده نشد كاش الاقل درباره دو پروژه جديد كارى 

كنند./قدس آنالين

پازل نابودى كارون با ساخت و ساز غيرمجاز كامل شد
طيبه قاسمى

شـت  ا د د يا

آينده پژوهى يا آينده فروشى
آينده پژوهى در دولت ما جاى خود را به آينده فروشى داده 
است.  استراتژيست ها افرادى هستند كه بايستى براى حل 

بحران ها و پيشگيرى از بروز آنها چاره اى بيانديشند.
 از آنجا كه پيشگيرى از بروز يك بحران بر مديريت وضعيت 
حوزه  (در  ها  استراتژيست  اغلب  دارد،  ارجحيت  بحرانى 
هاى مختلف از جمله نظامى، سياسى، اقتصادى، فرهنگى و 
اجتماعى) به دنبال آن هستند تا با شناخت روندها و وقايع 
آينده، به تدوين طرح ها و برنامه هايى براى مقابله با تهديدهاى 
احتمالى پيش رو بپردازند. در اين زمينه آنها گاها تا آنجا پيش 
مى روند كه براى كنترل وضعيت آينده، خود اقدام به ساختن 
روندهاى آتى و پديد آوردن وقايع تأثير گذار بر اين روندها 
مى كنند و از اين طريق، پيشاپيش كنترل آينده را در دست 

مى گيرند.
به اين ترتيب، مهم ترين وظيفه يك استراتژيست، دستيابى 
به شناختى صحيح از وضعيت پيش رو است. بر اين اساس، 
آينده نگرى و استفاده از ابزارهاى علمى براى آينده انديشى، از 
اهميت حياتى براى برنامه ريزى استراتژيك برخوردار است. 
اين امر تا بدانجا پيش رفته است كه برخى از پژوهشگران اين 
حوزه مطالعاتى، از آينده انديشى به عنوان شاخه اى از علوم 
ياد مى كنند كه در آن نه تنها از تعاليم رشته هاى مختلف 
علوم انسانى مانند جامعه شناسى، روان شناسى، سياست و 
تاريخ بهره گرفته مى شود، بلكه علوم ديگرى مانند رياضيات، 
احتماالت، فيزيك و حتى پزشكى (به ويژه تخصص هاى مغز 
و اعصاب) نيز در پيشبرد اين دانش ايفاى نقش بازى مى كنند.

ولى بر خالف عرف رايج در همه كشورهاى توسعه يافته دنيا 
عملكرد سياستگذاران و دولت مردان ما در امر سياستگذارى 
،حاكى از  آن است كه سياستهاى كوتاه مدت بر برنامه هاى 

بلند مدت ارجحيت دارد.
آينده فروشى براى حل مشكالت امروز

ولى  هستند؛  طرح  قابل  متعددى  مصاًديق  خصوص  اين  در 
يكى از موضوعاتى كه از سال گذشته در دولت رايج شده، 
فروش اوراق خزانه با سر رسيد دو يا سه ساله به طلبكاران 
و پيمانكاران دولت است. اين اقدام دولت يعنى آينده فروشى 
براى حل مشكالت امروز و فروش بودجه عمرانى دولت در 
سالهاى بعد و مقروض كردن دولت بعدى قبل از سر كار آمدن!
و  علمى  محافل  در  امروزه  كه  حالى  در  است  تعجب  جاى 
سياسى دنيا، آينده پژوهى به عنوان مبناى سياستگذارى دولتها 
در راستاى موضوع حكمرانى خوب يكى از موضوعات مهم 
روز مى باشد تا همگام با تغييرات سريع دنياى مدرن آينده 
كشور خود را از مخاطرات پيش رو نجات داده و همگام با 
تغييرات پيش روند، سياستگذاران ما آينده كشور را به فروش 

گذاشته اند؛ تا از بحران امروزى رهايى يابند.
مشكل اين اقدام غير علمى و غير كارشناسى دولت فقط به 
همين جا ختم نمى شود بلكه در كنار آينده فروشى و مقروض 
كردن دولت بعدى، شكل گيرى فساد و رانت در نحوه فروش 
اين اوراق و روش تبديل آنها به وجه نقد توسط پيمانكاران، 
نظر  در  با  مناقصات  در  پيمانكاران  قيمت  ارائه  نحوه  و  نوع 
گرفتن دوساله بودن سررسيد اوراق دريافتى نيز به مفسده اى 
ديگر در حوزه رانت اطالعاتى در بدنه دستگاه هاى اجرايى 

كشور تبديل شده است.
مقطعى(ترجيح  مندى  رضايت  ارجحيت  درمان  بى  درد   
سياستهاى كوتاه مدت) بر مطلوبيت(سياستهاى بلند مدت و 
كارا) سالهاست كه در نگرش و رويكرد سياستگذاران ما اعم از 
چپ و راست مشهود است . مديريت تسكين بخشى(خوراندن 
مسكن) كه باعث مى شود بيمار براى مدت كوتاهى احساس 
درد نكند؛ بردرمان قطعى نه تنها در دايره مديريت استراتژيك ما 

رخت بر نبسته بلكه برعكس پررنگ تر نيز شده است.
بر خالف عرف رايج كه دولت هاى مدرن سعى بر پيشگيرى 
از بحران دارند تا مديريت بحران، دولتمردان ما با آينده فروشى 
آن  همانند  درست  اند،  برداشته  گام  بحران  استقبال  به  خود 

شخصى كه بر شاخه نشسته بود خود بن مى بريد .
 جا دارد دولتمرداران ما به جاى آينده فروشى كمى آينده پژوهى 
را مبناى سياستگذارى عمومى خود قرار داده و با تغيير رويكرد 
خود از سياستگذارى مدل بحران به سياستگذارى مدل توسعه، كور 

سوى اميد را براى نسل فعلى و آينده روشن نگه دارند.

على دژمان

 يقيناً هركدام از ما در زندگى روزمره تجربه هاى گوناگونى را 
به قيمت هاى مختلف به دست مى آوريم. اين تجربه ها مى 
توانند نگاه ما را به آدم ها يا موضوعات پيرامون تغيير دهند.

يك تماس از سوى دوستى ارزشمند و بى نظير كافى است تا 
شما خود را از چند روز قبل براى كسب تجربه اى جديد آماده 
كنى. قرارمان دوشنبه ساعت 14:20 دقيقه جلوى ساختمان 

اداره كل اطالعات استان خوزستان است.
 چند نفر ديگر از دوستانى كه همراه ايشان هستند را نيز 
مى شناسم . بعد از سالم و احوالپرسى ، وارد ساختمان اداره 
كل اطالعات خوزستان مى شويم . همه حواسم در چشم 
هايم جمع مى شوند ، از خيابانى كه سمت راست آن چند 
ساختمان است مى گذريم تا به يك سالن ورزشى مى رسيم. 
ميزبانان، جوانانى هستند خوش پوش و نيك رفتار، ميهمانان 
را به داخل سالن راهنمايى مى كنند . من و همراهان جايى 
در ميانه سالن براى نشستن پيدا   مى كنيم. عده اى قبل از 
ما آمدند و گروهى در حال آمدن هستند. چشم هايم دنبال 
آشنايى در ميان همه ميهمانانى مى گردد كه برايم غريبه 
هستند. تنها آشنايان؛ جوانان خوش پوشى هستند كه نامى از 

آنها نمى دانم ولى نوع رفتارشان با ميزبان نشان از پختگى 
آنها در برخورد با انواع افرادى دارد كه با زبان ها و لهجه 
هاى مختلف در يك سالن و با يك هدف مشترك دعوت 

شده بودند.

آغاز برنامه :
 قبل از اجراى رسمى برنامه چند كليپ از فعاليت هاى اداره 
كل اطالعات خوزستان پخش شد كه توجه حاضران را به 
گوشه اى از فعاليت هاى اين اداره جلب كرد. اما به نظرم 
دعوت مخاطبان خاص براى ارايه گزارش عملكرد اداره كل 
اطالعات خوزستان آن در قالب چند كليپ كه هم مربوط به 
اداره كل اطالعات استان و هم وزارت اطالعات بودند، نمى 
تواند از لحاظ بصرى در ذهن ”مخاطب خاص“ اثربخشى  و 
ماندگارى داشته باشد. لذا بهتر بود گزارشى مستند همانند 
گزارش هاى خبرى كه توسط خبرنگاران صدا و سيما تهيه 
مى شود (شامل: فيلم، عكس، مصاحبه (مسئوالن و دستگير 
شدگان)، مستندات، موسيقى ) در آغاز اين مراسم پخش مى 

شد.

خيرمقدم ، تالوت قرآن و سرود جمهورى اسالمى آغازگر 
بازديد رسمى از نمايشگاه دستاوردهاى اداره كل اطالعات 
استان بود كه بدون هيچ سخنرانى آغاز شد (فكر مى كنم 
بهترين شروع براى يك بازديد نمايشگاهى بوده باشد، گرچه 
مديركل اطالعات استان نيز مى توانست درحد خير مقدم به 

ميهمانان چند دقيقه اى صحبت كند)

 بازديد از نمايشگاه
  نمايشگاه را مى توان به چند بخش تقسيم بندى كرد: 
1- رصد تجمعات و راهپيمايى ها 2-  عملكرد رسانه ها  
3- كشف پولشويى و اختالس درشركت ها و ابزار هاى 
جاسوسى تقسيم بندى كردكه هر بخش توسط  كارشناس 

متخصصى به بازديد كنندگان توضيح داده مى شد.

بازديد كنندگان چه گفتند؟
 شنيدن گزارش كارشناسان هر بخش، نگاه بازديد كنندگان 
را در خصوص فعاليت هاى هوشمندانه و تحليل هاى علمى 

و دقيق موضوعات مختلف  توسط اداره كل اطالعات استان 
تغيير مى دهد. اينها را مى شود در محاوره هاى دوستانه اى 

كه با هم مى كنند، متوجه شد.
 با چند نفر از ميهمانان كه صحبت مى كردم  بر اين موضوع 
اتفاق نظر داشتند كه امنيت استان خوزستان مرهون تالش 
هاى افرادى است كه وجود دارند ولى ديده نمى شوند، زخمى 
مى شوند، شهيد مى شوند و  براى حفظ آرمان هاى امام 
خمينى (ره)، انقالب و رهبر فرزانه اى كه هدايتگرى ُمدبِّر 
و آگاه به همه مسائل است، به ارزش هايى كه به آنها اعتقاد 
دارند، پايبند مى مانند. اينجا اداره كل اطالعات خوزستان است 
؛ مركز رصد همه فعاليت هايى كه درصدد وارد كردن آسيب 
به اعتماد عمومى  و امنيت جامعه هستند. اينجاجوانانى  كار 
مى كنند كه از بدنه خانواده هاى همين مردم كوچه و بازار 
هستند . مِن روزنامه نگار وقتى صحبت هاى آنها را در بازديد 
از نمايشگاه شنيدم  افتخار كردم به ايرانى بودنم ، به خوزستانى 
بودم به اينكه در استانى زندگى مى كنم كه على رغم آمارهايى 
كه در گزارش هاى اداره اطالعات ديده بودم در امنيت كامل 
زندگى مى كنيم  آن هم به واسطه ”سربازان گمنامى» كه 
به حق شايسته تر  از اين عنوان نمى توان به كسانى داد كه 

تالش مى كنند اين امنيت همچنان پايدار بماند.
 بازديد كننده ها، غرفه ها را يكى يكى مى بينند ، عده 
اى متحير، گروهى به فكر مى روند و برخى ديگر نيز از 
كارشناسان سوال مى پرسند. و من ، هم گوش مى كنم 
و هم مى بينم ، وقتى به غرفه رصد تحليل محتواى رسانه 
هاى استان مى رسم خوشحال مى شوم كه اين رسانه ها در 
تحليل هايى كه اداره كل اطالعات از آنها داشته ، پاك ترين 

رسانه ها و همراه ترين در اطالع رسانى صحيح و كمك 
كننده به مسئوالن استان در مديريت بحران ها بوده اند. 
وقتى به غرفه رصد مفاسد اقتصادى و كشف اختالس ها مى 
رسم، ناراحت مى شوم كه چرا برخى به مردم و بيت المال با 
بستن قرارداده هايى و... خيانت مى كنند، اينها هستند كه با 
جامه تزوير و ريا ، اعتماد عمومى  را خدشه دار مى كنند، ما در 
دهه 80 و 90 در استان كم نداشتيم از پولشويى ها، اختالس 
ها ، حضورعوامل تروريستى، عناصر گروهك وهابى داعش 
و .... در شركت ها ، ادارات ،كوچه پس كوچه هاى استانمان 
و... كه خيلى از آنها با درايت نيروهاى اطالعاتى خنثى و 

عوامل آنها دستگير شدند.
 بازديدكننده هاى نمايشگاه دستاوردهاى اداره كل اطالعات 
استان خوزستان اكنون تجربه اى جديد به دست آورده اند، 
مطمئناً خيلى ها براى اولين بار بود كه پايشان به  داخل 
ساختمان اداره كل اطالعات خوزستان باز شده بود آن هم 
براى بازديد از نمايشگاهى كه نگاه  و انديشه آنها را نسبت 
به قبل و بعد از بازديد در خصوص فعاليت هاى اداره كل 
اطالعات استان تغييرداد ، اين را مى توان از نوشته هاى 

آنها در دفتر يادبودى كه در سالن گذاشته بودند، متوجه شد.

در دفتر يادبود چه نوشتند؟
 معموًال دردفتر يادبودها از دست اندركاران تقدير مى كنند؛ 
يكى نوشت؛ دست تك تك شما را مى بوسم، ديگرى از 
رشادت ها و هوشيارى آنها تقدير كرد، فردى از گمنامى و 
مظلوميت آنها نوشت و يكى گفت؛ حافظ امنيت هستيد و 
سربازان گمنام امام زمان(عج) و... . ورق هاى دفتر يادبود را 

ميهمانان  نوشتند و رفتند . اكنون دلخوشى سربازان گمنام 
همان نوشته هايى است كه نشان از قدردانى و سپاس از 
تالش هايشان دارد و يادگارخوبى است براى ايجاد انگيزه و 
كار در روزهايى كه به خاطر برخى ناماليمات هايى كه مى 

بينند و مى شنوند.      

چندپيشنهاد :
 1- برگزارى اينگونه نمايشگاهها كه به نظرم براى اولين بار 
است اداره كل اطالعات استان خوزستان برگزار مى كند بهتر 
است جنبه عمومى پيدا كند تا مخاطبان عمومى كه همان 
مردم هستند در جريان بخشى از فعاليت هايى كه قابل ارايه 
هستند، قرارگيرند. همانند كارى كه نيروى انتظامى مى كند.

 2- دعوت از گروههاى خاص براى بازديد از نمايشگاه در واقع 
تمايل دست اندركاران اداره كل اطالعات براى انتقال ”پيام» از 
طريق شفاهى و سينه به سينه است كه با توجه به گستردگى 
مخاطبان در محدوده جغرافيايى خوزستان كه حدود 5 ميليون 
نفر است اثربخشى پايينى به دنبال خواهد داشت . با اين حال، 

هنوز هم يكى از بهترين شيوه هاى انتقال پيام است.
 3- بهتر است كليپ هايى كه از عمليات هاى مختلف در استان 
خوزستان آماده شده را به صورت گسترده در شبكه هاى اجتماعى 

( البته در موقعيت و زمان هاى مشخص) پخش كنند.
 4- استفاده از ظرفيت هاى شبكه هاى اجتماعى و موشن 
گرافيك و... براى اطالع رسانى و آگاهى بخشى به مخاطبان
 5- برگزارى جلسات هم انديشى به صورت فصلى با دست 
اندركاران رسانه ها (مكتوب و اينترنتى) و تحليل محتواى 

آنها از جنبه اطالعاتى

بازديد از نمايشگاه دستاوردهاى اداره كل اطالعات استان خوزستان

تجربه اى به وسعت يك زندگى
 گزارشگر: حسن دهقانى
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 عصر ارتباطات موجب شده تا خواسته يا ناخواسته تغييراتى در 
ــه وجود آيد، در اين ميان  ــب ك زندگى و فرهنگ مردم ايران ب س
ــترين گروهى هستند كه با وجود شبكه  هاى مجازى  جوانان بيش
سبك زندگى آنها نسبت به گذشته، تغيير كرده است؛ يكى از اين 
ــت  ــرها در فضاى مجازى اس تغييرات، ارتباط بين دخترها و پس
ــائل ديگر پيش رود البته در  ــمت ازدواج يا مس كه مى تواند به س
كنار ازدواج، درگيرى هاى عاطفى كه در شبكه هاى مجازى ايجاد 

مى شود، در ديدگاه اول براى بسيارى از جوانان جذاب است.
ــيار پيش مى آيد كه اين افراد پس از مدتى آشنايى با يگديگر،  بس
ــوند، اتفاقى كه معموال براى  به داليل مختلف از يكديگر جدا ش
ــان و براى طرف ديگر دردآور است؛ افسردگى و  يك طرف آس

تنهايى را مى توان از خواص اتمام اين نوع از رابطه ها دانست.
ــنى، مالى،  ــى مواقع اختالف فرهنگى، اخالقى، اعتقادى، س برخ
تحصيلى و غيره دليل پايان پذيرفتن رابطه در بين اين افراد است 
ــتفاده خود از  ــى از مواقع هم يكى از طرف هاى رابطه، اس و گاه
ــح مى دهد هرچه زودتر خود را از  ــرف مقابل را كرده و ترجي ط
ــال رابطه اى ديگر برود؛ با  ــر اين رابطه خالص كرده و به دنب ش
وجود اين اما برخى از مواقع هم روابط منجر به ازدواج مى شود.

ــى در گفت وگويى در خصوص  ــناس بالين مريم فرضى، روانش
تفاوت هاى ازدواج سنتى و ازدواج مدرن، 
ــنتى را مى توان به دو  اظهار كرد: ازدواج س
ــيم مى كنيم؛ در گروه اول مانند  دسته تقس
ــر بدون  ــاى قديم عمال دختر و پس زمان ه
اينكه همديگر را ديده باشند، به دليل اينكه 
ــناخت دارند به  ــا از همديگر ش خانواده ه

يكديگر معرفى مى شوند.
ــاره به اينكه در حالت اول، از  فرضى با اش
ــتگارى و بسيار رسمى دختر  طريق خواس
ــر كنار يكديگر قرار مى گيرند، اظهار  و پس
كرد: هرچند اين حالت در جامعه ما بسيار 
اتفاق مى افتاد اما با تغييراتى كه در تفكرات 
ــى از جوان ها به وجود آمده و حضور  خيل
ــبك هاى  ــراد در فضاى مجازى س همه اف

فكرى و فرهنگى تغيير كرده است.
ــناس بالينى با بيان اينكه ازدواج  اين روانش

ــنتى در حالت دوم زمانى مى تواند مطلوب باشد كه خانواده ها  س
بر روى يكديگر شناخت داشته باشند، ادامه داد: در اين حالت دو 
نفر به يكديگر معرفى مى شوند اما خواستگارى رسمى به سرعت 
ــوع از ازدواج زمانى دختر و  ــود؛ در اين ن به ازدواج ختم نمى ش
پسر براى مراوده و رفت و آمد با يكديگر در نظر مى گيرند تا به 

يك شناخت نسبى از هم برسند.

ازدواج درست نياز به شناخت طرفين دارد
ــاره به اينكه در اين رابطه 2 نفر تمام زوايا همديگر را  وى با اش
ــى مى كنند تا به يك شناخت كلى از هم برسند اظهار كرد:  بررس
ــت كه خانواده ها  ــائلى كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين اس مس
ــغلى  چقدر از لحاظ فرهنگى، مذهبى، جهان بينى، تحصيالتى، ش

و اعتقادى به يكديگر نزديك هستند و اينكه دختر و پسر چقدر 
تمايل دارند يكديگر را ببينند و با هم رفت و آمد داشته باشند.

ــاره به اينكه افرادى كه قصد ازدواج دارند بايد يك  فرضى با اش
زمان سه تا 6 ماهه را براى تصميم گيرى درست، در نظر بگيرند، 
ــتگى  ــتن اين مدت كه ميزان آن بس اظهار كرد: اگر پس از گذش
ــل اينكه طرفين آيا هر روز  ــه رفت و آمدها دو طرف دارد (مث ب
يكديگر را مالقات مى كنند و يا هفته ايى چندبار) اگر دو نفر هم 
ــطح بودند، مى توان گفت زندگى آن ها از يك ثبات برخوردار  س

خواهد بود.

تفاهم در ظاهر جسمى يكى از مالك هاى ازدواج
ــناس بالينى با اشاره به اينكه داشتن تفاهم ظاهرى در  اين روانش
انتخاب مناسب همسر تاثيرگذار است، اظهار كرد: اگر دو نفر از 
ــند  نظر اعتقادى، مالى، فرهنگى و حتى ظاهر به هم نزديك باش

مى توانند زندگى عاشقانه اى داشته باشند.
اين روانشناس بالينى در ادامه با بيان اينكه ازدواج مدرن دو حالت 
ــر در سنين نادرست  دارد، عنوان كرد: در حالت اول دختر و پس
در مكانى مانند كوه، جنگل، پارك، خيابان و از مكان هايى از اين 
ــت مى شوند؛ در اين  قبيل يكديگر را مى ببينند و با يكديگر دوس

ــردن مالك هاى الزم براى  ــت با وجود پيدا نك حالت ممكن اس
ــرگرمى با يكديگر دوست شوند، در اين حالت حتى  تفنن و س
ممكن است آرام آرام دچار درگيرى عاطفى شوند و بعد از يك 
ــدت تصميم بگيرند با يكديگر ازدواج كرده و كنار هم زندگى  م

خود را شروع كنند.

عوارض دوستى هاى پنهان
ــان، هرچند افراد  ــتى هاى پنه ــان كرد: در اين دوس وى خاطرنش
ــرعت درگير احساس  ــناختى بر روى يكديگر ندارند اما به س ش
مى شوند؛ اين دوستى ها ممكن است زمان طوالنى طول بكشد و 
ــوند اما پس از گذشت زمان  حتى پس از آن درگير ازدواج مى ش
كوتاهى كه در برخى از موارد حتى 1 يا 2 ماه هم نيست به دليل 

عدم حضور خانواده ها در فرآيند ازدواج، تفاوت هاى خانوادگى 
در ميان افراد مشخص شده و  اين مشكل كه عدم درك دختر و 

پسر تلقى مى شود در خانواده ايجاد اختالف مى كند.
 فرضى در خصوص ازدواج هايى كه در دوران دوستى با نظارت 
خانواده ها و در يك چارچوپ مشخصى حركت مى كنند، اظهار 
كرد: در اين ازدواج مسائل و مشكالت زير نظر خانواده ها مطرح 

مى شود و خانواده ها خيلى بهتر، مى توانند كمك كنند.
ــوم ازدواج ها كه با  ــناس بالينى در خصوص حالت س اين روانش
دوستى هاى پنهان انجام مى شود اما انتخاب مناسبى براى يكديگر 
ــتند، مطرح كرد: اين ازدواج از طريق دوستى شكل مى گيرد  هس
ــر افراد عقل گرايى هستند كه مالك هاى منطقى و  اما دختر و پس
درستى براى ازدواج دارند؛ اين ازدواج ها، به ازدواج هاى موفق 
ــاى يكديگر مطلع  ــه هر دو طرف از نيازه ــود چرا ك ختم مى ش

هستند و هدف شان در زندگى مشخص است.

لزوم رجوع به مشاور براى تمام افراد
ــدام به ازدواج  ــاوره اق ــى با تاكيد بر اينكه افراد بايد با مش فرض
ــترس به  كنند، عنوان كرد: بايد به جوان ها كمك كرد تا بدون اس
شناخت كامل ترى از هم دست پيدا كنند و شايد در ازدواج هاى 
مدرن هم موارد موفقى داشته باشيم كه عمال با مالك هاى 
ــك نتيجه خوب  ــكل گرفته و به ي ــده ش از قبل تعيين ش

برسند.
ــناس بالينى با اشاره به اينكه متاسفانه در برخى  اين روانش
ــتى پيش مى رود، هيچ مالك   ازدواج هاى كه از طريق دوس
و معيارى وجود ندارد، گفت: اگر مدت زمان دوستى بين 
ــم قرار گرفته اند و  ــكل تصادفى كنار ه دو نفرى كه به ش
ــم ازدواج كنند، طوالنى  ــه بايد با ه ــن باور را دارند ك اي
ــود، حرف خانواده ها خيلى پيش نمى رود و زمانى هم  ش
كه حرفى بزنند، جوان ها فكر مى كنند آن ها نمى خواهند به 
هم برسند يا مى گويند شما متوجه نيستيد، آن زمان ها تمام 
ــده يا سبك زندگى تغيير كرده است و اين مساله باعث  ش

مى شود جوان ها رو در روى والدين خود قرار گيرند.

 ضربه جدى شكست  عاطفى به دخترها
ــناس بالينى با بيان اينكه شكست عاطفى بيشتر اعتماد  اين روانش
ــتى ها دختر  به نفس دختر خانم ها را مى گيرد، گفت: در اين دوس
ــراى ازدواج را دارند و با  ــتر اصرار به ادامه رابطه ب خانم ها بيش
ــت نيست اما چون از لحاظ  اينكه مى دانند اين نوع ازدواج درس
ــتگى شديدى پيدا كردند، نمى توانند از طرف مقابل  عاطفى وابس
ــه عاطفى خيلى  ــدن هم ضرب ــوند و پس از جدا ش خود جدا ش

بدى مى خورند.
ــى با تاكيد براينكه زمانى هر دو نفر مى توانند به رابطه خود  فرض
ــند و بتوانند  ــك كنند كه با اطالع خانواده ها در كنار هم باش كم
ــد: زير 10 درصد  ــكالت كمك بگيرند يادآور ش از آنها در مش
ــت و معموال برنامه ها و  ــتى هاى پنهان، دوستى مناسبى اس دوس
ــتى ها از آينده خود دارند  تصوراتى كه افراد در اين نوع از دوس

كامال غلط است.

آيا ازدواج مدرن محكوم به شكست است؟

شمس رئيس مركز حراست دانشگاه آزاد اسالمى درباره درگيرى 
يك دانشجو با مامور حراست دانشگاه آزاد تهران شمال كه فيلم 
بخشى از اين درگيرى در فضاى مجازى منتشر شده، توضيحات 
كاملى ارائه داد و گفت: روز چهارشنبه ساعت 13:30 بعد از ظهر 
ــجو در حال سيگار  ــگاه آزاد سه دانش ــكده فنى دانش مقابل دانش
ــيدن بودند و يك كارمند هم جوار آن ها به حراست شكايت  كش
مى كند تا مامور حراست به آن ها تذكر دهد، درپى اين درخواست 
ــراى ارائه  ــوت مى كند تا ب ــجويان را دع ــى از ماموران دانش يك
ــت دانشگاه بروند و از آن ها تقاضاى  توضيحات به داخل حراس

كارت دانشجويى مى كند.
ــجويان كه در فيلم لباسى  وى ادامه داد: در اين زمان يكى از دانش
ــيار نامناسبى را به مامور انتظامات دانشگاه  بر تن ندارد، جمله بس
ــود، به  ــتم آغاز مى ش مى گويد و به او حمله مى كند و ضرب و ش

ــت ميز خود به  ــت از پش نحوى كه مامور حراس
پايين مى افتد و دانشجو هم مامور را كتك مى زند.

ــت دانشگاه آزاد اسالمى با بيان  رئيس مركز حراس
اينكه دانشجويان ديگر پس از ديدن اين صحنه به 
ــت مى روند، اظهار داشت: پس  داخل اتاق حراس
ــت بيشتر  ــجو با مامور حراس از آنكه دعواى دانش
ــجويان و يكى از نيرو هاى دانشگاه  مى شود، دانش
ــوند و  براى جدا كردن آن دو نفر وارد عمل مى ش
ــت كه پيراهن دانشجو از تنش  در همين حين اس

خارج مى شود.
ــوع درگيرى  ــاره به اينكه در پى وق ــمس با اش ش
موضوع سريعا به حراست كل دانشگاه آزاد اعالم 
ــد، گفت: هنگامى كه اين دو نفر از روى زمين  ش
ــوند، مامور حراست براى دفاع از خود  بلند مى ش
ــجو گالويز مى شود و فيلمى كه در فضاى  با دانش
ــازى وجود دارد فقط همين بخش درگيرى را  مج

نشان مى دهد.

محتواى فيلم منتشر شده
 در فضاى مجازى كذب است

ــالمى درباره فيلم منتشر  ــت دانشگاه آزاد اس رئيس مركز حراس
ــده در فضاى مجازى، تاكيد كرد: ادعاى خانمى كه به  صورت  ش
ــار مى كند كه چرا  ــت و اظه ــال فيلم بردارى اس ــد در ح هدفمن
دانشجوى مملكت را كتك مى زنيد، كامال كذب است، زيرا مامور 

حراست است كه در حال كتك خوردن است.
ــجوى خاطى   وى ادامه داد: پس از آنكه دعوا خاتمه يافت، دانش
از مامور حراست عذرخواهى مى كند و حتى دست اين مامور را 

هم مى بوسد.
شمس در ادامه گفت: خانمى كه در حال فيلم بردارى است نبايد 
خالف واقع در فيلم صحبت مى كرد، زيرا دانشجو در حال كتك 

خوردن نبوده است.
ــالمى با بيان اينكه مامور  ــت دانشگاه آزاد اس رئيس مركز حراس
حراست ضمن انجام دادن وظيفه خود كتك خورده است، اظهار 
ــت: در صحنه فيلم مامور حراست واكنش طبيعى انجام داده،  داش

زيرا از خود دفاع كرده و فيلم هدفمند بوده است.
وى يادآور شد: به  طور جدى در مسئله ورود پيدا كرده ايم و در 
ــى هستيم؛ قطعا چه با دانشجويى كه ضرب و شتم را  حال بررس

آغاز كرده و چه با دانشجويى كه به صورت هدفمند فيلم گرفته، 
ــرد تصويربردار صحنه  ــام مى دهيم، زيرا ف ــدام مقتضى را انج اق

سازى هاى اشتباه داشته است.
ــگاه آزاد اسالمى تا  ــت دانش ــمس در پايان تاكيد كرد: حراس ش

حصول نتيجه پيگير اين موضوع خواهد بود.
حال با توجه به واقعيتى كه رخ داده، آنچه مورد اتفاق نخبگان و 
فرهيختگان دانشگاهى به عنوان يك اصل مشترك مورد پذيرش 
ــت، تالش براى حفظ كرامت سه ركن استاد، دانشجو  و تاكيد اس

و كاركنان در دانشگاه آزاد اسالمى است.

چنانچه كرامت محورى سه ضلع استاد، دانشجو و كارمند از سوى 
ــگاهى با  يكى از اين اضالع مورد غفلت قرار گيرد، خانواده دانش

چالش در سطح خرد و كالن مواجه خواهد شد.
ــگاه آزاد اسالمى واحد تهران شمال  ــى در دانش اتفاق قابل بررس
ــرى مامور حفاظت اين واحد و يك  ــه در قالب فيلمى از درگي ك
دانشجو در فضاى افكارعمومى انعكاس پيدا كرده، اهميت التزام 
ــگاهيان به قانون مدارى، در كنار كرامت محورى در فضاى  دانش

روابط دانشگاهى را بيش از پيش مشخص مى كند.
ــع كه عالوه بر  ــوان يك گروه مرج ــگاه به عن بدون ترديد دانش
ــى رود به عنوان نهادى  ــى، انتظار م كاركردهاى علمى و پژوهش
ــى در منظومه تمدن سازى دانشگاه نقش آفرين  تربيتى و پرورش
ــادل و رويدادهايى نظير اتفاق اخير  ــد، چنانچه دچار عدم تع باش
ــته مى نمايد كه اين قانون مدارى و كرامت محورى  شود؛ شايس

را در منشورهاى حقوقى و اخالقى درونى سازد.

موضوع برخورد با يكى از
دانشجويان از سوى حراست
 دانشگاه آزاد بررسى شود

ــته رئيس هئيت  ــت كه روز گذش  اين درحالى اس
ــگاه آزاد اسالمى در واكنش  ــس و امناى دانش موس
به پخش تصاويرى از برخورد تعدادى از كارمندان 
ــجويان،  ــا يكى از دانش ــگاه آزاد ب ــت دانش حراس
ــيدگى و ارائه گزارش  ــتار بررسى دقيق، رس خواس
ــالمى و مسئوالن  ــوى رئيس دانشگاه آزاد اس از س

بازرسى شد.
على اكبر واليتى با اشاره به وقوع حادثه در صفحه 
ــت: از روز  ــخصى خود در فضاى مجازى نوش ش
ــاهد تصاوير نگران كننده و تاسف بارى كه در فضاى  ــته ش گذش

مجازى منتشر شده است، بودم.
ــدادى از كاركنان  ــود كه درگيرى بين تع وى افزود: عنوان مى ش
ــت دانشگاه آزاد اسالمى با يكى از دانشجويان آن دانشگاه  حراس
است و محتواى تصاوير بسيار تكان دهنده و دور از ذهن است. 

ــى و  ــگاه با تاكيد بر بررس ــس و امناى دانش ــس هئيت موس رئي
ــت محترم دانشگاه و مسئوالن  ــيدگى به موضوع گفت: رياس رس
بازرسى موظف هستند به سرعت به موضوع رسيدگى و نتيجه را 

به اينجانب گزارش دهند.

تصاوير تكان دهنده است

نـان ز
تصميم كبري براي امنيت زنان

اليحه تامين امنيت زنان در ايستگاه پايانى قوه قضاييه 
متوقف مانده است؛ اليحه اى كه مطالبه جدى جامعه 
زنان است و مدت هاست مسكوت مانده و حاال اما 
قرار است كه اين اليحه در قوه قضاييه تعيين تكليف 

شود.
اليحه تامين امنيت زنان در ايستگاه پايانى قوه قضاييه 
متوقف مانده است؛ اليحه اى كه مطالبه جدى جامعه 
زنان است و مدت هاست مسكوت مانده و حاال اما 
قرار است كه اين اليحه در قوه قضاييه تعيين تكليف 
شود. مدت هاست موضوع خشونت عليه زنان و از 
سويى مسائلى مانند اسيدپاشى و معضالتي از اين 
دست جامعه زنان و فعاالن اين حوزه را درگير خود 
كرده و شايد قانوني در نقض حقوق زنان آن گونه كه 
بايد وجود نداشته باشد.بي شك قوانين حمايتى در 
حوزه امنيت زنان دغدغه اى است كه سال ها جامعه 
زنان را به صرافت براى مجاب كردن مسئوالن و ارائه 
اليحه اى انداخته و حاال توپ در زمين قوه قضاييه 
افتاده است تا تصميم نهايى را درباره اين اليحه بگيرد.

شكست طلسم طوالنى مدت
 فعاالن حوزه زنان و نمايندگان مجلس درباره اين 
اليحه بارها صحبت كرده اند. عضو كميسيون اجتماعى 
مجلس پيش از اين با انتقاد از اينكه توجه به مسائل 
حوزه زنان و كودكان در اولويت مسئوالن نيست، گفته 
بود كه انتظار مى رود در سال جارى طلسم اليحه تامين 
امنيت زنان در برابر خشونت پس از سال ها شكسته 
شود. زهرا ساعى نيز در گفت و گو با خانه ملت، با 
انتقاد از دست اندازى هاى صورت گرفته در مسير 
تعيين تكليف اليحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت 
طى چند سال اخير، گفته بود كه «اين اليحه در دولت 
هاى قبل نيز مطرح بوده اما در نهايت توسط معاونت 
امور زنان رياست جمهورى و اداره كل امور زنان و 
خانواده وزارت كشور تهيه و تدوين شد و معاونت 
امور زنان در تالش براى ارسال هر چه سريع تر آن 
به مجلس بود اما متاسفانه با دست اندازى هايى مواجه 
شد كه خانم ابتكار همچنان با تالش خستگى ناپذير 
وضعيت آن را پيگيرى مى كند. وى در ادامه گفته بود 
كه اگر اين اليحه به مجلس ارائه شود، دراسرع وقت 

نسبت به بررسى همه جانبه آن اقدام مى كنيم.

ضرورت تسريع در رسيدگى
  معصومه ابتكار، معاون رييس جمهور در امور زنان 
امنيت  تامين  اليحه  بررسى  پايان  از  هم  خانواده  و 
زنان در برابر خشونت در كميسيون لوايح دولت و 
ارجاع آن به قوه قضاييه خبر داده بود. وى با يادآورى 
تشكيل كميته اى در قوه قضاييه براى بررسى اليحه 
تامين امنيت زنان در برابر خشونت، تصريح كرد: به 
عنوان معاون امور زنان و خانواده عضو اين كميته بوده 
و با شركت مستمر در جلسات دستگاه قضا تالش 
و همكارى الزم را در به سرانجام رسيدن اليحه به 
كار خواهم برد؛ اميدواريم بتوان هر چه سريع آن را 
به سرانجام رساند و به مجلس تقديم كرد. ابتكار با 
بيان اينكه پيش بينى مى كنيم در رابطه با اليحه تامين 
امنيت زنان در برابر خشونت به زودى به نتايج خوبى 
برسيم، گفت: منتظريم اين اليحه هر چه سريع تر تعيين 
تكليف و اجرايى شود تا مشكالت زنان در اين باره 
برطرف شود. معاون رييس جمهور در امور زنان و 
خانواده، با يادآورى اينكه اليحه تامين امنيت زنان در 
برابر خشونت تامين كننده هر چه بيشتر امنيت زنان 
است، تصريح كرد: پيشگيرى از خشونت و ايجاد 
عوامل بازدارندگى در اين اليحه پيش بينى شده است.

مطالبه جدى جامعه زنان
 حاال اما از مجلس شوراى اسالمى خبر مى رسد كه كار 
اين اليحه در قوه قضاييه به پايان رسيده است و منتظر 
تعيين تكليف اليحه از سوى رييس اين قوه و در ادامه 

ارائه آن به مجلس براى بررسى است. فاطمه ذوالقدر، 
عضو هيات رييسه فراكسيون زنان مجلس به خانه ملت 
گفته است كه اليحه تامين امنيت زنان در ايستگاه پايانى 
قوه قضاييه قرار داشته و بايد منتظر نظرآيت ا... آملى 
الريجانى، رييس اين قوه باشيم. ذوالقدر در ادامه درباره 
پيگيرى هاى فراكسيون زنان براى اعالم وصول نتيجه 
درباره اين اليحه گفت: در نشست سران قوا با پيگيرى 
از خداييان، معاون حقوقى قوه قضاييه مشخص شده 
بررسى اليحه در مراحل پايانى قرار داشته و بايد منتظر 
نظر آيت ا... آملى الريجانى، رييس قوه قضاييه براى 
تعيين تكليف و ارائه آن به مجلس باشيم. نماينده مردم 
تهران، رى، شميرانات، اسالمشهر و پرديس در مجلس 
شوراى اسالمى، با بيان اينكه اليحه تامين امنيت زنان 
به زودى براى بررسى و تصويب به مجلس ارائه مى 
شود، افزود: به طور قطع فراكسيون زنان اين اليحه را 
با قيد فوريت به صحن خواهد آورد.وى از نبود قوانين 
بازدارنده براى جلوگيرى از خشونت عليه زنان به ويژه 
اسيدپاشى انتقاد كرد و گفت: به صورت جدى نياز است 
در اليحه تامين امنيت زنان به تمامى زواياى حمايتى از 
زنان پرداخت شود.اين نماينده مردم در مجلس دهم، 
با تاكيد بر اينكه توجه به موضوع پيشگيرى در كنار 
تصويب قانون براى مقابله با خشونت عليه زنان بايد 
در دستور كار قرار گيرد، تصريح كرد: مهدهاى كودك 
و  زندگى  مهارت هاى  ارائه  جهت  بايد  مدارس  و 
كنترل خشم به كودكان و دانش آموزان گام هاى جدى 
بردارند. نماينده مردم تهران، رى، اسالمشهر و پرديس 
در مجلس دهم، با بيان اينكه اسيدپاشى از انواع شديد 
خشونت عليه زنان به شمار مى رود، گفت: به طور 
قطع براى كاهش خشونت خانگى در جامعه نياز مبرم 
و آشكارى به لوايحى مانند اليحه تامين امنيت زنان 
ديده مى شود؛ در اين اليحه خشونت روانى، عاطفى و 
كالمى مورد توجه قرار گرفته و به طور قطع با توجه 
به مجازات هاى درنظرگرفته مى تواند نقش عمده اى 
در كاهش خشونت ها داشته باشد.عضو هيات رييسه 
فراكسيون زنان مجلس شوراى اسالمى، با تاكيد بر 
اينكه تعيين تكليف هر چه سريع تر اليحه تامين امنيت 
زنان خواسته بحق و مطالبه جدى جامعه زنان كشور 
زنان  اسيدپاشى  قربانيان  بيشتر  كرد:  تصريح  است، 
هستند و محور اصلى اين اليحه نيز منع خشونت عليه 
زنان است اما تالش شده در آن نگاه جنسيتى كمتر 

ديده شود.

 قوا در معرض آزمونى حمايتى
 به نظر مى رسد قرار است كه طلسم اليحه تامين 
امنيت زنان پس از سال ها شكسته شود. بعد از بروز 
رويدادهايى جدى و قربانى شدن تعداد زيادى از زنان 
در اسيدپاشى و موارد مشابه آزار خانگى، حاال وقت آن 
رسيده كه قوا در كنار يكديگر بر حقوق زنان و حمايت 
از حق امنيت زن در ايران تاكيد د وباره كنند؛ موضوعى 
كه هربار به نوعى با چالش هاى اساسى روبه رو شد؛ به 
گونه اى كه با گذشت بيش از چهار سال از حادثه اسيد 
پاشى اصفهان هيچ وقت مسببان اين اتفاق مشخص 
نشدند و ميزان اين خشونت شايد در اسيدپاشى كمتر 
از قبل است اما از ميزان خشونت عليه زنان نه تنها 
كاسته نشد بلكه به اشكال مختلف برآن افزوده شده 
است. حال بايد ديد اين توپى كه از طرف دولت به 
سمت قوه قضاييه پرتاب شده، قرار است از سوى قوه 
قضاييه به سمت مجالس براى به نتيجه رسيدن تبديل 
شود يا دوباره اين اليحه درگير گذشت زمان مى شود.

يك روانشناس بالينى گفت: بايد به جوان ها كمك كرد 
تا بدون استرس به شناخت كامل ترى از هم دست پيدا كنند.

و  ها  كانال  اجتماعى  سرمايه  تلگرامى  هاى  ممبر 
گروهها در پيام رسان تلگرام هستند.

 چند ماهى است حركتى سازمان يافته براى خاموشى 
چرا غ پيام رسان تلگرام در كشور براه افتاده است 
تا از اين رهگذر كوچ ناخواسته بيش از 40ميليون 

شهروند به پيام رسان هاى داخلى هموار شود.
در دو هفته اخير شاهد توقف فعاليت پاره اى از 
كانال ها و گروههاى تلگرامى هستيم كه از قضا  
تعدادى از آنها ممبر هاى قابل توجه دارند. جذب 
ممبر و نگهدارى آن كار پر زحمتى است. ماهها بايد 
با توليد و انتشار محتوا زحمت و چشم انتظارى 
كشيد تا اعضاى كانال ها و گروهها نفر به نفر جذب 
شوند. كانال ها و گروههاى تلگرامى، رسانه هستند 
و ممبرها سرمايه اجتماعى آنها محسوب مى شوند. 
تعطيلى يك باره اين اندك كانال ها و گروهها به 
مانند چوب حراج زدن به سرمايه اجتماعى است. 
بويژه اينكه بدون هيچ توضيح قانع كننده يكباره به 
اين سرمايه اجتماعى بى حرمتى مى شود. مثل اين 
مى ماند كه در جايى جمع كثيرى در حال استفاده از 
تلويزيون هستند و يك نفر از راه برسد و بدون توجه 

به خواست حاضران، تلويزيون را خاموش كند.
در رسانه هاى جريان اصلى مانند راديو وتلويزيون، 
بندى  درجه  براى  مبنايى  مخاطبان  تعداد  برآورد 
رسانه تلقى مى شود و امروزه موسسات پژوهشى 
مهم  اين  انجام  مشغول  المللى  بين  شده  شناخته 

هستند. رده بندى رسانه ها مبين ميزان محبوبيت 
آنها بين شهروندان و مبنايى براى توزيع آگهى هاى 
تجارى صاحبان صنايع است. در پيام رسان ها نيز 
ميزان ممبرها و يا ساب اسكرايبرها مبين محبوبيت 
گروه يا كانال و البته انجام فعاليت هاى كسب و 
كار است. از اين رو در آوردگاه رسانه ها، تكليف 
انتخاب نوع پيام رسان(داخلى يا خارجى) را كاربران 
تعيين مى كنند. عصر استيالى بالمنازع رسانه هاى 
يك سويه در حال سپرى شدن است و حتى اين نوع 
رسانه ها نيز در حال حاضر دنبال انطباق با خواست 
و نياز مخاطبان و مشاركت دو سويه آنها در توليد و 

انتشار محتوى  هستند.
پديده تلويزيون نيز در چنين راستايى و  ده سالى 

است در پاره اى از كشورهاى اروپايى رواج دارد.
فضاى رسانه ها الزاما بايد رقابتى باشد. كنار كشيدن 
يك رسانه تلگرامى از عرصه عمومى و از دست 
مرگ  و  شكست  نوعى  پذيرش  ممبرها،  دادن 
تدريجى است و جبران آن چندان سهل نخواهد 
بود. حضور در رسانه هاى بين المللى بر ترك آنها 
رجحان دارد. اگر ملزم به ترك هستند فعاليت توام 
كنند.  انتخاب  را  خارجى  و  داخلى  رسان  پيام  در 
البته تكيف انتخاب نوع پيام رسان هاى داخلى يا 
خارجى را شهروندان هر كشور تعيين مى كنند و اين 
عرصه چندان روى خوش به مصوبه، دستورالعمل و 

بخشنامه نشان نمى دهد.

چوب حراج به ممبر هاى تلگرامى
شـت ا د د دكتر حجت اله عباسىيا

رئيس مركز حراست دانشگاه آزاد اسالمى درباره درگيرى فيزيكى يك دانشجو
 با مامور حراست دانشگاه آزاد واحد تهران شمال توضيحاتى داد.
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6
اقتصادى

ادامه افزايش قيمت نفت بستگى به اين دارد كه اين افزايش ها تا كجا ادامه 
خواهد يافت.شوك نفتى حاصل از كاهش عرضه به اندازه كافى منفى بوده،اما 
كسب  براى  جهانى  اقتصاد  در  قوى  تقاضاهاى  دليل  به  باالتر  هاى  قيمت 
رشدهاى بيشتر اتفاق افتاده است. در اين ميان اما، برنده ها و بازنده ها در ميان 

اقتصادهاى نوظهور وجود دارند.
كشورهايى كه به واردات انرژى وابسته هستند و افزايش هزينه ها به آنها فشار 
وارد مى كند در نتيجه ناچارند در پرداخت هاى خود توازن ايجاد كنند.اين در 
حالى است كه براى خزانه دولتهاى صادركننده اين افزايش ها  نوعى كمك 

محسوب مى شود.
بخشى از افزايش قيمت نفت ناشى از اعالم دونالد ترامپ رييس جمهور آمريكا 
براى خروج از توافق درباره برنامه هسته اى ايران است. افزايش شاخص قيمتى 
كاال بعد از اينكه دولت آمريكا اين خبر را اعالم كرد، به بيش از 71 دالر رسيد كه 

نشان داد كه هيجان افزايش سرمايه گذارى در نفت كاهش يافته است.

رشد جهانى چه معنى دارد؟
رسيده  سال 2011  از  خود  حد  باالترين  به  جارى  سال  در  جهانى  اقتصاد  رشد 
است،هرچند قيمت نفت باالتر از درآمد خانوارها و هزينه هاى مصرف كنندگان 
است،اما تاثير آن خيلى متقاوت است. اقتصاد اروپا و بسيارى از كشورهاى واردكننده 
نفت از اين افزايش ها آسيب خواهند ديد و رشدهاى خود را تعديل خواهند كرد.
چين به عنوان بزرگترين وارد كننده نفت در انتظار تورم است و قيمت ها از ابتداى 

سال 2018 به ميزان 2,3 درصد افزايش يافته است.
اقتصاددانان مى گويند كه براى دستيابى به رشد پايدار نياز است كه قيمت نفت 
افزايش يابد و اين مرحله تثبيت شود. تغييرات فصلى به اين معناست كه هزينه ها 

معموال در نيمه اول سال افزايش مى يابد.
مصرف كنندگان مى توانند همچنين منابع انرژى را براى كاهش هزينه هاى خود به 

گاز يا سوخت هاى تجديدپذير تغيير دهند.

ايران چطور بر بازار تاثير خواهد گذاشت؟
 قيمت نفت در سال جارى 14 درصد افزايش يافته است،نيمى از اين افزايش البته 
به دليل تاثير افزايش تقاضاى جهانى است. مابقى احتماال به دليل افزايش تنش ها با 

ايران و ساير شوك هاى عرضه است.
بازگشت تحريم ها مى توانند صادرات نفت ايران را تحت تاثير قرار دهد،اما اين 
تحليل هم وجود دارد كه شوك عرضه موجب پمپاژ توليد در كشورهاى ديگر شده 

  وبه دنبال افزايش عرضه قيمت ها كاهش يابد.
چه كسى برنده قيمت نفت باالست؟

بيشتر كشورهاى توليدكننده نفت اقتصادهاى نوظهور هستند.عربستان سعودى تا سال 
2016 تقريبا 21 درصد از توليد ناخالص داخلى اش را  درآمد نفت تشكيل مى داد كه 

بيش از دوبرابر روسيه كه يكى از 15 اقتصاد نوظهور دسته بندى شده است.
ديگر برنده ها مى تواند كلميبا و نيجريه باشد. افزايش قيمت نفت به اين كشورها 

كمك خواهد كرد تا كسرى بودجه خود را تامين كنند و به دولت اجازه مى دهد 
كه هزينه هاى بيشترى را براى سرمايه گذارى در نظر بگيرد.

چه كسى بازنده است؟
هند،چين،تايوان،شيلى،تركيه،مصر و اوكراين از جمله كشورهايى هستند كه در 
ليست نگران هاى افزايش قيمت نفت قرار دارند.پرداخت بيشتر براى نفت هزينه 
هاى دولت هاى آنان را افزايش خواهد داد و اقتصاد آنها را تحت فشار قرار مى 

دهد.خصوصا آنكه از افزايش نرخ بهره آمريكا آسيب پذير خواهد شد.
تحليلگران بازار معتقدند كه شاخص حساسيت در مورد اقتصادهايى كه اكثرا در 
آسيا قرار دارند،قضاوت مى كند. آنها به مالزى تايلند،چين و اندونزى اشاره مى كنند 

كه مى توانند از افزايش قيمت نفت زيان ببينند.

افزايش قيمت نفت بر بزرگترين
 اقتصاد آمريكا چه تاثيرى دارد؟

افزايش قيمت نفت، تاثير كمى بر ريسك هاى اقتصاد اياالت متحده خواهد گذاشت،به 
اين دليل كه توليد نفت شيل را افزايش خواهد داد. در بين اقتصاددانان اين تئورى 
مطرح است كه هر 10 دالر افزايش قيمت نفت توليد ناخالص داخلى آمريكا را 0,3 
درصد كاهش خواهد داد.مارك زندى اقتصاددان مى گويد: در حال حاضر اين كاهش 
حدود 0,1 درصد است.هرچند كه  توليد نفت شيل را هم به صرفه تر خواهد كرد.

بيكر هيوج در حال حاضر تعداد چاههاى نفت خود را به باالترين سطح از سه سال 
گذشته رسانده است.  همانطور كه اياالت متحده بزرگترين صادركننده و واردكننده 
نفت خام در جهان است،بعضى اى پيش بينى ها درباره بازار نفت چندان خوشبينانه 
نيست. گريگورى داكو رييس اقتصاددانان دانشگاه آكسفورد پيش بينى كرده كه امسال 
قيمت نفت وست تكزاس اينترمديت به طور ميانگين 70 دالر در هر بشكه خواهد 

بود كه اين موضوع رشد اياالت متحده را 0,7 درصد كاهش خواهد داد.

يكسان سازى نرخ ارز يك ماهه شد و قاچاقچيان و مخالفان برچيده شدن 
رانت دالر از اقتصاد ايران همچنان با آن مخالفند. بانك مركزى مى گويد 

6ميليارد و 600ميليون دالر براى تامين واردات اختصاص داده است.
 يكسان سازى نرخ ارز يك ماهه شد. بيست و يكم فروردين ماه بود كه 
اسحاق جهانگيرى، معاون اول رئيس جمهور رسما اعالم كرد كه اقتصاد 
ايران از اين پس، تنها ارز تك نرخى را به رسميت مى شناسد و  بر اساس 
جمع بندى هاى صورت گرفته، قي مت هم براى آن 4200 تومان است. اگرچه 
همان روزها، اعالم يكباره اين سياست كه حداقل 5 سال در دولت حسن 
روحانى، اقتصاد ايران انتظار آن را مى كشيد، همه را غافلگير كرد. برخى از 
اجراى سياست يكسان سازى نرخ ارز خوشحال بودند و برخى ديگر ناراحت 
و همچنان هم ناراحت هستند؛ عده اى ديگر هم، دغدغه هاى واقعى خود در 
مورد اجراى اين سياست را بيان مى كنند و خواستار برطرف شدن ابهامات آن 
هستند.به گزارش اقتصاد آنالين به نقل از مهر،البته دولت تمام قد در مقابل 
آنها ايستاده و به صراحت اعالم كرده است كه هيچ نرخ ديگرى را به جز 
4200 تومانى براى دالر نمى شناسد و حاضر هم نيست از اين سياست عقب 
نشينى كند. در اين ميان البته در اعتراضات به دالر 4200 تومانى، صداى 
كسانى از همه بلندتر است كه يا قاچاقچى بوده و يا سال هاى سال از رانت 
دالرهاى چندنرخى در اقتصاد ايران بهره مى برده اند. البته هستند كسانى كه 
جنس اعتراضاتشان ناشى از ابهاماتى است كه در فضاى كارشان بوجود آمده 
و انتظار دارند دولت سريعتر اين ابهامات را برطرف و تكليف شان را روشن كند.

كارنامه 6 ميليارد و 600 ميليون يورويى
 تامين دالر 4200 تومانى

تا 18  ارزى  جديد  سياست  ابالغ  زمان  از  مركزى،  بانك  آمار  اساس  بر 
ارديبهشت ماه، در مجموع معادل بيش از 6 ميليارد و 600 ميليون دالر ارز به 
نرخ معادل 4200 تومان براى تامين نيازهاى كشور تخصيص داده شده است؛ 
ضمن اينكه معادل دالرى 5 ميليارد و 464 ميليون دالر از منابع تخصيص 

يافته در اين مدت به صورت بانكى و از منابع بانك مركزى بوده است.
همچنين معادل حدود 700 ميليون دالر ارز توسط شبكه بانكى از طريق 
سامانه نيما (نظام يكپارچه معامالت ارزى) براى واردات كاال و خدمت 
اختصاص يافته است و معادل 445 ميليون دالر نيز ارز اشخاص بوده كه به 
صورت واردات در قبال صادرات به موضوع واردات اختصاص پيدا كرده است.
آنگونه كه بانك مركزى اعالم كرده است، از معادل 6 ميليارد و 600 ميليون 
دالر ارز تخصيص داده شده، بالغ بر معادل 3 ميليارد و 750 ميليون دالر آن، 
تامين شده و بانك مركزى اين ميزان ارز را به بانك هاى عامل فروخته و 
بانك ها نيز در اختيار متقاضيان قرار داده اند. در عين حال، از مجموع ارز 

تخصيصى براى تامين نيازهاى كشور حدود يك ميليارد و 100 ميليون دالر 
به واردات كاالهاى اساسى شامل برنج، جو، حبوبات، دام زنده، ذرت، روغن، 
شكر، كره، كنجاله سويا، گندم و گوشت اختصاص يافته است و معادل 330 
ميليون دالر نيز براى واردات دارويى شامل تجهيزات پزشكى، داروى ساخته 

شده، شير خشك و مواد اوليه دارو تخصيص پيدا كرده است.
 بانك مركزى هنوز راه درازى در تامين ارز مورد نياز كاالهاى رسمى وارداتى 
در پيش دارد و آنگونه كه محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه نيز 
مى گويد: حتى دولت براى تامين كاالهاى لوكس نيز ارز 4200 تومانى اعطا 
كرده است و بنا دارد كه ارز مورد نياز تمامى گروههاى كااليى كه نياز دارند 
به صورت رسمى وارد كشور شوند را تامين مى كند؛ بنابراين هيچ گونه جاى 

نگرانى در اين موضوع وجود ندارد.

 ذخاير مناسب ارزى، پشتوانه
 اجراى سياست ارز تك نرخى

آنگونه كه گزارش هاى بين المللى از جمله صندوق بين المللى پول حكايت 
دارد، اكنون اقتصاد ايران وضعيت خوبى به لحاظ ذخاير ارزى دارد و 
بنابراين حتى در بدترين شرايط تحريم هاى اقتصادى جديد نيز مى توان 
منابع مالى مورد نياز خود را تامين كند. بر اين اساس روايت هاى متفاوتى 
جهانگيرى،  اسحاق  است.  شده  اعالم  كشور  ارزى  ذخيره  وضعيت  از 
معاون اول رئيس جمهور از وجود 150 ميليارد دالر ذخيره ارزى خبر 
داده و صندوق بين المللى پول نيز ذخاير ارزى كشور را  108 ميليارد 

دالر اعالم كرده است.
يك حسابى سرانگشتى نشان مى دهد كه ايران اكنون توان تامين 
با  بنابراين،  و  دارد  را  نياز  از  بيش  بسيار  حتى  ارزى،  نيازهاى  تمام 
اطمينان  تومانى  دالر 4200  ماندگارى  به  توان  مى  قوت  و  قدرت 
داشت. بر اين اساس است كه تنها شايد اندكى دقت بيشتر و تعامل 
حداكثرى با فعاالن اقتصادى براى اجراى اين سياست از سوى دولت 
مى تواند راهگشا باشد، به خصوص اينكه نبايد فراموش كرد كه بايد 
 ، بيماران  مسافران،  جمله  از  كااليى  نيازهاى  ساير  واردات،  جز  به 
دانشجويان و خرده نيازهاى مردم  را نيز در حد بسيار مناسبى تامين 
كرد تا آنها روانه بازار غيررسمى نشوند و دوباره راه را براى جوالن 

قاچاقچيان و دالالن باز نكنند.

 بازار بايد بپذيرد 4200 تومان 
براى دالر منطقى است

نكته حائز اهميت، برخى دالالن و قاچاقچيانى هستند كه نبض بازار داللى 
ارز را هنوز زنده نگه داشته اند و در كوچه و پس كوچه هاى فردوسى و چهارراه 
استانبول تالش مى كنند كه بازار را به هم بريزند. اما زمان آن رسيده كه بعد 
از يكماه، آنها بپذيرند كه نرخ 4200 تومانى براى دالر منطقى است، اگرچه تا 
پايان سال هم بايد به ميزان مابه التفاوت تورم داخلى و خارجى به آن اضافه 
شود.  البته همانگونه كه اشاره شد، عدم تامين برخى نيازهاى فعاالن اقتصادى 
و خرده نيازهاى ارزى مردم از سوى دولت موجب شده دالالن هنوز مجال 

فعاليت داشته باشند و بديهى است اگر براى تمام نيازهاى واقعى دالر، مكانيزم 
تامين پيش بينى شود، عمال بساط دالل ها كساد خواهد شد.

 آنگونه كه ولى اهللا سيف، رئيس كل بانك مركزى مى گويد تا پايان سال 97 
حداكثر 6 درصد به دليل مابه التفاوت تورم داخلى و خارجى بر روى نرخ دالر 
اضافه خواهد شد كه يك نرخ منطقى است؛ از سوى ديگر، فعاالن اقتصادى 
بخش خصوصى هم مى گويند كه محاسباتى كه آنها هم قبال انجام داده اند، 
چيزى در حدود همين رقم براى دالر بوده است و تنها كمى باالتر از نرخ 
4200 تومانى بوده است؛ بنابراين به نظر مى رسد كه بازار بايد بپذيرد كه نرخ 

4200 تومانى فعال منطقى است و بر آن گردن نهد.
در اين ميان، برخى نرخ هاى 6700 تا 6800 تومانى را براى هر برگ دالر 
در بازار عنوان مى كنند كه به طور قطع خريدارى ندارد؛ چراكه اگر واردكننده 
رسمى بداند كه هر دالر را مى تواند با 4200 تومان خريد كند، به سراغ دالر 
قاچاق نمى آيد كه بخواهد نرخ حدود دو برابر را خريد كند؛ اما به هرحال بانك 
مركزى هم در اين زمينه بايد چابك تر عمل كرده و اگر دستورالعملى نياز است 
كه براى برخى متقاضيان ارز از جمله مسافران يا واردكنندگان داشته باشد، هر 
چه زودتر آن را تدوين و ابالغ كند و البته و مهمتر از آن بر روى حسن اجراى 

آن نظارت داشته باشد.

بساط برخى مراكز فروش 
كاالى قاچاق جمع شد

در اين ميان خبرها حكايت از آن دارد كه بساط فروش اقالم قاچاق هم به 
تدريج در حال جمع شدن است؛ چرا كه شريان هاى اصلى تامين ارز براى 
قاچاق خشك شده و قاچاقچيان دست شان به ارز نمى رسد؛ مگر اينكه 
بخواهند دست به دامن دالالن شوند و دالر را بسيار باالتر از ارزش واقعى آن 
خريدارى كنند كه در اين صورت هم ، قاچاق با چنين ارز گران قيمتى، اصال 
به صرفه نخواهد بود. يك فعال اقتصادى در اين رابطه ميگويد: اكنون در سه 
راه امين حضور كه يكى از مراكز مهم فروش لوازم خانگى در كشور است، كار 
بسيارى از فروشندگانى كه كاالى قاچاق عرضه مى كردند كساد شده است 
و بسيارى از نمايندگان قانونى فروش لوازم خانگى در بازار كار خود را با رونق 
همراه مى بينند؛ چراكه قيمت بازار اكنون بيش از نمايندگى هاى رسمى فروش 
كاالها است و بنابراين مردم هم گرايش بيشترى به خريد از آنها به خاطر 
قيمت مناسب دارند.  به هرحال به نظر مى رسد كه اكنون دولت توانايى تامين 
ارز مورد نياز مصرف كنندگان بخش واقعى اقتصاد ايران را دارد و جاى نگرانى 
از اين بابت وجود ندارد، اما دولت و بانك مركزى بايد براى برخى خالهاى 
موجود در اجراى سياست ارز تك نرخى ، چاره انديشى كرده و آنها را هر چه 

زودتر حل و فصل نمايند.

برنده ها و بازنده هاى بازار نفت 

بساط برخى مراكز فروش كاالى قاچاق جمع شد

راهكار «پرايد»
 براى معوقات بانكى

سيستم بانكى ما امروز با چالش ها و موانع متعددى 
بانكها  كه  معتقدند  برخى  است،  گريبان  به  دست 
قرار  بخش خصوصى  اختيار  در  را  الزم  نقدينگى 
تاكنون  تنها،  نه  كه  است  درحالى  اين  دهند.  نمى 
مقادير بسيار بااليى از منابع بانكى دراختيار بخش 
قدرى  به  بانكها  بلكه  گرفته،  قرار  خصوصى 
نقدينگى  ديگر  كه  اند  كرده  پرداخت  تسهيالت 
بخش  دراختيار  را  آن  بتوانند  تا  ندارند  دراختيار 
از  بانكها  اكثر  حتى  چنانكه  دهند  قرار  خصوصى 
حد مجاز خود براى ارائه تسهيالت دهى نيز تجاوز 

كرده اند.
 مطابق قانون، بانكها از محل سپرده هايى كه دريافت 
مى كنند بايد بخشى را براى سپرده قانونى و بخشى 
ديگر را براى امور روزانه خود درنظر بگيرند و تنها 
مى توانند 80درصد منابع را به صورت تسهيالت 
اغلب  كه  درحالى  دهند،  ارائه  اقتصادى  فعاالن  به 
بانكها امروز حتى از اين حد نيز تجاوز كرده اند. 
اينكه  بر  مبنى  هايى  گفته  شرايط،  اين  به  توجه  با 
بانكها نقدينگى خود را دراختيار بخش خصوصى 
كه  چرا  باشد  صحيح  تواند  نمى  دهند،  نمى  قرار 
دراختيار  را  توجهى  قابل  نقدينگى  بانكى  سيستم 
بخش خصوصى قرار داده و ديگر منابعى ندارد كه 

دراختيار اين بخش قرار دهند.
است.  بانكى  معوق  مطالبات  بانكها  امروز  مساله   
رو  بزرگ  چالشى  با  را  بانكى  سيستم  كه  مشكلى 
اما چرا تعويق بازپرداخت اين  به رو كرده است. 
و  است  مشهود  سيستم  دراين  امروزه  مطالبات 
مطالبات  از  بخشى  مى يابد؟  افزايش  روز  روزبه 
بانكها ظاهرا و بخشى ديگر باطنا معوق شده اند، 
به اينصورت كه بخش آشكار، در سررسيد بانكها 
بانكى  دفاتر  در  پنهان  بخش  و  رسيده  ثبت  به 
گاهى  كه  است  دليل  آن  به  اين  است.  نشده  ثبت 
بدهكاران بزرگ براى دريافت وام جديد به سيستم 
قبلى  وام  طريق  اين  از  و  كنند  مى  مراجعه  بانكى 
را تسويه مى كنند بى آنكه قسطى پرداخت كرده 

باشند.
بزرگ  معضالت  از  يكى  به  امروز  مسئله  همين   
سيستم بانكى تبديل شده است. تنها راه حل براى 
رفع اين مسئله، راه حلى قضايى مبتنى بر نظارت 
قوه  تا  است،  داده  نشان  تجربه  چراكه  است  دقيق 
مسائل  اين  نكند،  ورود  مبحث  اين  به  قضاييه 
براى  دنيا،  جاى  درهمه  داشت.  خواهد  استمرار 
مطالبات معوق بانكى راه حل هايى وجود دارد، اما 

اين راه ها در ايران مرسوم نيست.
كشورها  دراين  بانكى  سيستم  حل  راه  درواقع    
به اين صورت است كه اگر مديران و سهامداران 
شركتى نتوانند به اداره امور شركت بپردازند، سلب 
جايگزين  ديگرى  مديران  و  شوند  مى  صالحيت 
آنها مى شوند. البته اين انتخاب نيز مشروط خواهد 
بود به اينكه مديران و سهامداران جديد در مدت 
زمانى دوساله بتوانند ساختار مالى را اصالح و با 
موردنظر  شركت  مديريت  از  نيز  مدت  اين  اتمام 
كناره گيرى كنند. عالوه براين انتخاب مدير بايد به 

تاييد بانكها و قوه قضاييه رسيده باشد.
سازنده  كه  «كياموتورز»  شركت  مثال،  عنوان  به   
اتومبيل پرايد است و يك امپراطورى عظيم صنعتى 
اما  شد،  ورشكسته  پيش  سالها  كند،  مى  اداره  را 
با  بلكه  نشد،  متوقف  شركت  دراين  پرايد  توليد 
اما  يافت.  ادامه  شركت،  سهامداران  و  مدير  تغيير 
اين روش متاسفانه در ايران اجرا نمى شود. زمانى 
كه شركتى در ايران ورشكسته مى شود، توليد نيز 
متعاقب آن متوقف مى شود، درحالى كه توليد نبايد 
سلب  شركتها  آن  مديران  بايد  بلكه  شود  متوقف 
اختيار و افراد ديگرى كه توانايى هدايت شركت را 

دارند، جايگزين آنها شوند.

افزايش قيمت نفت يك شمشير دو لبه براى اقتصاد جهانى است؛ با افزايش 18 درصدى قيمت نفت خام در سال جارى كه باالترين نرخ
 از سال 2014 محسوب مى شود،صادركنندگان نفت از شرايط پيش آمده راضى هستند،حال آنكه مصرف كنندگان نفت از اين افزايش ها زيان مى بينند.

شـت  ا د د يا احمد حاتمى يزد 
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ورزش
خبـر تكرار خاطره شيرين شيرزنان

عليرضا جهانبخش در اتفاقى تاريخى موفق شد به عنوان 
گلى  آقاى  عنوان  به  آسيا  قاره  فوتبال  تاريخ  لژيونر  اولين 
در يكى از ليگ هاى معتبر اروپا دست پيدا كند. فوروارد 
تيم آ.زد.آلكمار با ثبت 21 گل زده در جدول گلزنان ليگ 
برتر هلند جا پاى بزرگانى گذاشت كه در فوتبال دنيا جزو 
مشهورترين گلزنان تاريخ اين رشته بوده اند. به همين بهانه با 
عليرضا جهانبخش گپ بهارى زديم و از حال و هواى بازى 

آخر و برنامه هاى پيش رويش پرسيديم.

ــى دارد؟ آقاى گلى در ليگ هلند چه حس
-(خنده) ممنون عالى است. اين حس بيشتر وقتى جلوه پيدا 
مى كند كه متوجه مى شوم توانستم به آنچه در ابتداى ورودم به 
اروپا تصميم داشتم تا به آن برسم رسيدم و آن چيزى نبوده مگر 

افتخار آفرينى براى كشورم.

ــيدى؟ االن به هدفت رس
- البته كه رسيدم. از روزى كه اين اتفاق افتاد و من آقاى گل ليگ هلند 
شدم خيلى از رسانه هاى هلندى و البته معروف اروپايى با من مصاحبه 
كردند و از ايران و فوتبال ايران پرسيدند. اين براى من مهمترين هدف بود. 
البته دوست داشتم كاپ اين عنوان را بدست بياورم يا جايزه اش را خيلى 
دوست داشتم ولى از آنها مهمتر براى من اين بود كه بتوانم در اروپا اسم 

ايران را به گوش همه برسانم.

ــران زدى؟ ــال اي ــاره فوتب ــى درب ــه حرف چ
- گفتم كه من يك نمونه كوچك از معدن استعداد بچه هايى هستم كه در 
فوتبال ايران وجود دارند و اگر در ورزش كشور به اين استعدادها توجه 
شود حتما مانند من تعداد زيادترى در سالهاى بعد به اروپا مى رسند. همه 
آنها على دايى را مى شناختند و اين هم باعث غرور من بود كه على دايى 
تا اين حد نام ايران را در ذهن همه جا انداخته است. وظيفه من و همه بچه 
هاى تيم ملى فوتبال است كه در اين مسير راهى را برويم كه على دايى رفته 

و باعث شده تا همه با ايران آشنا شوند.

ــان بود؟ ــب اين عنوان برايت آس كس
- به هيچ عنوان راحت بدست نيامد. من ماهها و روزهاى سختى را پشت 
سرگذاشتم. در برهه اى حتى سرمربى تيم اعتمادش را به من از دست داده 
بود ولى اينقدر در تمرينات خوب كار كردم تا بتوانم بار ديگر خودم را به 
تيم تحميل كنم. اين برايم اهميت ويژه اى داشت كه باز هم جايگاهم را 

پس بگيرم و البته يك نكته مهم ديگر هم بود...
ــه اى؟ ــه نكت ...چ

- اينكه من در پستى بازى مى كنم كه كمتر فرصت گلزنى دارم. درواقع 
چون من وينگر هستم به اندازه اى كه به مهاجم نوك توپ مى رسد به 
من فرصت دست نمى دهد تا گل بزنم. كار اصلى من هم اين نيست و 
در اين چند روز نيز بسيارى از مفسران و كارشناسان اروپايى در اين باره 
از من سئوال مى كردند كه چطور اين همه در پستى غير از مهاجم نوك 

گل زده ام!

ــت؟ چطور اين كار را كردى؟ ــئوال بعدى ما از توس خب اين س
- اول از هر چيز خدا كمكم كرد و بعد هم وقتى فرصت پيدا مى كردم 
خودم را به درون محوطه هجده يا شش قدم مى رساندم و گلزنى مى 
مهاجم  وقتى  كه  بود  گذاشته  باز  مرا  دست  هم  فنى  كادر  البته  كردم. 
نوك تيم روى حمله بود با من تغيير جا مى داد و اين باعث مى شد تا 
تمركز دفاع حريف برهم بريزد و من فرصت گلزنى پيدا مى كردم. در 
كل بايد بگويم خودم هم خيلى دوست دارم گل بزنم و اين هم كمكم 

كرد تا آقاى گل شوم.
خودت در فضاى بيرون از فوتبال به چه سبكى زندگى كردى؟

- خيلى خيلى روى بازى ها و تمريناتم تمركز داشتم و مى خواستم در 
كارم موفق شوم...

ــنويم؟ ــى ش ــو نم ــال از ت ــر از فوتب ــرى غي ــال خب ...اص
- دليلش همين است. من زياد بيرون نمى روم و وقتم را در خانه با خواندن 
زبان خارجى، كتاب هاى روانشناسى و ديدم فيلم مسابقات فوتبال پر مى كنم.

 
ــوى؟ ــرده نمى ش ــرايط افس ولى در اين ش

- اصال. اتفاقا هر بار كه بازى مى كنم و به تمرين مى روم همه خستگى 
هايم از تنم بيرون مى شوند چون هدفى بزرگتر از موفقيت در ليگ 

داشتم. هلند 

ــوى؟  مى خواهى راهى ايتاليا ش
- هنوز در اين باره نمى توانم حرفى بزنم.

ــدى به نوعى با هواداران  ــى در روزى كه آقاى گل ش ول
ــردى؟ ــى ك ــت خداحافظ تيم

- آنها در استاديوم مانده بودند تا از من تشكر كنند و من هم به 
احترام شان ماندم تا با آنها عكس بگيرم و از حمايت هاى شان 
تشكر كنم. ولى درباره اينكه فصل بعد چه تصميمى مى گيرم 

مديربرنامه هايم در تدارك اين موضوع است.

ــت دارى به كدام ليگ بروى؟ دوس
- قطعا من هم مانند همه دنبال پيشرفت هستم و مى خواهم 

بيش از پيش باعث افتخار كشورم باشم.

ــه اى دارى؟ ــه برنام ــى چ ــام جهان ــراى ج ب
- همه تالش من براى جام جهانى و موفقيت در آن رقابتها با تيم ملى است. 
اگر انگيزه اى به بزرگى تيم ملى نداشتم شايد االن اين عنوان را هم بدست 
نمى آوردم. برايم خيلى اهميت دارد كه در جام جهانى با تيم ملى بدرخشم 

و باعث خوشحالى مردم كشورم شوم.

ــاى گل ليگ برتر  ــانى آق ــى دانى در هلند و پيش از تو چه كس م
ــده بودند؟ هلند ش

- بله! واقعا باعث افتخارم است كه توانستم اين عنوان مهم را بدست بياورم. 
مهمتر از آن اين است كه باز هم بتوانم بدرخشم و اين راه را ادامه دهم.

با كى روش حرفى نزدى؟
- او برايم پيام فرستاد و تبريك گفت. از او ممنونم و بى اغراق مى توانم 
بگويم كه او يكى از مهمترين داليل موفقيت من در اروپا بود چون هم 
مشاوره هاى خوبى به من مى داد و هم در اردوى تيم ملى نكاتى را از او 
ياد گرفتم كه درليگ هلند به شدت به كارم آمد. اميدوارم او در تيم ملى 

بماند و با او به جام ملتهاى آسيا برويم.

ــود؟ ــتعدادها توجه نمى ش گفتى در ايران خيلى به اس
- متأسفانه در مديريت فوتبالى كمترين توجه به پايه هاست. در حالى كه 
در همان هلند كه من بازى مى كردم برعكس بود و مهمترين بخش توجه 
به پايه ها بود. مدارس فوتبال آژاكس و آيندهوون از معروفترين مدارس 
فوتبال در اروپاست كه حتى از كشورهاى ديگر بازيكنان كم سن و سال را 
در آن مدراس پيدا مى كنيد. اگر مديران فوتبال به جاى رفتن به دنبال نتايج 
زودهنگام و زودگذر به فكر ايجاد يك ساختار مهم در فوتبال هستند بايد 

قيد نتيجه گرايى را بزنند.

تيم فوتبال پرسپوليس پس از قهرمانى دوباره در رقابت هاى 
ليگ برتر براى فصل آينده با چالش هاى جدى مواجه است 
كه يكى از مهمترين آنها مسئله جذب بازيكن در فصل نقل و 

انتقاالت است.
 سرخپوشان پايتخت كه به واسطه عملكرد ضعيف مديران 
سابق در ماجراى مهدى طارمى با شكايت باشگاه ريزه اسپور 
تركيه و محروميت فيفا مواجه شدند، از جذب بازيكن در فصل 
نقل و انتقاالت محروم هستند تا نگرانى هواداران پرسپوليسى 
از عملكرد سرخپوشان در فصل آينده رقابت هاى ليگ برتر و 

همچنين ليگ قهرمانان آسيا بيشتر شود.
البته ماجراى اتفاقات عجيب و غريب در تيم قهرمان ليگ هاى 
شانزدهم و هفدهم به همين جا بسنده نمى كند و اين روزها در 
گوشه و كنار اخبارى به گوش مى رسد كه گويا قرار است يك 

خانه تكانى عجيب و غريب در پرسپوليس رخ دهد.
برانكو  كه  رسد  مى  خبر  پايتخت  سرخپوشان  اردوگاه  از 
قرارداد  هنوز  ها  پرسپوليسى  محبوب  سرمربى  ايوانكويچ 

خود را با اين تيم تمديد نكرده است. اين در حالى است كه 2 ماه پيش 
سايت رسمى باشگاه پرسپوليس با انتشار يك تصوير اعالم كرده بود 
برانكو ايوانكوويچ ساعتى پيش همراه با افشين پيروانى در محل ساختمان 
باشگاه حضور پيدا كرد و با حضور در دفتر حميدرضا گرشاسبى، قرارداد 

دو ساله جديد خود با پرسپوليس را به امضاء رساند.
حاال اما برانكو در گفتگويى كه با يكى از روزنامه ها داشته است اعالم كرده 
كه 2 ماه پيش قراردادى را با مديران پرسپوليس به امضا نرسانده و فقط با 
پرسپوليسى ها به توافق رسيده است. برانكو دليل اين مسئله را هم وجود برخى 

مشكالت دانست كه موجب شده بود اين قرارداد به امضا نرسد.

 البته در همان برهه نيز برانكو كه با توجه به موفقيت هاى چند فصل اخيرش 
به همراه پرسپوليس عليرغم باقى ماندن نيم فصل از قراردادش با تمايل باشگاه 
براى تمديد مواجه شده بود، نسبت به ماجراى تمديد قرارداد واكنش مثبت 
نشان داده بود اما اين مساله را منوط به حسابرسى مطالبات خود طى اين سال ها 

اعالم كرده بود.
در بين اخبارى كه در خصوص آينده پرسپوليس مطرح مى شود، بيش از 
آنكه خبر احتمال عدم تمديد قرارداد برانكو با اين باشگاه جنجال به پا كند، 
شنيدن يك خبر ديگر با عنوان احتمال بازگشت على دايى به پرسپوليس است 
كه مى تواند سر و صداى بسيارى به پا كند.  على دايى با سايپا نتايج خوبى به 
دست آورده و توانسته اين تيم را آسيايى كند و حاال خبرهايى مبنى بر احتمال 

بازگشت وى به تيم قرمز پوش محبوب پايتخت به گوش مى 
رسد.

از سوى ديگر نيز زردپوشان اصفهانى به يكى از مشرتيان پر 
و پاقرص على دايى تبديل شده اند. در اين باره گفته مى شود 
رحيمى كه مديريت سپاهان را در گذشته برعهده داشته و 
گران ترين سپاهان تاريخ را به نام خودش ثبت كرده، حاال به 
دنبال اين است كه كارى كند تا قلعه نويى در ذوب آهن بماند 
و باجناقش سعيد آذرى با خيالى راحت فصل آينده را در 
كنار ژنرال سپرى كند. از همين روى در اصفهان شايعه شده 
كه رحيمى و تاجرى به نام منزوى به دنبال اين هستند تا على 
دايى را به اصفهان بياورند. همچنين گفته مى شود ديدار آن ها 
با سبحانى چندى قبل بر سر همين موضوع بوده و آن ها به 
مديرعامل كارخانه گفته اند كه قلعه نويى به سپاهان نمى آيد و ما 

مى توانيم على دايى را راضى كنيم تا به سپاهان بيايد.
موفقيت هاى برانكو با پرسپوليس باعث شد تا اين سرمربى 
و  شود  قرمزها  براى  محبوب  اى  چهره  به  تبديل  موفق 
عمليات تمديد قرارداد او در فاصله يك سال تا پايان قرارداد از سوى 
اول  نفر  گرشاسبى  طاهرى آغاز شد و بعد از چند جلسه، در نهايت 
قرارداد  تمديد  براى  برانكو  امضاى  و  موافقت  قرمزها  كادرمديريتى 
و  ايران  در   1399 سال  تا  برانكو  ترتيب،  اين  به  تا  كرد  كسب  را 

پرسپوليس ماندگار شود.
برانكو در اواسط ليگ چهاردهم هدايت پرسپوليس بحران زده را بر عهده 
گرفت و توانست در دو سال و نيم اول حضور خود در ايران پرسپوليس را 
به عنوان قهرمانى ليگ شانزدهم و نايب قهرمانى ليگ پانزدهم برساند و با اين 

تيم حضور در جمع 4 تيم برتر قاره آسيا را نيز تجربه كرد.

تيم ملى فوتسال بانوان ايران با كسب پيروزى 
پرگل مقابل ژاپن به عنوان قهرمانى فوتسال 
دوره  در  تيم  اين  رسيد.  آسيا  ملتهاى  جام 
گذشته نيز عنوان قهرمانى را كسب كرده بود.

ملتهاى  جام  بانوان  فوتسال  فينال  ديدار 
آسيا از ساعت 15:30   (به ميزبانى تايلند) 
ملى  تيم  و  شد  برگزار  ژاپن  و  ايران  بين 
بر   5 پرگل  نتيجه  با  توانست  كشورمان 
عنوان  به  و  بدهد  شكست  را  حريفش   2

قهرمانى دست يابد.
فرشته  بار)،  شيربيگى (3  سارا  بازى  اين  در 
گلزنى  ايران  براى  زارعى  فهيمه  و  كريمى 
براى  كشورمان  بانوان  ملى  تيم  تا  كردند 
دومين دوره پياپى قهرمانى را از آن خود كند.

اشتباهات  با  نخست  نيمه  در  مسابقه  اين 

تساوى  نتيجه  با  و  تيم  دو  بازيكنان  متوالى 
بدون گل خاتمه يافت. در نيمه دوم اما اين تيم 
كشورمان بود كه برترى اش را بر حريف ديكته 

كرد و دقايق طوفانى را رقم زد.
ابتدا سارا شيربيگى در دقيقه 27 ايران را به گل 
اول رساند. سه دقيقه بعد فرشته كريمى ايران 
را به گل دوم رساند. سپس درخشش شيربيگى 
ادامه يافت و او به صورت متوالى در دقيقه 30 

و 31 دو گل ديگر وارد دروازه ژاپن كرد.
را  گلها  از  يكى   31 دقيقه  همان  در  ها  ژاپنى 
جبران كردند ولى در دقيقه 36 زارعى روى يك 
رساند.  ثمر  به  را  ايران  پنجم  گل  زيبا  حركت 
در ثانيه هاى پايانى ژاپن گل دوم را هم وارد 
با  نهايت  در  مسابقه  اين  تا  كرد  ايران  دروازه 

نتيجه 5 بر 2 به سود ايران خاتمه يابد.

به دنيا فهماندم ايران معدن استعداد است
من ماه ها و روز هاى سختى را پشت سرگذاشتم. در برهه اى حتى سرمربى تيم اعتمادش را به من از دست داده بود، ولى اينقدر در تمرينات خوب كار كردم

 تا بتوانم بار ديگر خودم را به تيم تحميل كنم. اين برايم اهميت ويژه اى داشت كه باز هم جايگاهم را پس بگيرم و البته يك نكته مهم ديگر هم بود.

برنز آسيا  برگردن ژيمناست  خوزستانى 

مسابقات ژيمناستيك قهرمانى جوانان آسياو كسب سهميه المپيك آرژانتين با حضور ورزشكاران 20 
كشور از سوم ارديبهشت 1397 در جاكارتاى اندونزى برگزار گرديد . اميد آينه بند ورزشكار ارزشمند  
خوزستانى عضو تيم ملى ژيمناستيك هنرى جوانان ايران ، كه در اين دوره از مسابقات حضور 
داشت  توانست در فينال پرش خرك در رده سوم قرار بگيرد و مدال برنز بر گردن آويخت. همچنين 
مقداد قلندر پور رئيس هيئت  ژيمناستيك خوزستان به عنوان سرپرست ،تيم ملى را همراهى كرد . 
ضمن اينكه مهدى الفتى در اين مسابقات سهميه المپيك آرژانتين را بدست آورد و رضا بهلول زاده 

در خرك حلقه مدال برنز كسب كرد.

سكوتم تنها راه نشان دادن محترمانه خشم شخصى بنده است
سرمربى تيم ملى فوتبال كشورمان گفت: سكوت من در حال حال حاضر تنها راه نشان دادن 
«محترمانه» خشم شخصى بنده بابت شرايط موجود مرتبط با آماده سازى تيم ملى براى جام 

جهانى است.
 كارلوس كى روش اين روزها دغدغه كم ندارد. او در طول يك سال گذشته هر جدالى داشته براى 
اين بوده كه در چنين روزهايى همه شرايط براى تيم ملى مهيا باشد تا بتواند طبق برنامه ريزى كه 
داشته تمرينات تيم ملى را جلو ببرد اما اين روزها او خسته و عصبى و دلزده تر از هميشه تمرينات تيم 
ملى را زير نظر دارد. حضور فقط 4 بازيكن منهاى دژاگه كه فعال دوران نقاهت بعد از مصدوميت را 
پشت سر مى گذارد باعث شده تا سرمربى تيم ملى اصال روزهاى خوشايندى را سپرى نكند. هر چند 
او در آخرين مصاحبه خود در جمع خبرنگاران از اين وضعيت نابسامان گفت و خودش هم تاكيد كرد 
كه كنفدراسيون فوتبال آسيا مقصر است كه اين طور برنامه ريزى كرده تا تيم هاى باشگاهى درست 
در روزهايى كه براى تيم هاى آسيايى مى تواند فرصت مناسبى براى آماده شدن در جام جهانى باشد 

بايد در ليگ قهرمانان آسيا باشند.
با اين حال كى روش نقدش به فوتبال ايران و حال روزهايى است كه اصال شبيه جام جهانى نيست.  
اميدوارم كه شما درك بفرماييد و عذرخواهى بنده را بپذيريد زيرا در حال حاضر در موقعيتى نيستم كه 

صحبت كنم آن هم به داليل زير و اميدوارم بپذيريد:
1-همانطور كه شما بايد بدانيد، بيش از يك سال پيش برنامه آماده سازى جام جهانى ارائه شد، مورد 
بحث قرار گرفت و تاييد شد. 2-همانطور كه رسما، مكررا و به صورت مداوم اعالم شده بود، قرار بر 
اين بود كه برنامه آماده سازى جام جهانى و حضور در جام جهانى روسيه اولويت اول و اولويت برتر 
فوتبال ايران باشد. 3-سكوت من در حال حال حاضر تنها راه نشان دادن "محترمانه" خشم شخصى 
بنده بابت شرايط موجود مرتبط با آماده سازى تيم ملى در جام جهانى است. 4-اميدوارم شما درك 
كنيد كه بنده نمى توانم درباره مسائلى كه باعث تغيير در سرنوشت و موفقيت تيم ملى است، بى تفاوت 

باشم. بسيار متاسفانه.

ابهام بزرگ درباره لغو محروميت نقل و انتقاالتى
اميدواريم آنچه شنيده ايم صحت نداشته باشد و آنچه آقاى گرشاسبى گفته نيز نوعى كلى گويى 

از پرونده باشد نه اينكه در ماجراى لغو محروميت مالك صرفا ريزه اسپور باشد. 
 مديريت باشگاه اعالم داشته در دادگاه cas نماينده ريزه اسپور كه شاكى ما بودند نيامد و قضات 
هم اعالم رضايت كردند. در اين باره شنيده بوديم وكيل سوييسى و ديگر وكال و مشاورين باشگاه در 
دفاعيه ارسالى خود فيفا كه حكم محروميت از نقل و انتقاالت را صادر كرده طرف دعوى و حاال در 
اين اظهارات هم هيچ نشانى از فيفا نيست در حالى كه در cas پرسپوليس به ادعاى ريزه و حكم فيفا 
شكايت كرده و طرف دعوى قرار ندادن فيفا از نظر ماهوى يعنى يك اشكال بزرگ در روند رسيدگى 
به پرونده. اتفاقا نقض و رد حكم فيفا با ادله قانونى حرف اول را در اين پرونده مى زند. اينكه نماينده 
ريزه نيامده امرى طبيعى است و نشات گرفته از رايزنى ديپلماتيك گرشاسبى كه انصافاً شاهكارى بود 
تا اردوغان به مالك ريزه دستور دهد؛ تامام. باشگاه پرسپوليس در فيفا به جاى اثبات عدم تحريك 
طارمى با مانور روى قرارداد سى خرداد و در cas با طرح اين ادعاى واهى كه طارمى 24 فروردين با 
ما دوساله توافق كرده و 30 خرداد بر سر جزييات آن به توافق رسيده اشتباهى استراتژيك را مرتكب 
شد و در cas هم روى اين اشتباه اصرار ورزيد و حاال همه اميد ما به رفع محروميت در دو نكته نهفته 
است؛ 1_ ريزه در نامه ارسالى خود ضمن اعالم مصالحه بر سر غرامت چهار و نيم ميلياردى تاكيد 
كرده كه در مذاكرات برما محرز شد كه پرسپوليس طارمى را تحريك نكرده. (انها كارى كردند كه 
ما بايد براى اثبات آن تالش مى كرديم كه نكرده ايم) 2_اينفانتينو در حاشيه سفر به تهران و در پى 
درخواست مكتوب گرشاسبى و رايزنى وزير قرار بود به بخش حقوقى فيفا اعالم كند كه در اين پرونده 
مساعدت شود. حال اگر وكالى باشگاه در دفاعيات خود عالوه بر ريزه اسپور فيفا را طرف دعوى قرار 
نداده باشند مرتكب اشتباهى ديگر شده اند كه كار را كمى سخت مى كند. در واقع عالوه بر نامه موثر 
ريزه اسپور بايد ديد فيفا چه واكنشى در قبال شكايت پرسپوليس از حكمش داشته. چيزى كه درباره 
آن حرفى زده نمى شود شايد به اين دليل كه تصور مى شود فيفا نه سر پياز است نه ته آن در حالى 
كه فيفا اتفاقا اينجا خود پياز است كه چشم هايمان كه هيچ بلكه با حكمش تيم مان را هم سوزانده. 
اميدواريم در اين باره توضيحات تكميلى داده شود تا نگرانى هاى مان در اين باره به اميد تبديل شود.

 
درگيرى شديد در انتخابى تيم ملى كشتى

دارنده مدال طالى جهان و برنز المپيك به دليل درگيرى در دومين مبارزه خود، از رقابت هاى 
انتخابى تيم ملى اخراج شد.

 سعيد عبدولى در دومين مبارزه خود در مرحله نهايى انتخابى تيم ملى كشتى فرنگى به مصاف 
ايمان انصارى از تهران رفت و در حالى كه 2 بر صفر از حريف خود پيش بود به دليل زدن 
ضربات سر به صورت حريف در جريان مبارزه، با واكنش حريف روبرو شد و به دليل ادامه دار 
شدن اين درگيرى و گالويز شدن دو كشتى گير، هر دو با راى داوران ديسكاليفه و از رقابت ها 
اخراج شدند. اين درگيرى در بيرون از تشك نيز به شدت ادامه پيدا كرد و ماموران وارد عمل 
شدند تا دو كشتى گير را از هم جدا كنند. عبدولى در مبارزه نخست خود نيز وقتى از فالح عقب 

افتاد به داورى اعتراضاتى داشت.
مرفاوى نيامده مى رود؟

باتوجه به اين كه كارخانه گروه ملى كه باشگاه استقالل خوزستان متعلق به آن است، در مرحله 
واگذارى قرار دارد و در پى اين تغيير و تحوالت، باشگاه نيز دستخوش تغييرات قرار خواهد گرفت، 

اكنون حضور مرفاوى در اين تيم در هاله اى از ابهام قرار دارد. 
 مدتى است كه دوباره بحث تغيير در شركت گروه ملى و بحث واگذارى آن به شخص يا نهادى 
ديگر مطرح شده است. حتى گفته مى شود صورت جلسه اين تغيير و تحوالت نوشته شده است و به 
زودى مالك جديد معرفى خواهد شد. كارخانه گروه ملى پس از تقريبا دو سال بالتكليفى به عبدالرضا 
موسوى سپرده شد اما پس از چند ماه كه كار انتقال كارخانه به سرانجام نرسيد و مشكالتى هم به 
وجود آمد، اكنون بحث واگذارى كارخانه به گروه جديد قوت گرفته است. بر اين اساس گفته مى شود 
كه باتوجه به اين كه باشگاه استقالل خوزستان متعلق به گروه ملى است، تمامى تصميمات همچون 
انتخاب مرفاوى به عنوان سرمربى تيم لغو خواهد شد تا مالك جديد در اين زمينه تصميم گيرى كند. 
مديريت فعلى باشگاه استقالل خوزستان نيز در حالى دست به انتخاب مرفاوى زد كه از اين موضوع 
مطلع بود و حتى ويسى نيز طى مصاحبه اش با ايسنا مدعى شد كه ”با توجه به اين كه خود مديرعامل 
و اعضاى هيات مديره ماندنى نيستند، تصميم گرفتند با بركنارى من آخرين ضربه را به من بزنند“ 
البته مرفاوى هم درخصوص اين تغييرات در كارخانه و باشگاه اظهار بى اطالعى كرده و گفته است كه 
حتى چند روز پيش نيز در خصوص چگونگى انجام كار در تيم فوتبال استقالل خوزستان با موسوى 
صحبت كرده است.  باتوجه به اين شرايط بازهم باشگاه استقالل خوزستان همچون دو فصل گذشته 
وضعيت نامشخص و مبهم دارد و بايد ديد نگاه مالك جديد به تيم دارى در فصل هجدهم ليگ برتر 

مثبت خواهد بود يا خير.

شوك بزرگ در پرسپوليس
ماجراى اتفاقات عجيب و غريب در تيم قهرمان ليگ هاى شانزدهم و هفدهم به محروميت در نقل و انتقاالت بسنده نمى كند و اين روزها

 در گوشه و كنار اخبارى به گوش مى رسد كه گويا قرار است يك خانه تكانى عجيب و غريب در پرسپوليس رخ دهد.
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«خاوير  كروز»،  لوپه  «پنه  همراه  به  كه  فرهادى  اصغر 
باردم»، «ريكاردو دارين» و تهيه كننده اين فيلم «الكساندر 
خبرى  نشست  اين  در  لونگاريو»  «آلوارو  و  ماله گاى» 
حضور يافته بود درباره ابعاد مختلف اين فيلم صحبت 

كرد. 
وى درباره ساخت فيلم در يك فرهنگ و زبان ديگر و 
رسيدن به ايده هاى ساخت و ساختاربندى آنها با توجه 
در  فيلم  يك  و  فرانسه  در  فيلم  يك  تاكنون  كه  اين  به 
اسپانيا ساخته گفت: واقعا كار كردن در يك فرهنگ و 
هم  وسطى  راه  يك  اما  است  دشوارى  كار  ديگر  زبان 
كار  فرهنگ ها  ميان  مشتركات  درباره  من  دارد،  وجود 
كردم و اگر قرار بود درباره موضوعات لوكال (داخلى) 
آنها فيلم بسازم نمى توانستم. به اين اعتقاد دارم و بارها 
اين را گفته ام يكى از داليلى كه در فرهنگ هاى ديگر كار 
كرده ام و در آينده نيز ممكن است كار كنم اين است كه 

احساس مى كنم آنقدرى كه رسانه ها اين تصور را ايجاد كرده اند 
كه آدم ها در گوشه كنار جهان با هم متفاوت هستند واقعيت ندارد، 
هستيم،  هم  شبيه  بيشتر  دنيا  جاى  همه  در  احساسى  لحاظ  به  ما 
عشق، نفرت و خشم همه اين ها حس هايى هستند كه در همه جاى 
دنيا شبيه هم هستند اما شكل بيان اين احساسات در فرهنگ هاى 
مختلف متفاوت است و ما بايد بدانيم كه چقدر شبيه هم هستيم. 
اين هم براى افراد ساير فرهنگ ها كه تصوراتى درباره مردم كشورم 
دارند مفيد هست و هم براى كسانى كه در كشورم زندگى مى كنند 
و تصور مى كنند افراد ساير نقاط جهان خيلى متفاوت از خودشان 

هستند.
وى در ادامه توضيح داد: در فرنسه اول فيلمنامه را نوشتم و بعد 
ابتدا  از  مى دانند»  «همه  فيلم  مورد  در  اما  گشتم  بازيگر  دنيال  به 
لوپه  «پنه   و  باردم»  «خاوير  آن  بازيگران  است  قرار  كه  مى دانستم 
كروز» باشند. «باردم» را چند سال پيش در لس آنجلس ديده بودم و 
«كروز» را نيز چند سال بعد در مادريد مالقات كردم. در واقع من 
مى خواستم اين فيلم را زودتر بسازم اما مجبور شدم براى چند هفته 
به ايران بازگردم و در انجا احساس كردم كه بايد فيلمى  در كشورم 

بسازم و فيلم «فروشنده» را ساختم. سپس به پروژه اين فيلم در 
اسپانيا بازگشتم و «خاوير» و «پنه لوپه» خيلى بيشتر از آنچه معموال 
بازيگران انجام مى دهند در فرآيند ساخت اين فيلم به من كمك 

كردند و اين تجربه بسيار خوبى بود.
فرهادى در پاسخ به سوالى درباره پايان بندى متفاوت فيلم «همه 
بيشتر  داد:  توضيح  خود  مشابه  آثار  ساير  با  مقايسه  در  مى دانند» 
فيلم هايى كه مى نويسم داراى پايان باز است. خودم خيلى موافق 
اين اصطالح نيستم. دوست دارم وقتى قصه تمام مى شود يك قصه 
جديد در ذهن تماشاگر شكل بگيرد كه اين آدم ها چه سرنوشتى 
خواهند داشت و بيننده نگران سرنوشت آنها باشد. هر موقع كه 
و  بوده  گونه  اين  نوشتم  كه  چه  هر  سالگى  سن 13  از  و  نوشتم 
بسيارى فكر مى كنند براى نوشتن قصه ها در ذهنم خيلى حساب 
كتاب مى كنم اما بايد بگويم كه در مرحله اول همه چيز از قلب 
و دورنم مى آيد و وقتى به پايان داستان نزديك مى شوم به خودى 
بابت  اين  از  اما  نيست.  كار  در  تعمدى  و  مى شود  اين گونه  خود 
خوشحالم چون اين نوع پايان بندى اين امكان را فراهم مى كند كه 
ما آدم ها را در پايان قصه فراموش نكنيم و فكر كنيم قصه بعدى 

چه خواهد بود.

 درباره اين كه اين فيلم چقدر ايرانى است نيز بايد بگويم 
اين فيلم در ظاهر كامال اسپانيايى است و خوشحالم كه 
اسپانيايى هايى كه ديشب فيلم را ديدند اين وجه از فيلم 
را كامال تشخيص دادند. اما يك روح ايرانى و شرقى نيز 
در فيلم وجود دارد. در هنر كالسيك ايرانى، هنرمندان 
چيزى  اين  و  نشود  ديده  اثر  سازنده  مى كردند  تالش 
است كه آقاى كيارستمى نيز در فيلم هايش انجام مى داد 
و دوست داشت كارگردان در فيلم ديده نشود و اين يك 
ايثارگرى است. ما در معمارى و در هنرمان در مقطعى 
اين را دارشتيم. تمام تالش من اين بود كه در اين فيلم به 
نظر بيايد كارگردان نيست. حذف كامل خالق اثر چيزى 

است كه در واقع روح شرقى اين فيلم است.
«پنه لوپه كروز» بازيگر نقش اصلى اين فيلم نيز با اشاره 
با  برابر  دستمزدى  فيلم  اين  در  بازى  براى  كه  اين  به 
همسرش «خاوير باردم» گرفته با تمجيد از اصغر فرهادى 
گفت: او به همه جزئيات دقت فراوانى دارد و همه اشتباهات ما 
را تشخيص مى داد. كم مى خوابيد و تمام ديالوگ هاى ما را خط 
به خط حفظ بود و همه آنها را به ما يادآورى مى كرد. شما هرگز 
و  بحث  براى  باز  ديدى  فرهادى  بزاريد!  كاله  او  سر  نمى توانيد 

گفتگو دارد و به كوچكترين مسائل نيز دقت مى كند.
از  يكى  فرهادى  گفت  نيز  فيلم  اين  بازيگر  ديگر  باردم»  «خاوير 
فيلم هاى  از  بيشتر  حتى  است،  ساخته  را  فيلم ها  اسپانيايى ترين 
جزئيات  به  و  مى كند  فيلم  وقف  را  خود  او  اسپانيايى.  كارگردان 

توجه زيادى دارد.
من  اولويت  همچنان  كرد  عنوان  خبرى  نشست  اين  در   فرهادى 
ساخت فيلم در ايران است و فيلم هايم را نيز تا جايى كه بشود 
سعى مى كنم در ايران نمايش دهم. درباره اين فيلم هم نمى دانم 
من  خير.  يا  مى شود  تدوين  دوباره  فيلم  و  مى افتاد  اتفاقى  چه 
بسيار  شود  فراهم  آن  نمايش  امكان  اگر  و  مى كنم  را  خودم  كار 
آميز  پيام هاى محبت  روز گذشته  دو  يكى  در  مى شوم.  خوشحال 
زيادى از ايران دريافت كردم و مردم از نمايش فيلم در افتتاحيه كن 

خوشحال بودند. ميل قلبى من نمايش فيلم در ايران است.

يك  دنيا  در  حرفه اى  تلويزيونى  رسانه  كدام  در 
سريال پر مخاطب را سه هفته متوقف مى كنند و 
سريال ديگرى را پخش مى كنند و پس از سه هفته 
مخاطب را در اضطراب و اضطرار نگاه داشتن دنباله 

سريال را پخش مى كنند.
با گشت و گذارى در فضاى مجازى با يك مسئله 
عجيب و بسيار جالب و عجيبى مواجه مى شويم؛ 
بسيارى از مردم ايران پس از لغو برجام توسط دونالد 
ترامپ گريان بودند، اما نه به دليل خروج آمريكا 
و لغو برجام، بلكه به خاطر مرگ مارال در سريال 
«آنام»! اتفاق عجيبى كه افكار عمومى مخاطبان را 
معطوف به خويش كرد، پايان غم انگيز و زيباى 

سريال «آنام» بود.
نگذشته   پايتخت  سريال  پايان  از  ماه  يك  هنوز 
رسانه  كارنامه  در  را  ديگرى  موفقيت  «آنام»  كه 
هنرمندان  از  يكى  توسط  رخوت،  از  لبريز  ملِى 
امتحان پس داده اش رقم زد. تقريبا موج گسترده اى از 

مخاطبان در اينستاگرام با انتشار عكس يا بخش هايى از سريال آنام يا 
تصاويرى از اشك ريختن خودشان، مراتب ناراحتى خود را بابت پايان 
اشك انگيز سريال بروز دادند. آرزو مى كنيم كه مديران سازمان صدا و 
سيما با خواندن همين چند سطر، همين فردا با عوامل سازنده جلسه 
نگذارند و مانع چنين پايان هاى تلخ اما دلچسبى در سيماى ملى شوند. 
كشف حسى غم و حزن عميق در رابطه يك مادر و دختر، از بسيارى 
از سريال هاى ظاهرا كمدى سيما مثل «تعطيالت رويايى»   شيرين تر 

است.
جواد افشار حاال با تكرار يك موفقيت ديگر در حوزه سريال سازى در 
مرتبه اى دست نيافتنى قرار گرفته و افشار نشان داد با همان فرمول هاى 
كليشه اى روتين معمول سريال هاى هر شبى مى توان مخاطب را پاى 
جعبه جادوى ملى كه در شرايط كنونى فاقد جادوست، نگاه داشت. 
مديران تصويب كننده فيلمنامه هاى در اتاق هاى غير شيشه اى سيما چه 
چيزى را دنبال مى كنند؟ دنبال چه آورده ملى هستند؟ جريان اصلى 
مخاطبان رسانه ملى به دنبال همان كليشه ها و ملودرام هاى از جنس 
سريال آنام و هئيت مديره (سريال شبكه  پنجم سيما) است و قرار 

نيست تلويزيون براى مخاطب از دست رفته اش كه بانوان خانه دار 
هستند دست به تالش عجيب و غريبى بزند و آنام اين خأل بسيار 

بزرگ را پر مى كند.
مديران ميانى سازمان هايى مثل سيما فيلم، فراموش كرده اند كه كليشه 
هاى گل درشت ملودرام است كه بانوان خانه دار را پاى تلويزيون 
مى كشاند و البته مديران رسانه ملى فراموش كرده اند كه سريال آنام 
به صورت خاص براى بانوان خانه دار ساخته شده و بايد بازپخش 
سريال، زمانى متناسب با فراغت بانوان خانه دار داشته باشد و اين سريال 
فاخر، در دو نوبت پخش مجدد، مى توانست مخاطبان بيشترى داشته 

باشد.
 «آنام» قصه عجيب و غريبى نداشت. به صورت فرموليزه همان روايت 
باليوودى و هندى مادرى در جستجوى كودك از دست رفته پس از 
به دنيا آمدن را دنبال مى كرد. به عبارت ديگر بستر روايت بسيار ساده 
و كليشه اى است و هيچ المان نمايشى پيچيده عجيب و غريبى ندارد 
و يك قصه هزار بار گفته شده است كه مخاطب را پاى تلويزيون 
ميخكوب مى كند. هر چند برخى خرده روايت هاى سريال مثل حضور 

جوان  اخالقى  غير  ميهمانى  در  جوان  ترانه سراى 
هوسباز، در متن سريال با توجه به خطوط قرمز 
سيما بيهوده نگارى محسوب مى شد، اما خط اصلى 

سريال پرداخت جذابى داشت.
شايد يكى از موارد علمى كه در ارائه روايت يك 
مغفول  تلويزيونى  سريال هاى   كليشه اى  و  خطى 
تدريج  به  كه  است  شخصيت هايى  تعدد  مانده، 
به  كه   روايت هايى  خرده  و  مى شوند  قصه  وارد 
بدنه روايت اصلى متصل مى شوند. در واقع اغلب 
ملودرام هاى مرسوم سيما، سريال ها يك خطى اند و 
اين مسئله به پاشنه آشيل اغلب سريال هاى تلويزيون 
بدل شده است. مارال و آرزو در معمولى ترين شكل 
خطوط  اما  بعدى اند،  يك  شخصيت هاى  نمايشى 
متعدد روايت، به اين كاراكتر ها، حجم مى بخشد. 
حجمى كه موجب شد بخش اعظمى از مخاطبان 
رسانه ملى از مرگ مارال مغموم باشند. اين مغموم 
سريال  از  پس  تلويزيون  اتفاق  شيرين ترين  بودن 
اوشين است و مخاطبان به صورت حسى خود را در يك روايت 

اخالقى و سرگرم كننده شريك مى بيند.
اما نكته مهم اين است كه سريالى با اين حجم از تاثير گذارى چرا فرزند 
خلف سيما نبود و مثل شخصيت كبير با اين سريال برخورد كردند. 
نيمى از آن را قبل از عيد و نيم ديگر را پس از نوروز نمايش دادند 
و در ايام نوروز سريال بى كيفيت ديوار به ديوار 2 را پخش كردند. 
در كدام رسانه تلويزيونى حرفه اى در دنيا يك سريال پر مخاطب را 
سه هفته متوقف مى كنند و سريال ديگرى را پخش مى كنند و پس از 
سه هفته مخاطب را در اضطراب و اضطرار نگاه داشتن دنباله سريال 
را پخش مى كنند. اگر وضعيت پخش سريال سرو سامان قابل اعتنايى 
داشت قطعا سريال آنام چند برابر مخاطب مى داشت اما تنها چيزى كه 
در سازمان و عريض و طويل سيما وجود ندارد  برنامه ريزى است 
و عدم برنامه ريزى قوت اين مجموعه را گرفت. مردم بايد بدانند و 
شاهد باشند  اين سريال هاى خوب و قابل اعتنا نتيجه تالش مديران 
سيما نيست و تالش گروهى هنرمندانى است كه سريالى در اين ابعاد 

ساخته اند كه به راحتى  رقباى تركى و كره اى اش را كنار مى زند.

مدير روابط عمومى سازمان هنرى رسانه اى اوج از شناسايى عامل 
انت شار دهنده تصوير جعلى دستمزدهاى جعلى عوامل «پايتخت 5» 

خبر داد.
مدير روابط عمومى سازمان هنرى رسانه اى اوج در گفت وگو با فارس 
گفت: بعد از اتفاقات جشنواره فيلم فجر و همچنين سريال «پايتخت5» 
يك خط جدى شروع به تخريب سازمان اوج كرد و در اين مسير براى 

اينكه شايعات باورپذير باشد به روش هاى جديد پناه برد. 
وى ادامه داد: در همين گير و دار، نامه اى منتسب به دستمزد عوامل 
«پايتخت 5» منتشر شد كه از اساس و در تمام جزئيات از امضاء، 
سربرگ، اعداد و ارقام و حتى نام فردى كه به عنوان مسئول مالى معرفى 
شده بود، خطا و جعلى بود. در همين زمينه ما از جاعل نامه شكايت 

حقوقى كرديم و پيگير آن شديم.
ذوقى اظهارداشت: در اين ميان البته كسانى هم كه يك طرفه خبر را 
منتشر كرده بودند و على رغم انتشار تكذيبيه از سوى ما، اقدام به انتشار 
آن نكردند كه آنها هم مشمول مسائل حقوقى خواهند شد. در اين 

پرونده پليس فتا وارد عمل شد و در نهايت متوجه شديم كه اولين 
كسى كه تصوير اين نامه جعلى را منتشر كرده، فردى به نام على 
جوانمردى از مجريان شبكه صداى آمريكاست. درست 4 دقيقه پس 
از توئيت جوانمردى، سايت كلمه آن را بازنشر كرده و در ادامه هم در 

سايت هاى داخلى منتشر شده و دست به دست چرخيده است. 
وى همچنين در ادامه گفت وگو با فارس اظهار داشت: چندى پيش 
نيز حساب كاربرى با نام «احسان محمدحسنى» مديرعامل موسسه 
فرهنگى اوج در فضاى مجازى باز شده بود كه تكنيك آن هم اين بود 
كه ابتدا چند خبر واقعى منتشر كرد و بعد شروع به انتشار اخبار كذب 
كرد كه آن هم پيگيرى حقوقى شده و آقاى محمدحسنى هيچ حساب 

كاربرى در فضاى مجازى ندارند. 
ذوقى در پايان ابراز اميدوارى كرد رسانه ها دقت بيشترى در انتشار 
اخبار داشته باشند و صحت و اخالق را فداى سرعت در انتشار خبر 

نكنند. 
پايتخت  مجموعه  پنجم  فصل  پخش  پايان  از  پس  كوتاهى  مدت 
تصويرى از يك نامه جعلى در فضاى مجازى منتشر شد كه در آن 
ارقام غيرواقعى درباره دستمزد بازيگران اين سريال قيد شده بود كه 
الهام غفورى تهيه كننده اين سريال بالفاصله در گفت وگو با فارس آن 

را تكذيب كرد.

اولويتم ساخت فيلم در ايران است

مردم بيش از برجام، براى «آنام» گريه كردند 

شناسايى عامل انتشار دهنده دستمزدهاى جعلى عوامل «پايتخت5»

لنوشـته د

« اشك و باران»
هرگاه چترِ خالى از دسِت تو را بر سرم ميگيرم ، باز هم خيس ميشوم ...

به يادِ اولين روزي مي افتم كه با يك چتر در زيرِ باران ، سرمست از بوِى غنچه هاِى بهارِ عشقمان 
قدم ميزديم .... و من در حالى كه دسِت تو را به بهانه ِى گرفتِن دسته ِى چتر ميفشردم ، تمامِ چتر 

را باالِى سرت نگه داشته بودم و فقط تو را ميديدم ...
اعتراف ميكنم كه در آن حال و هواِى عاشقى ، حتى به باران هم حسودى ميكردم .... نميخواستم 
حتى قطره هاِى باران هم لطافِت گونه هاِى تو را احساس كنند و ميخواستم اين حس فقط و فقط 

در انحصارِ من باشد ....
وقتى كه خيِس خيس شدم ، به من خنديدى و خنديدى ... و من در آن خنده ها فقط و فقط 

زيبايى ميديدم و بس ...
اكنون نميدانم قطره هاِى اشك با قطره هاِى باران ، همراهى ميكنند يا قطره هاِى باران به حرمِت 

اشك ميبارند .... و من باز هم خيِس خيسم ... در زيرِ چترى خالى از دسِت تو ...

كتاب جديدى از جرج آرآر مارتين روانه بازار خواهد شد كه البته عنوان آن «بادهاى زمستان» 
نيست.

«آتش و خون» عنوان كتاب جديد جرج آرآر مارتين است كه داستان آن 300 سال پيش از حوادث 
مجموعه كتاب «ترانه يخ و آتش» روى مى دهد. اين كتاب  20 نوامبر روانه بازار كتاب خواهد شد.

داستان اين كتاب نيز همانند مجموعه «يخ و آتش» در دنياى فانتزى وستروس شكل مى گيرد. 
مارتين در وبالگ خود در اين باره نوشت: «بايد تاكيد كنم كه كتاب «آتش و خون» رمان نيست. 

اين كتاب روايتى سنتى ندارد و قرار هم نبود كه داشته باشد.»
اين كتاب 989 صفحه اى تاريخچه اى از تمام پادشاهان سلسله خيالى تارگرين است.

اعالم اين خبر براى هواداران «بازى تاج و تخت»  نااميد كننده است چرا كه آن ها هفت سالى 
مى شود كه منتظر انتشار ششمين كتاب با عنوان «بادهاى زمستان» هستند.

انتشار اين مجموعه كتاب ها از سال 1996 و با كتاب «بازى تاج و تخت»  آغاز شد. پس از آن در 
سال 1999 كتاب  «نبرد پادشاهان» به بازار آمد و سال 2000 نوبت به «طوفان شمشيرها»  رسيد. 
چهارمين كتاب از اين مجموعه «جشنى براى كالغ ها» بود كه سال 2005 به مخاطبان معرفى شد 

و پنجمين كتاب در سال 2011 با عنوان «رقص با اژدهايان»  منتشر شد.
اين مجموعه كتاب ها دستمايه ساخت سريال پرطرفدار «بازى تاج و تخت» قرار گرفته اند اما از 
آنجا كه مارتين كتاب ششم را هنوز منتشر نكرده و سريال به فصل هفتم رسيده است، تماشاگران 

تلويزيون از خوانندگان كتاب پيشى گرفته اند.

 آنچه اين روزها به يك معضل اساسى در موسيقى – و حتى ديگر شاخه هاى هنر- اين سرزمين 
مبدل گشته است، مسئله اى است تحت عنوان « فراموشى اصالت هنر».

 با يك بررسى اجمالى در سايت هاى معتبر و نامعتبر موسيقى مى توان به هجوم هرروزه ى 
ده ها اثر واره ى جديد كه مراحل ساخت هركدام از سرودن ترانه تا تنظيم به طور ميانگين 
بيش از چند روز به طول نينجاميده است؛ پى برد. كه  البته غالباً هنرمند(!) خواننده به دليل 
احساس وجود  تعداد قابل  توجهى از شاخه هاى مختلف هنر در ضمير خويش؛ زحمت 
ترانه سرايى، آهنگ سازى و تنظيم نهايى را به تنهايى به گردن گرفته است! اثر واره هايى كه 

نتيجه ى تراوش ذوق و قريحه ى «نيمه شب رمانتيك» هنرمند(!) عزيزمان بوده است!
حال نكته ى تلخ ماجرا آنجاست كه اين اثرواره هاى هنرى، تحت يك هياهوى رسانه اى به 
راحتى توانسته خود را به گوش قشر هاى مختلف جوانان برساند و به دليل تداوم و كثرت،  
در دل آنان جاى پيدا كند. و اين مسئله خطر بزرگ ديگرى با نام « قلب ذائقه ى اصيل به 

سخيف» را در كمين فرهنگ اين ملت طرح ريزى مى نمايد.
البته الزم به ذكر است نگارنده هرگز قصد تقبيح و نكوهش سبك هاى جديد موسيقايى را 
نداشته و منظور از لفظ «اصيل» به هيچ روى، قديمى و سنتى بودن نيست؛ بلكه دور بودن 
از بيهودگى ها، ارتقا و كمال دهنده ى زيبايى ها و در مقام عالى نزديك كننده ى انسان 

ها به منبع جلوه و جمال هستى مقصود است.
آن  ى  همه  صدر  در  كه  كشور  فرهنگى  هاى  تريبون  و  ها  رسانه  نقش  ديد  بايد  حال 
سال هاى اخير ميزان بيننده  در  اينكه  عليرغم  برد -كه  نام  ملى  ى  رسانه  از  مى توان  ها 
و محبوبيت خود را به ميزان قابل توجهى از دست داده است؛ همچنان مخاطب ميليونى و 
تاثير گذارى قابل توجهى در گفتمان جامعه دارد- ؛ چه نقشى در ارتقاى ذائقه ى شنيدارى 
مخاطبانش داشته است؟ آيا تلويزيون خود مغلوب و متبوع فضاى موسيقايى فعلى كشور 

نبوده است؟
و  فاخر  موسيقايى  محصوالت  ى  ارايه  جاى  به  سيما،  و  صدا  برنامه هاى  تهيه كنندگان  آيا 

هنرمندان كاربلد،  به فكر بيننده ى بيشتر و دعوت از همين شبهه هنرمندان نبوده اند؟
مدت كوتاهى از ايام نوروز و برنامه هاى مربوط به تحويل سال – كه به قول خودشان: گل 
سرسبد برنامه هاى تلويزيون است- نگذشته است، ميهمانان اين برنامه ها كه اكثراً از حرفه ى 
موسيقى انتخاب شده بودند؛ به راستى چه ارزش افزوده اى براى فرهنگ اين  سرزمين به ارمغان 
آورده اند؟! چه آثار حرفه اى  و جدى، توليد و منتشر نموده بودند؟! آيا اين تهيه كنندگان به 

دنبال  افزايش مخاطبينشان و راضى نمودن اسپانسرهايشان – ستاره مربع ها!- نبوده اند؟!
  شايد بزرگ ترين ايرادى كه مى توان به اين شبهه هنرمندان گرفت اين است كه لفظ «هنرمند» 
را صرفاً در داشتن صوتى با طنين خوش پنداشته اند – كه البته به دليل پيشرفت قابل توجه 
استوديوهاى موسيقى و وجود فيلترهاى چندگانه ى صوتى، به يقين مى توان گفت كه هركدام 
از مخاطبان اين نوشته بدون توجه به دارايى و يا عدم دارايى حجم صوت مطلوب و ادوات 
تحرير؛ البته به شرط تمتع مالى مناسب ، به راحتى خواهند توانست لفظ كليشه اى «هنرمند» را 
به يدك بكشند!- و از اين نكته ى مهم غافل شده اند كه» تكنيك» و «فن»، آخرين مرحله ى 

«هنرمند شدن» است- كه البته تكنيكش را هم غالباً ندارند!- . 
 اين غوغا ساالرى و توجه نامتعارف به شبهه هنرمندان در رسانه ها ، به مرورزمان باعث به 
حاشيه رفتن بزرگان  و زحمت كشان سال هاى نه چندان دور موسيقى كشورمان شده است. 
بزرگانى كه مى توان لفظ پربهاى هنرمند را به اتمام و اكمال بر آنان نهاد. كسانى كه روشنى 

ضميرشان مقدم بر تكنيكشان بوده و فن هنر متبوعشان را در حد غايت، مسلط بوده اند.

نـه بخا كتا

نـه بخا كتا

اثر جديد خالق «بازى تاج و تخت» 

وقتى آثار موسيقى از اصالت هنر» تهى مى شود

فرهاد ريحانى 

اصغر فرهادى درنشست خبرى فيلم «همه مى دانند» در جشنواره كن گفت همچنان اولويت من 
ساخت فيلم در ايران است و اميدوارم فيلم جديدم در ايران نيز اكران شود.

آرمين رزم ديده 


