
سال سوم/ شماره هشتاد و سه/ 8 صفحه/ قیمت: 1000 تومان

اندر قضیه باال رفتن 
نرخ دالر و سکه 

بی بسم ا... !
سیدرحیم آقازاده

کار سکه که سکه شده، البته نرخ سکه بوده و حاال شاید 
بشود گفت سکه تر شده خب سکه است و باید کارش 
سکه باشد، صابون و پودر لباسشویی و مایع ظرفشویی 
و این قبیل چیزها که نیست، کاری به )پروسه( باال رفتن 
قیمتش هم نداریم که حتما با حساب و کتاب است و 
شاید هم بدون حساب و کتاب. به هر حال به هر علت 
که باشد نرخ سکه باال رفته و خوشا به حال )سکه داران 
عالم( که گفته اند )سکه داران عالم را ...( اما اینکه سکه، 
یعنی قیمت خود بخود باال می رود با )بسم ا...( باال می 

رود یا بی )بسم ا...(، کار اهل تحقیق است.
اما می دانیم در گذشته ای نه چندان دور، نرخ دالر با 
)بسم ا...( باال رفت و شخصی بنام )جمشید بسم ا...( 
در یک کار مافیایی سبب باال رفتن نرخ دالر شده بود 
که کارآگاهان و گروه های ضربت او را پیدا و به گواه 
اخبار منتشره دستگیر کردند خیال مردم هم راحت شد 
که دیگر )جمشید ب( وجود ندارد که هی تند تند 
قیمت دالر ما را باال برد و سبب آسیب های مختلف 

به اقتصاد ما بشود. 
با بروز جریان های سیاسی جدید، ناگهان افزایش 
قیمت از )جهشی( به )پرشی( انجام گرفت البته در 
تاریکی و در خفا. از اثرگذاری )جمشید خان( هم 
پشت  و  شده  دستگیر  گفته  که  چرا  نیست  خبری 
دستش را هم داغ کرده که وارد بازار دالر نشود و 
پس از رهایی از حبس توی )بیزینس( های دیگری 
می رفته از مرغ و تخم مرغ و تایر ماشین و پودر 
لباسشویی گرفته تا یخچال و کولر، اما مگر این )آقا 
جمشید( به این راحتی به این چیزها راضی می شود 
از )بورس( خارج می شود وارد )مسکن( می شود 

و از مسکن به حوزه ای دیگر. 
ادامه در صفحه 2
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چندصدایی در اردوگاه 
منتقدان برجام

فوتبال محالت خوزستان
 چون گنج نایافته است
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هفته نامه منطقه ای

سدسازی ها 
باعث خشکی 
دشت های خوزستان 

نرخ اجناس
 داغتر از هوای 
خوزستان است

درمان ریزگردها؛ ۲۰ سال پرکاری 
به جای موازی کاری

بدخواهان به دنبال گسترش  حاشیه نشینی در اهواز 
غالمرضا فروغی نیا در همایش بررسی توسعه نامتوازن محالت شهر اهواز با بیان اینکه در استان خوزستان رسانه ها 

همه مشابه هم شده اند و به علت کثرت رسانه ها کیفیت مطالب پایین آمده است؛ افزود: کاهش توان مطالبه گری باعث 
ضعیف شدن نقش رسانه ها در افکار عمومی شده است. سهم رسانه ها با این مشکل روز به روز کمتر خواهد شد. ما 

رسانه ها اگر بخواهیم نقشی در تحوالت جامعه داشته باشیم باید به مسایل به شکل تخصصی نگاه کنیم.

گرمای طاقت فرسا از ویژگی های تابستان های خوزستان است به طوری که در تیرماه سال 96 تعداد 
روزهای با دمای بیش از 49 درجه در خوزستان رشد 157 درصدی را تجربه کرد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان در این باره با بیان اینکه بیشترین دمای ثبت شده در 10 سال اخیر 
مربوط به ایستگاه اهواز با 53.7 درجه و در سال 96 بوده است، می گوید: تعداد روزها با دمای 49 
و باالتر در سال 96 نسبت به سال 95 در شادگان 350 ، دزفول 180 و امیدیه 100 درصد 
رشد داشته است. همین افزایش بی سابقه دمای هوا سبب شد که هیئت دولت در سال 
95 همه دستگاه های دولتی در استان های گرمسیر را موظف به استفاده از انرژی های 
تجدیدپذیر کند. بـر اسـاس تصویـب نامـه هیئت وزیـران در جلســه مــورخ 25 شهریور 
95، با اســتناد به اصــل 138 قانون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران مقــرر شد 
وزارتخانــه هــا ،موسسـات و شـرکت هـای دولتـی و نهادهـای عمومـی غیـر دولتـی 
،بانـک هـا ، شـهرداری هـا و… براسـاس فهرسـتی کـه وزارت نیـرو تعییـن و اعـالم 
کرده اســت موظف هستند طــی دو ســال حداقــل 20 درصــد از بــرق مصرفــی 
سـاختمان هـای خـود را از انـرژی هـای تجدیـد پذیـر  تامیـن کنند. کاهش آالیندگی  های 
زیست محیطی، کاهش مصرف سوخت های فسیلی و امکان صادرات بیشتر، کمک به کاهش 
پیک روز شبکه برق، کاهش تلفات انرژی در سطوح انتقال و توزیع و کمک به تنوع بخشی به منابع 

انرژی با هدف توسعه پایدار و پدافند غیرعامل از جمله اهداف اجرای این طرح هستند.
کاهش قابل توجه در هزینه برقی مصرفی، جلوگیری از افزایش 3 برابری هزینه های برق مصرفی 
و اعمال جرایم مربوطه و عمل به ابالغیه برنامه اقتصاد مقاومتی، تولید – اشتغال سال 96 از جمله 

مزایای نصب نیروگاه خورشیدی در ادارات و دستگاه های دولتی است.

احتمال خاموشی گسترده در تابستان 97
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان  می گوید: سال 97 به دلیل کاهش نزوالت جوی از 
سخت ترین سال های صنعت برق خواهد بود و احتمال خاموشی های گسترده در این سال وجود 
دارد. محمود دشت بزرگ با اشاره به کاهش بارندگی ها و تاثیر آن بر نیروگاه های برق آبی می افزاید: 

بحث دیگری که باید از امروز برای آن برنامه داشته باشیم تابستان سال 97 است؛ چرا که با کاهش 
شدید و بی سابقه نزوالت جوی احتمال آن می رود که بعضی از واحدهای تولیدی سدها به دلیل 
ذخیره پایین آب، از مدار تولید خارج شوند. وی تأکید می کند: اگر چنین شرایطی رقم بخورد با 
خاموشی های گسترده ای رو به رو خواهیم شد. خصوصا در استانی مانند خوزستان که درصد قابل 

توجهی از انرژی الکتریکی تولید شده محصول نیروگاه های برق آبی است.

حرکت در مسیر استفاده  از انرژی  پاک در ادارات دولتی
معاون عمرانی استاندار خوزستان با بیان اینکه دستگاه های دولتی در خوزستان در این مسیر گام 
برداشته اند، می گوید: البته همه ادارات در این مسیر حرکت نکرده اند اما برنامه ریزی ها انجام شده و 
اعتباراتی نیز برای این کار در نظر گرفته شده است. فرامند هاشمی زاده عنوان می کند: هدف گذاری 
دستگاه های دولتی این بوده که وابستگی خود به شبکه برق را به حداقل برسانند. در روزهای 
گذشته سمیناری هم در این باره برگزار شد و جنبه توجیهی و تشویقی در این زمینه داشت تا همه 
دستگاه ها با نصب پنل و استفاده از انرژی های بازیافت در تأمین برق از خورشید گام بردارند. وی 
بیان می کند: در استانداری خوزستان در پارکینگ جدید 2 مسیر از پارکینگ را برای نصب پنل های 

خورشیدی در نظر گرفته ایم و در حال نصب پنل ها هستیم.
معاون عمرانی استاندار خوزستان در پاسخ به این پرسش که چند درصد دستگاه های دولتی فعال 
در استان در این زمینه گام برداشته  اند، می افزاید: جزئیات این آمار را باید شرکت های توزیع نیروی 
برق اعالم کنند البته آمار قابل توجهی در این حوزه از نظر تأمین انرژی نداریم اما خوشبختانه همه 
در این مسیر در حال حرکت هستند. هرچند پس از روی کارآمدن دولت روحانی در سال 92 دولت 
به دنبال این بود که مردم را برای استفاده از انرژی های پاک و نصب نیروگاه های خورشیدی بر 
پشت بام ترغیب کند اما بهتر نبود که خود دولت در ساختمان های دولتی پیشگام این اقدام باشد تا 
مردم از خود دولتی ها الگو بگیرند. در روزگاری که مدیران ارشد دولت در خوزستان احتمال 
قطعی برق گسترده در تابستان 97 را می دهند، بهتر نبود که با نصب پنل های خورشیدی 

در ساختمان ادارات خود قدمی کوچک در کاهش بار شبکه برق خوزستان داشته باشند؟

از احتمال خاموشی گسترده در تابستان 97 
تا وعده استفاده از انرژی  پاک در ادارات خوزستان

خوزستان زیر خط میانگین 
فضای آموزشی قرار دارد

هرچند مدیرعامل شرکت 
برق منطقه ای خوزستان از 
احتمال خاموشی گسترده برق 
در تابستان 97 خبر می دهد 
اما هنوز ادارات خوزستان 
نتوانسته اند مصوبه هیئت 
وزیران مبنی بر تأمین 20 
درصد از برق مصرفی خود از 
انرژی ها پاک را اجرا کنند

رئیس سازمان نوسازی، توسعه 
و تجهیز مدارس کشور گفت: 
۱۱ استان از جمله تهران، البرز، 
سیستان و بلوچستان، ایالم و 
خوزستان زیر خط میانگین 
فضای آموزشی هستند.

مهراله رخشانی مهر  در حاشیه بیستیمن جشنواره خیرین مدرسه خوزستان در جمع 
خبرنگاران با بیان اینکه نقش خیران در حوزه مدرسه سازی بسیار جدی و پررنگ 
است، اظهار کرد: جامعه خیران مدرسه ساز قوی ترین و منسجم ترین تشکیالت 

را  در کشور دارند.
وی با اشاره به تعداد باالی خیران مدرسه ساز در کشور گفت: تمامی کسانی که از پس 
انداز خود کمک کرده تا نیک اندیشی که 100 ها مدرسه را ساخته همه خیران مدرسه 

ساز محسوب می شوند.
رخشانی مهر با بیان اینکه از شروع انقالب به بعد 20 درصد از مدارس کشور کل توسط 
خیران ساخته  شدند، ادامه داد: در سال گذشته 50 درصد از مدارس تحویل داده شده 
یعنی معادل 5 هزار کالس توسط خیران مدرسه ساز ساخته شد که این عدد و رقم 

بسیار چشمگیر است.
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور اظهار کرد: طی سال های اخیر 
خیران بین 400 تا 480 میلیارد تومان آورده ساالنه داشته اند که تمامی آن محقق 
شده است؛ باالتر از این اعداد و ارقام فرهنگ ایثار، گذشت و وقف است که به آیندگان 

منتقل می شود.
رخشانی مهر بیان کرد: فرهنگ وقف سالیان دراز در آیین های ایران اسالمی بوده و به 

ما ارث رسیده است؛ امیدوارم که با کمک خیران موضوع استمرار داشته باشد.
وی با بیان اینکه دولت همواره تالش کرده تا معادل آورده خیران سهمی داشته باشد، 
گفت: سال گذشته نیز 100 درصد ردیف خیران تخصیص اعتبار داشته و حدود 206 
میلیارد تومان آروده دولت برای مدارس خیرساز بود که این عدد در الیحه بودجه سال 
97 به 411 میلیارد تومان ارتقا پیدا کرده که بیانگر رشد دو برابری توجه ویژه دولت 

به خیران است
در  امیدوارم  کرد:  اظهار  کشور،  مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  سازمان  رئیس 

تخصیص های سه ماهه نیز میزان تخصیص خوبی داشته باشیم چون در این صورت 
می توانیم مدارس خیرساز و نیمه کاره رها شده اند تا پایان سال جاری به اتمام برسانیم.

رخشانی مهر، افزود: موضوع مدارس فرسوده یک مسئله خیلی مهم و جدی است و 
30 درصد مدارس کشور باید تخریب، بازسازی و یا مقام سازی شوند که عدد نسبتا 

درشتی است.
وی بیان کرد: از شروع برنامه چهارم توسعه به بعد 50 درصد مدارسی که نیازمند 
تخریب، بازسازی و مقاوم سازی بودند را انجام دادیم که رکورد خوبی برای نوسازی 
مدارس است اما نمی پذیریم که همکاران ما در آموزش و پرورش برای یک سوم 
مدارس کشور استرس داشته باشند تا مبادا هرلحظه در اثر حوادث طبیعی مثل زلزله 

روی سر دانش آموزان آوار شود.
رخشانی مهر اظهار کرد: بندی در برنامه ششم توسعه جدای از اعداد قانون بودجه 
سنواتی وجود دارد که بر اساس آن باید سه میلیارد دالر به امر تخریب، بازسازی 
اختصاص  ارزی  توسعه ملی و ذخیره  از محل صندوق  مقاوم سازی مدارس  و 

پیدا کند.
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور افزود: اگر این بند محقق شود، 
سرعت انجام امور خیلی بیشتر خواهد بود چون پیمانکار، دانش فنی و توان آن را دارند؛ 

همه چیز مهیا شده و تنها به انتظار تحقق بودجه هستیم.
وی اظهار کرد: سرانه استاندارد فضای آموزشی به ازای هر دانش آموز 8.2 مترمربع 
برآورد شده که در حال حاضر برای کشور 5.4 مترمربع است؛ در این میان 11 استان 
از جمله تهران، البرز، سیستان و بلوچستان، خوزستان و ایالم زیر خط میانگین هستند.

رخشانی مهر گفت: با تحقق بند بودجه در برنامه توسعه ششم استان های زیر خط 
میانگین سرانه فضای آموزشی باید به خط میانگین برسند؛ بعد هم مدارس تخریبی، 

خشت و گلی، کانکسی و کپری در اولویت خواهند بود.

اگر بنده خدا میدانست که در ماه رمضان چه برکتی وجود دارد
 دوست میداشت که تمام سال ماه رمضان باشد
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خوزستان

 افزایش قیمت اجناس از جمله مواد غذایی در ماه هایی همچون رمضان از مقوالتی 
است که هرساله اتفاق می افتد. تامین مواد غذایی در ماه رمضان برای مردم از جمله 
خوزستانی ها از امور سختی شده است که با وجود مشکالت بسیار، باید این قلم 
دردسر را نیز به جان بخرند. تجربه ای که در سال های گذشته با ورود ماه رمضان 
از تب بازار حاصل شده، گویای این موضوع است که تا کنون درمانی برای در دست 
گرفتن و کنترل آن به وجود نیاورده اند تا شاید از این بین با نیاز های اجباری مردم، 
کیسه خود را بدوزند. صحبت از افراد مبهم الوجودی است که در ماه های خاص سال، 

بازارهای خوزستان را داغ تر از هوای آن می کنند.

لمس حس فقر  
سال هاست که دغدغه مردم خوزستان در ماه رمضان، باال رفتن بر پشت بام و دیدن 
وضعیت ماه برای آگاهی از درست و بجا روزه گرفتن نیست، تامین مواد غذایی از امور 
سخت مردمی شده است که با وجود مشکالت بسیار، می بایست این قلم دردسر 
را نیز به جان بخرند. ظاهرا تولید کنندگان قصد دارند، فلسفه اصلی روزه گرفتن که 

همان احساس فقر و همدردی با فقیران است را بیشتر از آنچه که باید و 
شاید به مردم القا کنند، یکی نیست به آن ها بگوید کمی دست نگه دارید 
برخی از مردم عذر پزش کی دارند و نیاز نیست فقر را به آن ها القا کنید.

 جنگ روانی برای افزایش قیمت 
در گفتگو با رییس اتحادیه حمایت از حقوق مصرف کنندگان در رابطه 
با چون و چرای این ماجرا که هر ساله در حال رخ دادن است و کسی 
تنظیم بازار را در چنین مواقع پیش بینی شده ای در دست نمی گیرد، می 
گوید: برخی از دالل ها و سودجویان تن به این جریان می دهند  و جنگ 
روانی  را در باال بردن اجناس در ماه رمضان ایجاد می کنند، هرچند که 
گران شدن دالر دراین بین بی تاثیر نیست. نمی توان گفت که باند بازی 
میان بازاریان اتفاق افتاده، اما عده ای وارد جریان افزایش قیمت اجناس 
در ماه رمضان شده اند که به افزایش دالر ربطش می دهند اما نه به این 

میزان که اکنون شاهد آن هستیم.
علی محمد رحمانی ادامه می دهد: از طریق سازمان صنعت معدن 
پیگیری هایی در رابطه با جلوگیری از گران فروشی در چنین شرایطی 
انجام خواهیم داد، اما بخش  اصلی بر عهده مردم است که باید از افراد 
سود جو شکایت کنند زیرا نمی توانیم در این سطح گسترده بازار، نیرو 

جهت شناسایی فروشندگان متخلف تزریق کنیم. 

 تزریق کاالی پشتیبانی، برای خواباندن تب بازار
اما در این میان فروشندگان خوزستانی  بر خالف متولیان امر، معتقد به عوامل دیگری 
جهت گرانی نرخ اجناس هستند و یکی از آن ها که حرفه قصابی را در پیش گرفته 
است عنوان می کند: طبق مصوبات دولتی چند روزی است نرخ مرغ را در فاکتور 
7950 اعالم کرده اند و ما می توانیم ده درصد بر آن ها ارزش افزوده بیاوریم که در 
این صورت مرغی نزدیک به 9 تومان به فروش می رسد. اما ما اعضای صنف به 
خاطر رقابت شغلی که داریم مرغ ها را به قیمت فاکتور می فروشیم تا از جهتی دیگر 
به مشتریان، فشاری وارد نشود، از این رو در اهواز گرانی مرغ احساس نمی شود. 
اما  موضوع در رابطه با گوشت تفاوت دارد به خصوص گوشت بره که افزایش پیدا 
کرده است، که کیلویی از 48 هزار تومان کمتر نیست، هیچگونه اعمال قیمت دل 
به خواهی از سوی فروشنده ها نیز وجود ندارد زیرا اتحادیه، صنعت معدن و بازرس 
های دیگر برای نظارت بر بازار سرکشی می کنند و در این صورت جریمه می شویم.

رحمت اهلل فرهادی، برخی تولیدکنندگان خوزستانی را در افزایش نرخ اجناس مقصر 
می داند و می گوید: تولید کننده ها مدعی می شوند که علوفه، کارگر و مخارج 
نگهداری دام ها گران است به همین دلیل نیز اجناس خود را با هزینه باالیی به دست 
فروشندگان می رسانند. متاسفانه ایرادهایی که به تولید کننده های ما وارد است،در ماه 

هایی مثل ماه رمضان و ماه محرم به جای تخفیف در قیمت برای همدری با مردم، 
برعکس، بر قیمت ها اضافه و سوءاستفاده هایی از این شرایط می کنند. اما گاهی 
اوقات به هم ریختن بازار مانند گرانی دالر، منجر به خودنمایی سودجوها می شود. 
برخی فروشنده ها نیز گاهی اوقات حتی جنس های قبل خود را نیز با قیمت باالی 

بروز رسانی شده به فروش می رسانند.
او عوامل آشفتگی بازار استان را چنین بیان می کند: عدم ثبات اقتصادی، ترس از 
آینده و مخارج پیش بینی نشده موثرترین عامل در جا اندازی نان به نرخ خوردن در 
بازار شده است. ما مجبوریم برای رقابت و همیاری با مردم تا جایی که ممکن است، 
قیمت ها را کاهش دهیم. تزریق گوشت در بازار مانند پشتیبانی مرغ منجمد، باعث 
خوابیدن تب بازار می شود، پس بهتر است این کار در سطح وسیعی جهت کنترل بازار 
و ساماندهی آن انجام شود زیرا طبق تجربه از ماه رمضان های سال های گذشته، 
شاهد افزایش قیمت روزبه روز گوشت و مرغ بوده ایم و امسال نیز این اتفاق بازهم رخ 
خواهد داد. مردم این نوسانات در ماه های خاص سال که منجر به افزایش بی دلیل 

قیمت اجناس می شود را امری طبیعی می دانند و با آن کنار آمده اند.

بهانه بی منطق تولید کنندگان
 برای افزایش نرخ اجناس

یک کارشناس امور اقتصادی، عوامل داخلی و خارجی دخیل در افزایش نرخ اجناس 
استان را چنین تشریح می کند و می گوید: این موضوع می تواند عامل داخلی مانند 
بی تدبیری مدیران در تنظیم بازار مقابل تولیدکننده های انحصار گر و دالل، و از 
جهتی دیگر می توان گفت که عامل خارجی مانند ایجاد وضعیت روانی بعد از خروج 
آمریکا از برجام در وحله اول افزایش ارز داشته باشد که بعد از آن کاالهایی که منشا 
وارداتی داشتند  قیمت صعودی پیدا کردند. این بهانه خوبی برای افزایش قیمت کاال 
نیست زیرا دولت قول تزریق ارز مورد نیاز تولید کننده های داخل را با نرخ 4200  به 
بازار داده است. بنابراین نباید حداقل تا یک سال اول تاثیر قابل مالحظه ای را شاهد 

باشیم به خصوص مواد غذایی که دولت از آن ها حمایت خواهد کرد.
مرتضی افقه ادامه می دهد: مواد غذایی حتی اگر تولید داخل استان باشند، باال بودن 
نرخ دالر در سال های آتی و غیر مستقیم می تواند بر نوسانات بازار تاثیر بگذارد و نه 

به این سرعت، برای بهانه آوردن باید بهانه واقعی در نظر گرفته شود.
او تصریح می کند: به صورت واقعی تاکنون چیزی در بازار، چه استانی و چه 
کشوری از نظر اقتصادی گران نشده است؛ بنابراین تولید کننده به بهانه افزایش 
نرخ ارز حتی اگر کاال را از خارج کشور آورده باشد نمی تواند با قیمت باال ارائه 
دهد و این همان اختاللی است که مسئولین مربوطه در آستانه ماه رمضان باید 

به آن دقت کنند تا مردم دچار مشکل نشوند.

مجازات بازدارنده 
رییس اداره تعزیرات استان خوزستان وظیفه نظارت بر تنظیم بازار را بر عهده جهاد 
کشاورزی،اتاق اصناف و صنعت معدن می داند و بیان می کند: تعزیرات در رابطه با 
تخلفات نرخ بازاری، وظیفه کمک در بازرسی به سایر سازمان های مربوطه را دارد که 
در واحدهای سیار روزانه مقرر شد که این امر محقق شود تا بتوان، در معیت بازرسان  
سایر سازمان ها کنترل نوسانات بازار را در دست بگیریم. کار عمده ما صدور رای 

و تاثیر بر تخلفات متخلفین است تا مجازاتی بازدارنده را در این راستا داشته باشیم.
رضا سعیدی ادامه می دهد: در رابطه با گران فروشی، چه از جانب شکایت های 
مردمی و چه بازرسان سازمان ها، روزانه تشکیل پرونده متخلفان را داریم، اما این 

طرح نظارتی، تشدید کنترل بازار خواهد بود.

پای دالالن در میان است 
همچنین در جلسه تنظیم بازار، مصطفی کنار کوهی 
مدیرکل دام پروری خوزستان، دالل ها را عامل اصلی 
افزایش نرخ قیمت عای گوشت و مرغ در بازار اعالم 
کرد و با اشاره به وفور، وجود مرغ و گوشت قرمز در 
سردخانه ها، افزایش قیمت آن ها را امری بی دلیل و 

ناشناخته اعالم کرد.
اما از سویی دیگر نظر ضد و نقیضی مبنی بر شرایط 
موجود از سوی سیدعلی بحرینی معاون اقتصادی 
استانداری مطرح شد که گویای عدم صعود قیمت ها 
در بازار است و 40 قصابی در سطح استان تقاضای 
گوشت برزیلی کرده اند، اما از جهتی دیگر، از دستگاه 
های نظارتی درخواست کرد تا کنترل بازار و نظارت 
بر آن را در دست بگیرند. او همچنین اعالم کرد که 
اجناس مورد نظر به مناطق کم برخوردار نیز ارسال 

شده اند.
در این بین مسعود احمدی، مدیر تنظیم بازار سازمان 
جهاد کشاورزی، اعالم کرده که 37 هزار تن کسری 
مرغ در استان خوزستان داریم و از سال گذشته تاکنون 

به دالیل ناشناخته ای قیمت مرغ از 6700 به 7600 تبدیل شده است.

آشفته بازار رمضان
با وجود تمام شواهد، آمار و ارقام موجود بر کاغذ، به وضوح به تب 40 درجه 
ای بازار استان خوزستان پی می بریم، بازار در این روزهای مبارک به گونه ای 
آشفته است که با اخبار مسکن دهنده و حتی تزریق آسپرین نیز نمی توان مردم 
را به آرامش و بیخیالی دعوت کرد زیرا که مردم از دل این عامل ناشناخته، می 
گذرند و بیش از هر باال نشین بی اطالع از جزر و مدهای نرخ اجناس،  خطر  

آینده بازار را لمس می کنند.

ماه رمضان، تنها عامل شناسایی شده گرانی 
ماه رمضان به عنوان یکی از عامل های افزایش نرخ باید در شاخص های بورس 
قرار داده شود، شاید بهانه موجهی برای عده ای سودجو، جهت افزایش نرخ اجناس به 
شمار بیاید، زیرا تا اینجای کار بهانه خوبی دست تولید کنندگان داده که اجناس خود را 
با قیمت گزاف بر سفره های مردم بنشانند. اثرات بهانه های بی منطق بازاری ها برای 
گرانی اجناس، از خروج ترامپ از برجام و باالپایین شدن نرخ دالر نیز بر بازار استان 
خوزستان بیشتر بود. سوالی که در این میان بی جواب مانده، عدم برخورد و مقابله با 

نامیزانی های بازار است، به راستی آیا راه حلی برای آن وجود ندارد؟

مجلس  کشاورزی  کمیسیون  عضو  یک   
با اشاره به بررسی طرح توقف پروژه های 
انتقال آب در کمیسیون کشاورزی مجلس 
گفت: در این کمیسیون به دنبال آن هستیم 
طرح هایی که در وزارت نیرو به صورت غیر 
کارشناسی پیگیری می شوند، متوقف شوند 
تا پس از انجام مطالعات زیست محیطی و 
فنی دقیق تر و همچنین مطالعات اجتماعی 
طرح ها، در صورتی که قابلیت اجرا داشته 

باشند، شاهد اجرای آن ها باشیم. 
به  توجه  با  کرد:  اظهار  زاده  پاپی  عباس 
سیاست هایی که در 40، 50 سال گذشته در 
کشور اتخاذ شده است، اکنون با یکسری از 

بحران های انسان ساخت مواجه شده ایم. درست است که در برخی 
از سال ها با خشکسالی مواجه هستیم و نوساناتی در این زمینه وجود 
دارد، اما یکسری اتفاقاتی نیز افتاده که ناشی از مدیریت نادرست 

وزارت نیرو بوده است.
 وی با اشاره به بررسی طرح توقف پروژه های انتقال آب در کمیسیون 
کشاورزی مجلس، افزود: اولین اشکالی که به وزارت نیرو وارد است، 
آن است که این وزارتخانه سیاست های آبی خود را بر اساس هیچ 
آمایش سرزمینی اجرایی نکرده است. آمایش سرزمین می گوید که 
برای هر منطقه بر اساس پتانسیل های منابع طبیعی آن باید برنامه ریزی 
انجام گیرد اما این کار از سوی وزارت نیرو مورد توجه قرار نگرفته 

است.
مجلس  طبیعی  منابع  و  آب  کشاورزی،  کمیسیون  عضو  این   
تصریح کرد: در بحث آب باید وزارت نیرو از 50 سال گذشته 
و پیش از آنکه سفره های آب زیرزمینی ایران نابود شوند، مساله 
قرار می داد و سیاست های  را مورد توجه خود  آمایش سرزمین 
تمرکز جمعیت در نقاط مختلف کشور، توسعه کشاورزی و همه 
فعالیت های اقتصادی را باید بر اساس آمایش سرزمین برای هر 

منطقه تعریف می کرد.
 پاپی زاده با بیان این که برای برخی از مناطق فعالیت هایی انجام گرفته 
است که باعث شده تا اکنون آب آن مناطق از بین برود، عنوان کرد: 
در برخی از مناطق که آب به شدت مصرف شده است شاهد کمبود 

آب هستیم و وزارت نیرو در این زمینه به جای حل 
مساله، با طرح موضوع انتقال آب به دنبال پاک کردن 

صورت مساله است.
 وی ادامه داد: وزارت نیرو با انتقال آب حوضه ای 
به حوضه دیگر هم حوضه مقصد و هم حوضه مبدا 
انتقال آب را دچار مشکل می کند، همچنین این کار 
باعث می شود تا سفره های آب زیرزمینی کشور نیز 
دچار مشکل شوند.  نماینده مردم دزفول در مجلس 
سدسازی های  بحث  به  اشاره  با  اسالمی  شورای 
استان  مانند  استانی  در  کرد:  اظهار  نیرو  وزارت 
خوزستان که یک استان دشتی است، با بارش های 
آبیاری  این  و  می شد  آبیاری  دشت  این  زمستانی 
طبیعی باعث می شد تا پوشش سبزی در خوزستان 
شکل بگیرد و با پدیده ریزگردها نیز مواجه نباشیم اما وزارت نیرو 
به صورت یک جانبه نسبت به ساخت سدهایی اقدام کرد و این 
مساله باعث شد تا بسیاری از دشت های خوزستان خشک و به کانون 
ریزگرد تبدیل شود.  پاپی زاده خاطرنشان کرد: این سیاست ها باعث 
آسیب زدن به محیط زیست شده و یک نوع اقدام ناشیانه از سوی 
کمیسیون کشاورزی مجلس  در  زمینه  این  در  است.  نیرو  وزارت 
به دنبال آن هستیم تا طرح هایی که در وزارت نیرو به صورت غیر 
کارشناسی پیگیری می شوند، متوقف شوند و پس از مطالعات زیست 
محیطی و فنی دقیق تر و همچنین مطالعات اجتماعی طرح ها، در 
صورتی که قابلیت اجرا داشته باشند، شاهد اجرای آن طرح ها باشیم.

نرخ اجناس داغتر از هوای خوزستان است
مریم کروشاوی

له مقا س�ر

خب�ر

اندر قضیه باال رفتن 
نرخ دالر و سکه  بی بسم ا... !

سیدرحیم آقازاده
ادامه از صفحه 1

معلوم نیست چه )نفس��ی( دارد که هر کجا قدم بگذارد مثل 
رئی��س جمهور آمریکا آنجا را بهم می ری��زد. چند روز قبل 
اعالم شد که )مسکن( تکان خورده، بخود ارزیدم، معلوم است 
وقتی مسکن تکان بخورد باید به لرزی اما متوجه شدم از نظر 
اقتصادی می گویند )مسکن( تکان خورده که این بار سخت 
تر لرزیدم. ش��اید این خبر برای آن ها که آپارتمان هایشان با 
نرخ مورد نظرش��ان نفروخته اند خب��ری خوش بوده که این 
خوش��ی باعث لرزیدنشان بش��ود اما برای زوجی که دربدر 
دنبال تهیه مسکن هستند سخت دلهره آوره )تکان خوردن( در 
اینجا معنی دیگری پیدا می کند )تکان خوردن( یعنی باال رفتن 
قیم��ت خرید خانه ها و به دنبال آن باال رفتن اجاره خانه بی 
هیچ حساب و کتاب در یک محیط امن و امان اقتصادی! این 
که دیگر دالر نیست که آقا جمشید یا جمشید خان با هرچه 
که اسمش را بگذاریم نگران بسته شدن درب حجره اش باشد 

و بی خیال دستگیری و زندان. 
کاسبی اش را می کند و پیروانش که کم نیستند ادامه رو کارش می شوند جوری که از او سبقت می گیرند 
و این جوری می شود که این جوری می شود بنابراین خیال همه راحت باشد که این بار در افزایش نرخ 
دالر )جمشید ب( نقشی ندارد و طی گفتگویی که با او شده از اینکه یک عده ای نرخ دالر را چند تومان 
باال بعضی ها چه کارها که نمی کنند و خود را به خطر می اندازند ولی تشویق نمی کند آن ها را یعنی 
)دالر داران( را که دست از حرفه خود بردارند می گذارد هی دالر بخرند و بعد از چند روز یا چند ساعت 
یا همان لحظه ی خرید آنرا )آب( کنند والبته با چند بیشتر و نه کمتر و ترس از بسته شدن درب دکانشان 
را یا گرفتن )ساک( شان را هم به جان می خرند که این نه برای همه )دالر داران( است که گویا عده ای با 
روش های نوین می خرند و می فروشند و به عبارتی کار مردم را راه می اندازند و هی چاق تر می شوند.
نتیجه می گیریم جمش��ید و پیروانش هدفش��ان رونق است که منظور از رونق، رونق اقتصادی خودشان 
هست و از هیچ چیزی هم غافل نیستند و نمی شوند از مصالح ساختمانی تا شیر و پنیر، توی همه این ها 
)رونق( است که هر چشمی نمی بیند مگر چشم جمشیدها که بی هراس با دبدبه و کبکبه می آیند و می 

روند و به آن ها )آفرین( هم باید گفت که کارآفرین شده اند و آفرین بر آن ها و صد آفرین هم بر ما؟

پاپی زاده از سیاست های غلط آبی وزارت نیرو انتقاد کرد؛

سدسازی ها باعث خشکی دشت های خوزستان 

استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید 
چمران اهواز گفت: اهواز به عنوان کالن شهری که از آن به 
عنوان یکی از شهرهای آلوده زیست محیطی جهان یاد می شود، 

محصول روند ضد توسعه شهری در ایران است.
دکتر مصطفی محمدی ده چشمه اظهار داشت: آلودگی هوا، 
مغناطیسی،  و  نوری  آلودگی  آلودگی صوتی،  خاک،  و  آب 
چالش مدیریت پسماندها، ضعف بهداشت محیطی شهرها و 
کمبود منابع آبی شهرها از مهم ترین عوارض زیست محیطی 

شهرنشینی کاذب در بسیاری از شهرهای کشور است.
وی افزود: از جمله مهمترین محورهای آلودگی زیست محیطی 
در اهواز شامل، آلودگی های ناشی از استقرار نامناسب صنایع 

سنگین آالینده درون بافت شهری، فعالیت شرکت مناطق نفت خیز 
جنوب و سایر شرکت های وابسته به آن و سوزاندن مزارع نیشکر 

است.
از تخلیه فاضالب های  ناشی  آلودگی کارون  داد:  ادامه   محمدی 
صنعتی و بیمارستانی، ریزگردها، سوء مدیریت آب های سطحی و 
فاضالب های شهری، سوء مدیریت پسماندهای شهری و مشکالت 
بهداشت محیطی شهر از دیگر عوامل آلودگی زیست محیطی در این 

شهر است.
از  متاثر  ایران  در  گفت:  اهواز  چمران  شهید  دانشگاه  استادیار   
الگوی سیاست گذاری کالن اقتصادی- سیاسی کشور، شهرها طی 
چند دهه اخیر همانند سایر کشورهای درحال توسعه و چه بسا با 
شدت بیشتر، تمرکز خدمات و به تبع آن تراکم باالی جمعیت را 

تجربه کرده اند.
 وی بیان کرد: این شهرگرایی بی رویه)صرفاً جمعیتی( به صورت عمده 
ناشی از تمرکز گرایی در امکانات، خدمات، صنایع و عملکردهای 

مهم در پهنه های سرزمینی محدود و مشخص از یکسو و شدت 
یابی تفاوت کیفی زندگی در دسترسی به امکانات و خدمات 
زندگی مابین سکونتگاه های مختلف شهری- روستایی از دیگر 

سویی بوده است.
 محمدی اضافه کرد: این موضوع، عالوه بر ایجاد چالش های 
مختلف دسترسی نداشتن موثر به امکانات و خدمات، بیکاری، 
ناامنی، محدودیت فضایی شهرها و افزایش کاذب قیمت زمین، 
ظرفیت  از  فراتر  اسکان  نوعی  موارد،  دیگر  و  نشینی  حاشیه 

اکولوژیک شهرها محسوب می شود.
 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید 
چمران اهواز اظهار داشت: پیامد آن چالش های زیست محیطی 
است که در حال حاضر بیشتر شهرها اعم از بزرگ، میانی و کوچک 
با آن مواجه اند و همچون طنابی هر روز حلقه محاصره را بر گردن 

این شهرها تنگ تر می کند.
 وی ادامه داد: در حقیقت سیاست های ضد توسعه شهری در مقیاس 
کالن و متاثر از نبود یک نگاه آمایشی آینده نگر، محیط زیست را به 
عنوان مهم ترین تهدید کشور )چه بسا امنیتی( در دهه آینده تبدیل 

کرده است. 

وضعیت محیط زیست اهواز محصول  روند ضد توسعه شهری است
در راستای اقدام به آئین نامه اجرایی ماده 190 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی 
ایران با موضوع محیط زیست و مدیریت سبز ، کارگروهی در محل اداره کل تامین اجتماعی استان 

خوزستان تشکیل شد.
 محمود یارعلیزاده مدیر کل تامین اجتماعی استان خوزستان با تاکید براینکه تمامی واحدهای تابعه و 
کارکنان می بایست با اهتمام نسبت به تحقق اهداف برنامه مدیریت سبز اقدام نمایند گفت : براساس افق 
چشم انداز بیست ساله تا سال 1404 جامعه ایرانی ، جامعه ای است برخوردار از سالمت ، رفاه ، امنیت 
غذایی ، تامین اجتماعی ، برخوردار از فرصت های برابر ، توزیع مناسب درآمد ، نهاد مستحکم خانواده 
، به دور از فقر ، فساد ، تبعیض و البته بهره مند از محیط سبز مطلوب. یارعلیزاده با اشاره باینکه اطالع 
رسانی و ارتقای آموزش کارکنان در حوزه برنامه مدیریت سبز همراه با عمل به آن موثر واقع شده اظهار 
امیدواری کرد بتوان اقدامات اساسی و رو به رشدی در کاهش مصرف انرژی و حفظ محیط زیست 
انجام داد. مدیر کل تامین اجتماعی خوزستان از اقدامات مهم به عمل آمده در این راستا به راه اندازی 

سیستم اتوماسیون )Paper Less( که در کاهش مصرف کاغذ نقش بسزایی داشته نیز اشاره ای کرد.
 در پایان این جلسه مقرر گردید احکام اعضای کار گروه مدیریت سبز تامین اجتماعی صادر و به این 

ایشان ابالغ گردد.

حدود 10 میلیارد متر مکعب از مخازن
 سدهای خوزستان خالی است

هوشنگ حسونی زاده رئیس این کمیته 26 اردیبهشت ماه در هفدهمین جلسه کمیته بحران و مدیریت 
خشکسالی، میزان کسری مخازن سدهای استان را حدود 10 میلیارد متر مکعب عنوان کرد و افزود: 
نسبت آب قابل برنامه ریزی در سال آبی جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل در همین مدت از سال؛ 

51 درصد کاهش را نشان می دهد.
وی با اشاره اینکه بارش های یک ماه اخیر هر چند باعث افزایش نسبی ورودی به مخازن حوضه های 
کرخه و دز شد، اما به دلیل کمبود شدید میزان ورودی ها، تاثیر چندانی در بهبود شرایط منابع آبی نداشته 
است، افزود: متوسط بارش حوضه های آبریز رودخانه های منتهی به استان خوزستان از ابتدای سال آبی 

تا کنون 297 میلی متر بوده که نسبت به متوسط بلندمدت 31 درصد کاهش نشان می دهد.
رئیس کمیته بحران و مدیریت خشکسالی سازمان آب و برق خوزستان، طرح اجرای بند مارد به جهت 
جلوگیری از پیشروی شوری آب دریا به مناطق باالدست رودخانه کارون، اجرای طرح های مختلف 
آبرسانی و بهبود وضعیت آب شرب شهرهای مختلف استان از جمله شوشتر و هندیجان، طرح اجرایی 
ارتباط رودخانه کرخه به دز به منظور بهبود کیفیت را از جمله اقدامات سازمان آب و برق خوزستان 
برای عبور از بحران خشکسالی عنوان کرد. حسونی زاده خاطرنشان کرد: ایجاد هماهنگی و تسریع در 
اجرای طرح های مرتبط با خشکسالی، رفع موانع اعتباری و اجرایی، تعیین زمانبندی مشخص برای طرح 
های با اولویت و رصد پیشرفت کار، اطالع رسانی عمومی و شفاف سازی شرایط برای تمامی استفاده 
کنندگان آب، ارائه گزارش ها و پیشنهادهای فنی متناسب با شرایط نیز از مهم ترین دستاوردهای کمیته 

مدیریت خشکسالی سازمان آب و برق خوزستان محسوب می شود.
رئیس کمیته بحران و مدیریت خشکسالی سازمان آب و برق خوزستان، همچنین بر هماهنگی و همراهی 

تمامی ذی نفعان و صرفه جویی در مصرف به عنوان مهم ترین روش حل بحران فعلی تاکید کرد.

تشکیل و معرفی اعضای کارگروه
مدیریت سبز در اداره کل استان خوزستان

با وجود پرمهر و نگاه گرمت دنیایی از پاکی، 
صداقت و صمیمیت را برایم به ارمغان آوردی

برای توصیف مهربانی ات واژه ها یاری نمی دهند. 
تا ابد به تو وفادار خواهم ماند
سالروز شکفتن گل وجودت را 

عاشقانه تبریک می گویم . . .
همسرت مجتبی

مریم جان



احتمال حذف علی مطهری از کرسی نایب رئیسی مجلس
عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس درباره میزان جدی شدن پیشنهاد رقابت بر سر 
کسب کرسی ریاست مجلس در این فراکسیون گفت: نظراتی وجود دارد اما این نوع نظرات 
ضعیف است.وی درباره احتمال رأی ندادن برخی اعضای فراکسیون نمایندگان والیی به 
نامزد فراکسیون برای کسب کرسی ریاست مجلس بیان کرد: اگر در نهایت روی مسئله 
رقابت برای کسب کرسی ریاست به تفاهم برسیم، رأی گیری می شود و اگر به تصویب 
برسد اعضا تمکین می کنند.این نماینده اصولگرای مجلس درباره میزان اقبال در فراکسیون 
نمایندگان والیی به پیشنهاد رقابت مستقل بر سر کسب کرسی ریاست گفت: باید مقداری 
صبر کرد چون جهت گیری ها هنوز کامال روشن نیست، در مجموع به نظرم اقبال به این 
دیدگاه ضعیف است.وی درباره استدالل گروه حامی رقابت مستقل بر سر کسب کرسی 
ریاست مجلس در فراکسیون نمایندگان والیی یادآور شد: مجلس دهم نسبت به دوره های 
قبل اُفت دارد، نمونه اش هم این است که سه وزیر پایان اسفند 96 استیضاح شدند اما 
هر سه دوباره رأی اعتماد گرفتند در حالیکه باید از ترکیب کابینه بیرون می رفتند. دلیل 
دیگر ضرورت تصویب برخی طرح ها همچون برگرداندن اموال نامشروع در مجلس است.

کوچکی نژاد اضافه کرد: حامیان رقابت مستقل برای کسب کرسی ریاست مجلس معتقدند 
مماشت ریاست مجلس با دولت بیش از حد است و استقالل مجلس را زیر سئوال برده 
تغییرات هیأت رئیسه  آقای الریجانی هستند.وی درباره میزان  با  بنابراین دنبال رقابت 
مجلس برای سال سوم افزود: معتقدم تغییرات زیاد خواهد بود حتی در نواب رئیس هم 
تغییر را شاهد خواهیم بود. البته آقای پزشکیان می ماند اما احتمال تغییر آقای مطهری 

خیلی زیاد است./نامه نیوز

احتمال حضور زنان در هیات رئیسه مجلس
سخنگوی فراکسیون مستقلین مجلس گفت: تمام تالش و دغدغه ما درحال حاضر این است 
که در صورت تمایل فراکسیون های دیگر بتوانیم لیست واحدی برای انتخابات هیئت رئیسه ارائه 
کنیم.مهرداد الهوتی در خصوص احتمال انتشار لیست واحد فراکسیون ها در انتخابات هیئت 
رئیسه مجلس گفت: در فراکسیون مستقلین والیی بحث هایی در این خصوص مطرح شده 
است، اما بنای فراکسیون والیی در جلسه امروز براین اساس مشخص شد که اگر دو فراکسیون 
دیگر تمایل و توافق داشته باشند که لیست واحد ارائه شود، لیست واحد منتشر می شود.سخنگوی 
فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسالمی افزود: من تصور می کنم در این انتخابات هم تغییرات 
زیادی نخواهیم داشت. در تالش هستیم اگر دو فراکسیون دیگر تمایل داشته باشند لیست واحد 
ارائه کنیم.وی در انتها گفت: اگر فراکسیون ها توافق کنند، احتمال ورود زنان به لیست ها هم وجود 
دارد. اما درحال حاضر صحبتی در این باره نشده است. در مجموع تمام تالش و دغدغه ما درحال 
حاضر این است که در صورت تمایل فراکسیون های دیگر بتوانیم لیست واحدی برای انتخابات 

هیئت رئیسه ارائه کنیم./ایلنا

ماجرای بانکدار ترکیه ای که به 32 ماه زندان محکوم شد
رویترز اعالم کرد: بانکدار ترکیه ای متهم به دور زدن تحریم های ایران که 14 ماه است که در 
زندان به سر می برد، در دادگاه آمریکا به 32 ماه زندان محکوم شد.به گزارش رویترز، مهمت 
هاکان در بانک دولتی »هالک بانک ترکیه« به عنوان معاون فعالیت می کند.وی از چند وقت 
پیش متهم است که در زمان تحریم های هسته ای علیه ایران تحریم های ایران را دور زده است.

هاکان آتیال 47 ساله شهروند ترکیه ای توسط قاضی »ریچارد برمن« در منهتن آمریکا محاکمه 
شد.این موضوع روابط دیپلماتیک بین آمریکا و ترکیه را تیره تر کرد و رجب طیب اردوغان رئیس 

جمهور ترکیه آن را به عنوان یک حمله سیاسی قلمداد کرد./فارس

از بس در این مجلس فریاد زدم خسته شدم!
 پروانه  سلحشوری گفت: به شخصه از بس در این مجلس فریاد زده ام خسته شدم.  اولویت عده 
ای برخورد با چند فعال محیط زیستی و عده ای جوان و نوجوان است که در پارک آب بازی 
می کنند.  در کمیسیون فرهنگی مجلس کمیته ای به نام’ ارشاد و گردشگری' داریم. این کمیته 
تاکنون فقط یک طرح را بررسی کرده: طرح عفاف و  حجاب. اولویت اعضای این کمیته؛توسعه 
فرهنگی واقتصادی ازطریق توجه به میراث فرهنگی وگردشگری نیست وطرح عفاف وحجاب 
برای آنها اهمیت بیشتری دارد. چه کار می شود کرد وقتی مدام تالش کنی تا چند نماینده همراه 

پیدا کنی و نکنی؟/ ایرنا

ولیعهد عربستان ترور شده و احتماال به قتل رسیده
حسین شریعتمداری، مدیر مسوول روزنامه  کیهان در یادداشتی با عنوان »بن سلمان و برگی از یک 

سند سّری!« امروز مرگ احتمالی محمدبن سلمان، ولیعهد عربستان خبر داد.
در بخشی از یادداشت او آمده است؛

محمد بن نایف، ولیعهد رسمی آل سعود که بن سلمان با پشتیبانی آمریکا و حمایت پدرش او را 
برکنار کرده و خود به جای او نشسته بود، بعد از برکناری، در قصر محل اقامت خود محبوس بود و 
هیچ خبری از وی به بیرون درز نمی کرد. اما بن نایف اخیرا در اقدامی دور از انتظار در صفحه توئیت 
خود، سیاست های محمد بن سلمان را به شدت محکوم کرده و ادامه آن را باعث نابودی حاکمیت 
چند ده ساله آل سعود دانسته است.از محمد بن نایف که در محل اقامت خود محبوس بود و اجازه 
کمترین تماسی با دنیای بیرون از قصر خود نداشت، این اظهار نظر و حمله مستقیم و همه جانبه 
به محمد بن سلمان عجیب و غیر منتظره است. دو هفته قبل »مایک پمپئو« وزیر امور خارجه 
ترامپ در سفری ناگهانی به ریاض رفت و خبرگزاری ها به نقل از مقامات سعودی از مالقات و 
گفت و گوی او با محمد بن سلمان خبر دادند! اما برخالف معمول هیچ تصویری از این مالقات 
مخابره نشد! تا آنجا که برخی از منابع خبری در انجام این مالقات تردید کردند! اما، آنچه شواهد و 
قرائن یاد شده را از احتمال به قطعیت نزدیک می کند یک خبر به کلی سّری است که از سرویس 
اطالعاتی و امنیتی یکی از کشورهای عربی منطقه درز کرده و به گونه ای در اختیار کیهان قرار 
گرفته است. این سرویس اطالعاتی در گزارش محرمانه خود برای مقام عالی کشور متبوع 
خویش با قاطعیت آورده است که در جریان درگیری های شنبه شب ریاض- اول اردیبهشت/21 
آوریل- حداقل دو گلوله به محمد بن سلمان ولیعهد عربستان اصابت کرده و احتمال اینکه از دنیا 

رفته باشد نیز وجود دارد.

رونمایی از برنامه انتخاباتی جدید موتلفه؛ 
مستقل از اصولگرایان و روحانیت

حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی گفت: برای 1400 هنوز به تصمیمی 
در این رابطه نرسیده ایم که روند کنونی ادامه پیدا کند یا خیر. چون با یک مشکلی دراساسنامه 
روبه رو هستیم و این مشکل باید در کنگره مهرماه امسال برطرف شود. ما دراساسنامه و مرامنامه 
حرکت حزب را در پیروی از روحانیت انقالبی قرار داده ایم و حرکت مستقل را برای حزب پیش 
بینی نکرده ایم. به همین خاطر درانتخابات گذشته چون روحانیت برسر آقای رئیسی به اجماع 
رسیدند و ادامه روند برای ما مغایر با اساسنامه بود، مجبور شدیم بیانیه حزب را به حمایت از آقای 
رئیسی اعالم کنیم. این مشکل باید حل شود و در اساسنامه باید مشخص کنیم که آیا حزب 
می تواند مستقل از روحانیت و مستقل از اصولگرایی درحرکت سیاسی خودش اقدام کند یا خیر./ 

عصر ایران

آمارهای عجیب از کپر و زاغه نشینی
 مهاجران پاکستانی در ایران

در نشستی که با موضوع حقوق مهاجرین پناهجو در دانشکده حقوق شهید بهشتی برگزار شد 
مستندی از شرایط زندگی پناهجویان پخش شد . رویا منوچهری، فعال اجتماعی ضمن تشریح 
زندگی، تحصیل، بهداشت، اشتغال و ... مهاجران پاکستانی در حاشیه  تهران )شهر ری( آمارهایی 
از وضعیت کودکان این دسته از مهاجران ارائه کرد و گفت: 16 درصد این کودکان تکدی گری، 
17 درصد سبزی کاری و10 درصد زباله گردی می کنند و 40 درصد نیز بیکارهستند. این در 
حالیست که 86 درصد خانوارها در زاغه ها و کپرها و مابقی در سازه های کاهگلی بیابانهای 
شهر ری زندگی و 57 درصد آنها از سرویس های بهداشتی  “صحرایی" استفاده می کنند. مسئله 
مهاجرت زمانی موضوع متفاوتی می شود که بحث حقوق کودک در میان باشد و هنگامی که 
حقوق اولیه آنها مطرح است لزوم نگاهی متفاوت و همچنین قواعد و برنامه ریزی هایی متفاوت 

احساس می شود/ایسنا

حمله نظامی احتمالی علیه ایران چگونه خواهد بود؟
 سرلشکر سیدیحیی صفوی، دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا گفت: هدف ما در 
سال های اولیه جنگ این بود که حمالت پی در پی انجام دهیم و فرصتی به صدام برای بازسازی 
ارتش ندهیم. بعضی ها تصور می کنند عملیات هایی که انجام دادیم بی حساب و کتاب بوده است. 
اما عملیات ها با روش های عقالنی طراحی و اجرا می شد؛ چون برتری فکری داشتیم. صدام فردی 
بود که برای امضای قرارداد 1975 پیش قدم شد، بزرگترین اشتباه عراق این بود که قدرت امام 

و ملت ایران و ارتش را دست کم گرفته بود، هر چند ارتش اوضاع خاصی داشت اما هنوز روی 
پا بود به نحوی که در روز دوم جنگ نیروی هوایی ارتش چنان عراق را بمباران کرد که هیچ گاه 
فراموش نمی شود. آمریکایی ها بعد از شکست در عراق و افغانستان در استراتژی نظامی خود 
نوشتند که آمریکا دیگر جنگی مانند عراق و افغانستان شروع نمی کند پس جنگ آینده دورایستا، 

کوتاه مدت و پرشدت بوده و تکنولوژی و فناوری در آن پیچیده خواهد بود./ایلنا

معاون شهردار اسبق بازداشت شد؟
طبق شنیده ها یکی از معاونان سابق شهرداری تهران مدتی است در بازداشت به سر میبرد. هنوز 
از موارد اتهامی وی اطالع دقیقی در دست نیست. این معاون شهردار تهران در ستاد انتخابات 

قالیباف نیز همواره فعال بوده است./اصالحات پرس

روایت احمد مسجدجامعی از محدودسازی گشت ارشاد
مسجد جامعی، عضو شورای شهر تهران با اشاره به برخورد خشونت آمیز گشت ارشاد در یکی 
از پارک های تهران گفت:قسمتی از کار و وظیفه ما در شورای شهر تهران به بحث حقوق 
شهروندی برمی گردد. در پارک شهر گشت ارشاد گذاشته شده و من نمی دانم چه نیازی 
است گشت ارشاد در چنین پارکی وجود داشته باشد؛ چراکه این پارک محل رفت وآمد 
خانواده هاست و در وسط شهر قرار دارد. اگر این مسئله )گشت  ارشاد( بخواهد بسط پیدا 
کند، ممکن است در آینده وارد نمایشگاه ها، کتاب فروشی ها، رستوران ها، سینما ها، کافه ها، 
غذاخوری ها بشود و ما به عنوان نمایندگان مردم باید مرزهایی را تعریف کنیم و این مسئله 
کاری عملیاتی و اجرائی است. به هرحال پارک ها فضاهای عمومی هستند و برخی عمومی 
باید روشن شود.  تعاریف  این  نیمه خصوصی محسوب می شود؛  و  نیمه عمومی  برخی  و 
در همین راستا پیشنهاد کردم که کمیته ای در شورای شهر تحت عنوان کمیته حقوق 

شهروندی فعال شود./ایلنا

سرنخ همه پرونده های فساد به بانک ها می رسد
حجت االسالم مصباحی مقدم: اکنون سرنخ عمده مشکالت و فسادهایی موجود در کشور، 
بانک است. پرونده فسادی پیدا نمی کنید که سرنخ آن بانک نباشد. داد و ستدها، تامین 
مالی ها، تقاضاها و پاسخ به آنها باید الکترونیک باشد. اگر دولت الکترونیک شکل بگیرد 
فساد از بین می رود. حتی کارهای قضایی نیز باید الکترونیک صورت بگیرد و شکایت ها به 
صورت الکترونیک ارائه شود. این امر فاصله ها را کوتاه می کند، زمان را کاهش می دهد و 

فساد بسیار کاهش پیدا می کند.

استاندار فارس کشته شدن یک نفر 
در ناآرامی های کازرون را تایید کرد

ستاندار فارس با اشاره به مسائل پیش آمده اخیر در شهرستان کازرون، تصریح کرد: اوضاع 
در این شهرستان کامال تحت کنترل است. اسماعیل تبادار صبح پنج شنبه 27 اردیبهشت 
در گفت و گو با ایسنا با اشاره به درگیری های اخیر در شهرستان کازرون، تصریح کرد: که 
اکنون اوضاع شهر کازرون تحت کنترل است. رییس شورای تامین استان فارس خاطرنشان 
کرد: قطعا کسانی که در تجمعات شرکت کرده  یا افراد را برای شرکت در چنین تجمع هایی 
تحریک کرده اند هواخواه مردم این شهرستان نیستند . تبادار با تصریح این که تجمع اخیر 
برخی افراد در کازرون غیرقانونی بوده است، تعداد یک کشته ناشی از این تجمع ها را تایید 

و عنوان کرد: درگیری های پراکنده ای همچنان وجود دارد اما شرایط تحت کنترل است.

آیت اهلل علوی بروجردی: به شهرداری گفتم 
به مداحان پول ندهید

آیت اهلل محمد جواد علوی بروجردی امروز در دیدار جمعی از مداحان استان قم اظهار 
داشت: آقای احمدی نژاد می خواست برای ساخت مسجد و کتابخانه به من بودجه بدهد، 
بنده قبول نکردم و گفتم نمی خواهم. این دستگاه را باید مردم بچرخانند. به شهرداری نیز 
گفتم الزم نیست به جامعۀ مداحان پول بدهید که بعد مردم بگویند جامعۀ مداحان و مساجد 
و... اداره می شوند، و درنتیجه خود را کنار بکشند. اینان مبلغ مختصری به مساجد می دهند و 
مردم به گمان اینکه مسجد تأمین است، دیگر پول آب و برق و... را تأمین نمی کنند و حتی 
به امام جماعت مسجد نمی رسند. این  کار، رسیدگی مردم به مساجد را خراب می کند. اگر 

شهرداری و... می خواهند هنر کرده و کاری بکنند، خوب است آن مخارجی که مردم بانی 
شده اند و برای مساجد و مداحان و واعظان هزینه کرده اند، بابت مالیات و عوارض ساختمان 
و... حساب کنند که درآن صورت تازه مثل آمریکا می شوند. آمریکا که واقعا شیطان بزرگ 
است به افرادی که در آمریکا به مؤسسات اسالمی کمک می کنند، آن مبلغ را بابت مالیات، 
با آن افراد حساب می کند؛ درحالی که مؤسسۀ اسالمی ربطی به آمریکا ندارد. وقتی افراد 
به این خوجه ها که در آنجا برای امام حسین)ع( عزاداری می کنند پول می دهند، آمریکا با 
آن ها بابت مالیات حساب می کند. در اینجا هم بهتر است چنین کاری کنند؛ نه اینکه بیایند 
به حوزه پول بدهند. اگر کسی به مرجعی پولی داد، آن مبلغ را بابت مالیات بپذیرند که 
دراین صورت، تازه مثل کشورهای اروپایی و آمریکایی می شوند که امور خیریه را از بودجه 

حساب می کنند.

کوهکن: چه کسی گفت پرچم نماد مردم است؟
محسن کوهکن با بیان اینکه مردم خوب معنای آتش زدن پرچم آمریکا را می فهمند،  در 
پاسخ به شبهه  اصالح طلبان مجلس مبنی بر اینکه پرچم هر کشور نماد مردم آن کشور 
است و نباید به آن تعرض شود، گفت: این حرف اساساً غلط است و کسانی که این حرف را 
تکرار می کنند، بگویند مستندشان چیست؟ به عنوان مثال، اینکه داعش در سوریه و عراق 
بخش هایی از این کشورها را اشغال کرد و پرچم برافراشت، آیا پرچم داعش نماد هویت 
ملت های عراق و سوریه بود؟ یا به این سؤال پاسخ دهند که اگر پرچم صرفاً نشان دهنده 
هویت یک ملت است، پس چرا پس از پیروزی انقالب اسالمی، پرچم کشور را تغییر دادیم!؟ 
بنابراین پرچم نماد حاکمیت یک کشور و تفکر سیاسی آن است. کوهکن با بیان اینکه مردم 
خوب معنای آتش زدن پرچم آمریکا را می فهمند، تصریح کرد: این اقدام به معنای اوج نفرت از 
یک حاکمیت سیاسی و ظالم است. من تصور می کنم که عده ای به دنبال بهانه تراشی و توجیه 

اقدامات خودشان هستند.

مردم نگران اقالم مورد نیاز در ماه رمضان نباشند
قائم مقام بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: برای تامین اقالم مورد نیاز ماه مبارک 
رمضان جای نگرانی نیست. به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، مهدی کاظم نژاد در استودیو 
بخش خبری 21 شبکه یک سیما اعالم کرد: به دلیل افزایش تقاضای کاالها در ماه مبارک 
رمضان، اقدام به راه اندازی طرح ضیافت کرده ایم، کاالهایی همچون برنج، گوشت قرمز، 
تخم مرغ، روغن و شکر و خرما از محصوالتی هستند که در طرح ضیافت جای گرفته اند. 
وی ادامه داد: برخی کاالها همچون مرغ با کاهش قیمت همراه خواهند بود که می توان 
به تولید کنندگان طیور قول داد، نگران این کاهش نرخ نباشند، زیرا جهاد کشاورزی برای 
ذخیره سازی اقدام به خرید تولیداتشان خواهد کرد. از سوی دیگر به مصرف کنندگان هم 
اطمینان می دهیم، اگر محصولی گران شد، توزیع آن محصول مثال مرغ را بیشتر خواهیم 
کرد. کاظم نژاد  در مورد وضعیت بازار شکر و تخم مرغ هم شرایط را آرامش و پر ثبات 
عنوان کرد و گفت: قیمت تخم مرغ شانه ای 12 هزار و ششصد تومان خواهد بود. در مورد 

سایر اقالم هم شاهد 5 تا 15 درصد کاهش قیمت خواهیم بود.

تحلیل عباس عبدی از فیلتر فیلترشکن
عباس عبدی، فعال سیاسی اصالح طلب می گوید: فیلترینگ، اثر تعیین کننده و جدی روی 
استفاده از تلگرام نداشته است. وزیر ارتباطات اخیرا با بیان اینکه »یکی از دالیل مخالفت دولت با 
اعمال محدودیت کلی بر پیام رسانها  فراگیر شدن فیلترشکن ها بود« گفته است: چرا که اگر ظنی 
بر ارتباط برخی پیام رسانها مثل تلگرام با سرویس های اطالعاتی وجود داشت،  در مورد برخی 
فیلترشکن ها این ارتباط دیگر ظن نیست، بلکه یقین است و اکنون با فراگیر شدن فیلترشکن 
ها که قابل پیش بینی بود،  شرایط نامناسب تری رخ داده است. عباس عبدی در واکنش به این 
اظهارات وزیر ارتباطات، گفت: ما تخصصی در این زمینه نداریم که بدانیم وابستگی و خطرات 
 فیلترشکن ها از این نظر چگونه است. آقای وزیر، مسئول این بخش است و حتما بر اساس یک 
تحقیق و ارزیابی رسمی در این خصوص  صحبت می کنند و طبعا صحبتشان باید درست باشد 
مگر اینکه کسی آن را مستدل رد کند. او با بیان اینکه »فیلترینگ به جز این موضوع، مشکالتی 
دیگری هم دارد« گفت: تصمیم گیری در خصوص فیلترینگ و موضوعات دیگر مبتنی بر منطق 
و »دو دو تا، چهار تا« نیست. باید دلیل عدم توجه به این موضوعات را از تصمیم گیرندگان حوزه 
فیلترینگ  پرسید. برداشت بیرونی این است که انها با این نوع تصمیمات می گویند از این ستون 

به آن ستون فرج است. /انتخاب
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این روزها هرچند صدای منتقدین بر سر دولت و تیم مذاکره کننده بلند 
و فرصت را برای تسویه حساب های سیاسی مغتنم شمرده اند اما گویا این 
فضا مطلوب همه منتقدین نیست و مطالبه عذرخواهی رئیس جمهور جرقه 

اختالفی در این اردوگاه انداخته است.
همه چیز از هفته پیش شروع شد وقتی ترامپ خود را مقابل دوربین رسانه 
ها قرار داد تا ماحصل دولت پیش از خود را پنبه کند. ترامپ با صدور 
یک فرمان از برجام خارج شد.)اینجا( فارغ از جنجالی که در دنیا به پا شد 
اما در درون مرزهای کشور، مخالفانی که زمانی در مجلس به هر ترفندی 
دست زدند تا مانع از تصویب برجام شوند این روزها  که برجام با چالش 
مواجه شده است اگر نگوییم بر طبل شادمانه می کوبند حداقل سخت 

در شیپور اختالفات می دمند؛ وقتی صحبت از وحدت می 
شود می گویند روحانی عذرخواهی کند. سوال اینجاست که 
آیا این عقیده همه جناح راست و منتقد دولت است؟  آیا 
تصویب برجام یک تصمیم یکجانبه از سوی دولت بوده که 

تنها عذرخواهی یک نفر شرط وحدت شده است؟

کشمکش بر سر بیانیه خبرگان
 اما درخواست عذرخواهی روحانی از کجا کلید خورد؟ چند 
روز بعد از آنکه ترامپ خروج از برجام را اعالم کرد مجلس 
خبرگان بیانیه ای را در محکومیت این اقدام با امضای ایت 
اهلل جنتی صادر کرد البته این بیانیه تنها رفتار آمریکا را محکوم 

نکرد و از روحانی نیز خواست تا عذر خواهی کند
 این بیانیه واکنش های متفاوتی داشت از جمله علی مطهری 
به عنوان نایب رئیس دوم مجلس نسبت به این بیانیه موضع 
گرفت و در نامه ای خطاب به آیت اهلل جنتی  نوشت:  در این 
نامه از طرفی پذیرفته اید که برجام با نظر مقام رهبری امضا 
شده است و از طرف دیگر از رییس جمهور خواسته اید که به 

خاطر خسارت های وارده ناشی از برجام از مردم عذرخواهی کند. آیا این 
دو سخن تناقض و احیانا تعریض ناخواسته به مقام رهبری نیست؟همچنین 
گفته اید در صورت اخذ نشدن تضمین های جدی و محکم از اروپایی ها، 

خروج از برجام تکلیف شرعی و قانونی دستگاه دیپلماسی خواهد بود.
البته اینکه مطهری به این بیانیه واکنش نشان دهد خیلی جای تعجب ندارد 
اما وقتی احمد خاتمی خطیب موقت نماز جمعه تهران  و عضو هیات 
رئیسه مجلس خبرگان لب به سخن باز کرد و آن را بیانیه آیت اهلل جنتی 
خواند این تلقی پیش آمد که حتی در میان منتقدین نیز وحدت نظر وجود 
به خبرنگاران  ندارد. خاتمی در نشست خبری اش در روز چهارشنبه 
گفت:تعجیلی در ابتدا صورت گرفت که سایت خبرگان بیانیه را به نام 
خبرگان رهبری در این سایت درج کرد ولی بالفاصله اصالح شد که این 

بیانیه مربوط به رئیس مجلس خبرگان رهبری است.
 خاتمی ادامه داد: مجلس خبرگان زمانی که بیانیه ای صادر می کند بر بند 
بند آن نسبت به موضع خود تصریح می کند ولی در بیانیه اخیر کلمه ای از 
مجلس خبرگان نیامده و تنها ریاست مجلس خبرگان به عنوان یک صاحب 

نظر بیانیه صادر کرده اند.
 البته خاتمی نسبت به اظهارات علی مطهری هم واکنش نشان داد و گفت:  
انتظار بر این بود کسانی که می خواستند اظهارنظر کنند اصالحات را هم در 
نظر می گرفتند ولی برخی افراد به دنبال تخریب خبرگان بودند تا بیانیه ای 
که از سوی این نهاد نیست به نام آن تمام کنند و سرمایه نظام را بکوبند.
طبق قانون اساسی در کشور همه افراد در مسائل جزئی و کلی کشور 
حق اظهارنظر دارند و رئیس مجلس خبرگان رهبری هم اظهارنظر دارد 
و این که گفته می شود مجلس خبرگان دخالت در دیپلماسی کرده سخن 

شایسته ای نیست.

خروج آمریکا را پتک برای داخل نکنیم
 وقتی پای صحبت دیگر منتقدان دولت می نشینیم برخی از انها مانند 
امیرابادی نماینده قم گرچه از نقدهایش کوتاه نمی آید  اما برخالف برخی 
دوستانش که اصرار دارند همچنان در مسیر تندروی بدوند جانب اعتدال 
را رعایت می کند. او به خبرانالین می گوید اینکه رئیس جمهور لب به 
عذرخواهی باز کند بد نیست و می تواند باعث تقویت فرهنگ عذرخواهی 
شود، این مسئله در دنیا مرسوم است. او در ادامه اما این را هم می گوید 
که »برجام با تمام نقایصش قراردادی بود که مجلس تصویب کرد و در 
شورای عالی امنیت ملی با افزودن بندهایی به تایید مقام معظم رهبری 
رسید لذا اینکه ما به دنبال مقصر بگردیم و تالش کنیم همه چیز را به 
گردن آن بیندازیم کمکی به کشور ما نمی کند و فقط انسجاممان را زیر 

سوال می برد.«
به حرف  بود روحانی  بهتر  مقطعی  اینکه شاید در  بیان  با  آبادی  امیر   
منتقدانش گوش میداد گفت: اما حاال اینکه بخواهیم امروز را پتکی کنیم بر 

سر تیم مذاکره کننده زیبنده ما نیست.

عذر خواهی را قبول ندارم
 حشمت اهلل فالحت پیشه از جمله نمایندگانی است که سابقه حضور 
در حزب موتلفه اسالمی را دارد حزبی که یکی از قدیمی ترین احزاب 
جناح راست محسوب می شود. او درباره موضع گیری های منتقدین 
نسبت به برجام و حسن روحانی به خبرآنالین گفت: برجام تصمیم 
نظام بود و امروز هم هر تصمیمی گرفته می شود تصمیم نظام است و 

نمی توان آن را متوجه یک گروه بدانیم.
بهترین  برجام  تصویب  تصمیم  معتقدم  هم  هنوز  من  داد:  ادامه  او   
تصمیم بود؛ چرا که اگر این کار انجام نمی شد ایران ذیل فصل هفتم 
منشور سازمان ملل قرار می گرفت و این مسیری بود که 
مارا به به جنگ و تحریم می رساند. و اتفاقا آمریکایی ها 
خیلی تمایل دارند این موضوع اتفاق بیفتد و ایران از بر 

جام خارج شود 
فالحت پیشه گفت: اینکه در درون کشور برخی عنوان 
می کنند دولت باید عذرخواهی کند من اصال این موضوع 
را قبول ندارم چرا که دولت توانست تا حدودی بحران  

را عقب براند و کشور را به پیش ببرد.
امروز وقت  منتقدین گفت:  از صحبت های  انتقاد  با  او   
این حرف ها نیست ما در بسیاری از کشورها شاهد این 
می  هایشان  دولت  اشتباهات  پای  ها  گروه  که  هستیم 
ایستند درحالی که ما خالف آن را در کشور خود شاهدیم 
و  نگرفته  صورت  هم  اشتباهی  که  شرایطی  در  هم  آن 

امضای برجام یک تصمیم خوب بود.

نگاه به پشت سر تصادف به بار می آورد
 از اعضای هیات رئیسه کمیسیون امنیت است و مردم فسا را 
در مجلس دهم نمایندگی می کند محمدجواد جمالی  که برخاسته از جناح 
راست و ساکن فراکسیون مستقلین است به خبرانالین  گفت : برجام از 

ابتدا مخالفان و موافقان داشت که هر دو محترم است.
 او گفت : از همان روز برجام به منافع ملی ما گره خورده بود لذا همانطور 
که در آمریکا علی رغم اختالفات یک صدا از درون بلند می شود ما 
نیز اختالفات را کنار بگذاریم چرا که امروز به هیچ عنوان امروز وقت 
شماتت همدیگر نیست. امروز باید منعکس کننده یک صدا باشیم اینکه  
دائم بگوئیم “دیدید گفتیم" قطعا این  کاری نیست که در نهایت منافع ملی 
را تامین کند و ثمره اش را دشمن مصادره خواهد کرد. لذا این صحبت ها 
که چه کسی مقصر بوده یانبوده و با چه کسی باید عذر خواهی کند مهم 

نیست مهم این است که امروز باید چه کارکنیم.
 او در پایان گفت دوستان فراموش نکنند در لحظه رانندگی اگر زیاد به 
پشت سر نگاه کنیم این خود موجب تصادف می شود. ما  رو به جلو 
حرکت می کنیم هرچند گاهی الزم است به پشت سر هم نگاه کنیم اما 

عمده توجه با به سمت جلو باشد.

چندصدایی در اردوگاه منتقدان برجام
فائزه عباسی

ش�ت ا د د یا

بازی با طناب روسیه
 تا کی ادامه خواهد یافت؟

معاون وزیر امور خارجه روسیه می گوید: حفظ برجام منهای آمریکا تنها در صورتی 
محقق خواهد شد که طرف ایرانی امتیازات بیشتری بدهد. آقای ربایکوف مشخص 
نکرده است که منظور او از امتیازات بیشتر، دادن امتیاز در چه حوزه ای است. آیا 
روس ها در پی تغییر و مذاکره دوباره درباره برجام هستند و یا مانند دیگر طرف های 
برجام از تاثیر منفی سایر موضوعات بر حفظ برجام نگران بوده و به عنوان مثال در 
پی تشویق مقامات ایرانی به مذاکره و بده – بستان در مسائل منطقه ای هستند. اگر 
منظور مقامات روسی به موضوعات برجامی بازگردد می توان به جرات گفت که 
چنین موضوعی چندین گام عقب تر از دیدگاه اتحادیه اروپا است و ظاهرا ظریف و 
تیم همراهش باید برای حفظ توافق هسته ای بیشتر از اروپایی ها با روس ها مذاکره 

کنند!
 اما اگر مقصود از لزوم دادن امتیازات بیشتر از سوی ایران برای حفظ برجام به 
مسائل غیربرجامی ارتباط پیدا کند در ظاهر آنچه روسیه می گوید همان است که 
دیگر طرف های برجام نیز خواهان آن هستند اما پس از گذر از این الیه ظاهری در 
ارتباط با این موضوع به این نکته می توان اندیشید که اگر روس ها هم مانند دیگر 
طرف های توافق هسته ای  حفظ این توافق را در گرو دادن امتیاز در سایر حوزه ها 
از طرف ایران می دانند پس تفاوت آنان با دیگران چیست؟ و اگر رویکرد روس ها 
نیز همچون طرف های غربی است به چه دلیل روابط میان ایران و روسیه حالت 
تداعی  را  استعماری  رابطه  از  برخی شکلی  نگاه  پیدا کرده است و در  »برادرانه« 

می کند؟!
 با نگاهی به تبلیغات رسمی در کشورمان و همچنین آنچه از سوی مقامات رسمی 
آن  در  مفاهیم  پرتکرارترین  از  غرب  به  اعتمادی  بی  موضوع  می شود  گفته  نظام 
است؛ مقامات ایرانی معتقدند آمریکا و اروپا هیچگاه به فکر منافع ایران نیستند و 
تنها هدف آنان از مذاکره کسب سود و منفعت برای خودشان و فریب ایران است. 
به طور طبیعی این سخن که حوزه سیاست خارجی جایی برای حرکت و اقدام بر 
مبنای اعتماد نیست سخن درست و منطقی است اما مشکل آن جاست که هیچگاه 
این تاکید بر بی اعتمادی درباره قدرت های شرقی همچون روسیه و چین وجود 
ندارد و مشخص نیست که بر اساس چه دالیلی هیچ کس نسبت به اعتماد به روسیه 

دلواپس نمی شود؟!
 شنیده ها از بحران سوریه مبنی بر احتمال باالی معامله رژیم اسرائیل با مقامات 
ارشد روسیه درباره نقش ایران در آن کشور و انصراف روس ها از تحویل سامانه 
نتانیاهو، بی تفاوتی آشکار  موشکی اس300 به رژیم اسد پس از دیدار پوتین و 
روسیه در قبال حمله اسرائیل به پایگاه های نظامی ایران در سوریه و این گفته اخیر 
معاون وزیر امور خارجه روسیه که خواهان دریافت امتیاز بیشتر از ایران شده است 
که در یکی دو هفته اخیر رخ داده همه و همه نشانگر آن است که ظاهرا استراتژی 
اتکای بیشتر از حد متعارف به روس ها کامال شکست خورده است و برادران روسی 

با خنجری در دست به برادران ایرانی   شان سالم می کنند!
نظام  مقامات تصمیم گیر  تا  نظر می آید که ضروری است  به  آنکه   کوتاه سخن 
سیاسی در ایران هر چه زودتر راهبرد خود در حوزه سیاست خارجی را تغییر دهند 
و موازنه قوا را جایگزین نگاه به شرق و دوری از غرب کنند؛ تا هنگامی که برخی 
مسئوالن در این تصور خام باشند که در جهان کسی قرار است به سود ایران رفتار 

کند نمی توان امید چندانی به تحقق واقعی منافع ملی داشت.

داریوش احمدیان
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 چند سالی است که پدیده »ریزگرد« یا به تأکید سازمان مدیریت بحران، 
همان »گرد و غبار« نفس را بر مرد و زن و پیر و جوان تنگ کرده است؛ 
مشکلی که اظهارنظر درباره علت آن متفاوت است. برخی، شرایط منطقه ای 
و عده ای نیز کانون های بیابانی داخل کشور را مسبب حضور این ذرات ریز 
در ریه های مردمان شهرهای جنوبی و غربی می دانند. ریزگردهایی که با 
برگزاری کنفرانس ها، جلسات، رایزنی ها حتی تخصیص بودجه های زیاد 

همچنان از اصلی ترین چالش های محیط زیستی مردم به شمار می روند.
و  سیستان  شمال  و  بوشهر  استان های  قبل  روز  چند  همین  خبرهای 
بلوچستان، همه از ذرات گرد و غباری می گفت که نفس ها را به شماره 
انداخت. بخصوص در فارس که شدت این ذرات سبب شد روز گذشته، 

مهدها و مدارس بیشتر شهرهای این استان تعطیل شوند.

برای کنترل ریزگردها کاری نکرده ایم
چندی پیش شرایط حساس خوزستان سبب شد، رهبر انقالب برای سال 
جاری با برداشت 150 میلیون دالر از صندوق توسعه برای مقابله با ریزگردها 

موافقت کنند.
استاندار خوزستان در همین زمینه اظهار کرد: اقدام های سال های گذشته برای مهار 
گردوغبار در استان بیشتر جنبه تسکینی داشته و هنوز کاری فعال و مداخله ای برای 

کنترل و مدیریت این پدیده صورت نگرفته است.
غالمرضا شریعتی از آخرین اقدام های صورت گرفته برای مهار این پدیده می گوید. 
اقدام هایی که در یک سال اخیر و با ورود دولت بسیار جدی تر از قبل دنبال می شود. 
نهالکاری بیش از 23 هزار هکتار در قالب پنج  میلیون و 200 هزار اصله نهال در 
مناطق بحرانی یکی از مهم ترین آن کارهاست که هم اکنون حدود 75 درصد آن 

نهال ها رشد کرده و مابقی در حال ترمیم و احیا هستند.
مالچ پاشی که عملی برای تثبیت شن های روان است در 14 هزار و 700 هکتار از 
کانون شن های روان استان انجام شده که تا پایان سال این عدد در خوزستان به 19 
هزار و 700 هکتار می رسد. ساخت کانال و آبرسانی به تاالب های فصلی خشک 
شده، افزایش سطح زیر کشت به 42هزار هکتار از دیگر کارهایی است که به گفته 
آقای استاندار باید تا پایان امسال برای مقابله و مهار ریزگردها انجام شود. کارهایی 
که تحت نظر استادان مرکز تحقیقات وزارت جهادکشاوزی، منابع طبیعی و دانشگاه 
شهید چمران اهواز، کارشناسان سازمان آب و برق، سازمان زمین شناسی، اداره کل 
هواشناسی و محیط زیست در یک شورای فنی تصمیم گیری شده و خروجی آن ها 

اجرایی می شود.
این مسئول که امیدوار بود در سال جاری وضعیت استان خوزستان به شرایط مطلوب 
نزدیک تر شود از تاالب خشکیده هورالعظیم نیز خبرهایی خوش داشت. خبر امیدوار 
کننده ای که می گفت، طبق آخرین بازدید ظهر روز گذشته ۸0 درصد این تاالب 
که یکی از کانون های ریزگرد در استان خوزستان است از محل حقابه رودخانه ها، 
پس آب ها و زه آب های نی شکر و بخصوص به لطف بارندگی های روزهای اخیر 

آبگیری شده و تاکنون گرد و غباری با منشأ این تاالب مشاهده نشده است.

کرمان و تالش بی ثمر۵۰ ساله مقابله با ریزگرد
کانون  دومین  خوزستان  از  پس  کرمان،  شرق  در 2۸5کیلومتری  شهری  ریگان 
ریزگردها در کشور است. شهری که در آن ریزگردها و توفان شن دست به دست 
هم داده و نفس عمیق و پُر کردن ریه ها از اکسیژن را تبدیل به رویایی خوش کرده 

است. کمتر از دو هفته پیش بود که خبر حمله ریزگردها و محاصره بیش از 63 
روستای همین منطقه نگرانی های در جامعه ایجاد کرد. گردوغباری که مانند روز و 

روزهای گذشته افراد زیادی را به بیمارستان ها کشاند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان با اشاره به اینکه در کشور 32 میلیون 
هکتار بیابان داریم، از مساحت 6/5 هکتاری این بیابان ها می گوید که تقریباً 20 
درصد بیابان های کشور را شامل می شود. مساحتی که 4/5 میلیون هکتار آن تحت 
فرسایش باد یعنی منشأ توفان های شن و ریزگردهاست و باالترین درصد اراضی 
تحت فرسایش بادی در کشور را شامل می شود. استانی که از نظر اقلیمی و شرایط 

طبیعی مستعد فرسایش بادی و بروز توفان های شن و پدیده گرد و غبار است.
بحرانی می گوید که 430 هزار هکتار  کانون  از 24  مهدی رجبی زاده، همچنین 
مساحت دارد و سبب می شود ساختار اقتصادی و به تبع آن ساختار اجتماعی تحت 
تأثیر قرار گرفته و جاده ها، مزارع، باغ ها و روستاها همه زیر شن بروند. شرایطی که 

در منطقه شرقی یعنی شهرهای بم، نرماشیر، فهرج و ریگان وخیم تر است.
رجبی زاده دلیل اصلی این پدیده را موقعیت خاص منطقه و اشتراک 1000 کیلومتر 
مرز مشترک با کویر مرکزی و کویر لوت می داند. شرایطی که با دخالت بشر تشدید 
هم شده است. افزایش بهره برداری از آب های زیرزمینی، چرای بیش از ظرفیت 
مراتع و توجه نکردن به مناطق پایین دستی در ساخت سدها از مهم ترین اقدام های 

خرابکارانه بشر در طبیعت است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان با مرور خشکسالی هایی که از سال 
1377 شروع شد، می گوید که متوسط بارندگی سالیانه در استان کرمان 129میلیمتر 
و میانگین بارندگی کشور 240میلیمتر است در حالی که متوسط بارش جهانی 750 
میلیمتر است. این شرایط در حالی است که در برخی سال ها مانند سال گذشته، این 
میزان بارش به 45 میلیمتر هم نرسید. به همین دلیل بیشتر از قبل پوشش گیاهی را 
از دست داده و با هر وزش باد پدیده گرد و غبار را شاهد هستیم. روندی که سبب 
شده از حدود 6/2 میلیون هکتار مرتع این استان ساالنه 15هزار هکتار به سطوح 

بیابانی اضافه شود.
او تأکید می کند: نمی توانیم اطمینان دهیم که روزی در کشور شاهد ریزگرد نباشیم 
از اقدام های انجام شده برای کاهش این ذرات نیز حرف هایی دارد. کارهایی برای 
احیای بیابان ها که از سال 1345 آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد. اقدام هایی گران 

قیمت مانند مالچ پاشی یا نهالکاری و کنترل هرز آب ها از راهکارهایی است 
که برای حفظ این مناطق و مانعی برای مهاجرت  انجام می شود. البته هنوز 
برای برقرار کردن امنیت دائمی برای مراکز جمعیتی و اقتصادی راه درازی 
در پیش داریم، زیرا کار با طبیعت آثاری درازمدت دارد و مانند طرح هایی 
نیست که با تخصیص بودجه ای زود افتتاح شود. کار برای طبیعت صبر و 
تحمل می خواهد، اما متأسفانه مسئوالن ما کار با طبیعت را یاد ندارند و به 
چشم پروژه های عمرانی به آن نگاه می کنند. اگر از امروز با جدیت برای 
مقابله با این بحران کار را شروع کنیم، حداقل در 20 سال آینده نتیجه آن 

را خواهیم دید.

با ریزگردها چه کنیم؟
به خاطر  که  شهرهایی  و…  یاسوج  کرمانشاه،  سنندج،  ریگان،  اهواز، 
ریزگردها هر روز بر تعداد آن ها اضافه شده و نفس کشیدن در آن ها 
سخت  و سخت تر می شود. ذراتی معلق در هوا که هم ضرر اقتصادی به 
کشور تحمیل کرده و هم جان شهروندان را به مخاطره می اندازد. هرچند 
که برخی مدیران حل این معظل را نشدنی می دانند، اما فرزاد ویسانلو، 
دکترای منابع طبیعی و فعال محیط زیست معتقد است که می توان این پدیده ها 
را متوقف کرد. او می گوید کشورهایی مانند مصر، لیبی، استرالیا و بسیاری دیگر 
سال ها درگیر ریزگردها بودند و توانستند بر آن ها غلبه کنند. به همین دلیل بهتر 
این است که از آزمون و خطا را کنار گذاشته و از تجربه آن ها استفاده کنیم. 
ببینیم آن ها برای تثبیت شن های روان کشور خود چه کرده اند، از متخصصان 

آن ها بهره برده و تجارب شان را بومی سازی کنیم.
ویسانلو مشکل اصلی این حوزه را در کشور موازی کاری می داند و می گوید تا وقتی 
که وزارت جهاد کشاورزی، معاونت علمی رئیس جمهور، استانداری خوزستان و 
بسیاری نهادهای دیگر هر کدام ساز خود را زده و چندین نهاد مسئولیت دارند برای 
پروژه های گرد و غبار، مالچ پاشی، کشاورزی و سالمت مردم دردسر درست می کنند. 
به همین دلیل بهتر است که یک متولی خاص در کشور برای رسیدگی به این مشکل 
انتخاب و معرفی شود. ستادی با مدیریت شخص رئیس جمهور یا یکی از معاونان، 
اعضایی از سازمان محیط زیست، دانشگاه های شاخص کشور، معاونت علمی رئیس 
جمهور و وزارت خارجه که بتوانند با تجمیع نظرات خود این مشکل را حل کنند. 
مشکالتی که بخشی از آن در عراق تولید شده و مسبب اصلی آن 32 سد ساخته 

شده در کشور ترکیه است.
که  می دهد  توضیح  است،  گله مند  سخت  کارها  برخی  اشتباه  انجام  از  که  او 
درختکاری، عاملی برای جلوگیری از گردوغبار و تثبیت خاک است، اما برخی 
تصمیم گیران همین کار مفید را بدون مطالعه انجام داده و از درخت هایی استفاده 
می کنند که با شرایط منطقه سازگاری ندارد. برای مقابله با گردوغبار باید در پیرامون 
شهرها کمربند سبز درختی داشته باشیم و برای آن از اکوسیستم منطقه درس گرفته 

و از گیاهان بومی استفاده کنیم.
این استاد دانشگاه که تأکید دارد برای مدیریت این مشکل مصمم نبوده ایم، می گوید: 
در رشته های جنگلداری، مرتع و آبخیزداری و محیط زیست در کشور کارشناسانی 
خبره داریم که باید از آن ها در حل این بحران استفاده کنیم. هنوز در کشور، کشاورزی 
ناپایدار داریم که خود منبع تولید ذرات است. برخالف بسیاری از کشورها هنوز از 
سیستم های آبیاری گذشته استفاده کرده و شخم عمیق می زنیم. استفاده از نظرات 

کارشناسان مانع وخیم شدن اوضاع در آینده است.

درمان ریزگردها؛ ۲۰ سال پرکاری 
مریم احمدی شیروانبه جای موازی کاری

نیس�ت  قص�ه  ی�ک  ی�ن  ا

ش�ت ا د د یا

» پل چهارشیر "

آقا کریم دیشب یه خواب دیدم 
خیلی  و  پریدم  خواب  از  که 
آقا کریم که کاماًل   . اذیت شدم 
با  شده  نگران  که  بود  معلوم 
همون حال گفت : خیره انشاءاهلل 
رفیق  که  بود  خوابی  چه  این   ،
 .... کرده  اذیت  رو  ما  شجاع 
ببینم ، خوابت  خوب حاال بگو 
، اصاًل  یا سیاه سفید  بود  رنگی 

دیشب چه خوردی کاکا...؟
 آقا محمود یه ژستی گرفت که معلوم بود شوخی می کند 
پل  سر  از  ماشین  با  دارم  دیدم  خواب  دیشب  ؛  گفت  و 
جدید چهارشیر رد میشم که یهویی زدم تو یه دست انداز 

و نزدیک بود از پل پرت بشم پایین ...!
اینجا که خوابت درسته  تا  برادر  آقا کریم گفت؛ خوب 
تعبیرش هم اینه که " مگر تو خواب ببینی که از روی پل 
چهارشیر رد بشی "!! و هر دو خنده ای کردند ولی آقا 
کریم انگار رفت تو فکر و گفت عجب خوابی دیدی ، 
خدا پدرتو بیامرزه .... منو بیاد یه چیزی انداختی و گفت 
کمربندی  جاده  پل  سر  از  حاال  تا  نمیدونم  محمود  آقا 
ماهشهر – تهران که از نزدیک شیبان رد میشه رد شدی 

یا نه ؟ 
 آقا محمود گفت ؛ آره رفتم پل روی رودخونه را میگی 
دیگه ؟ آقا کریم گفت ؛ بله من چند سال پیش یه بار از  
اونجا رفتم و کلی هم بد و بی راه به مسئولین این کار گفتم 
چون با اینکه پل و آسفالت جدید بود ولی آنقدر موج و 
دست انداز داشت که واقعاً باور کردنی نبود. و واقعاً من که 
هیچ تخصصی نداشتم هم فهمیدم که آقایان نظارت بر کار 
پیمانکار نکرده اند و به همین خاطر هم زیرسازی آسفالت 

خوب انجام نشده ....
آقا محمود که انگار گیج شده بود گفت ؛ خوب برادر حاال 

این چه ربطی به خواب من داشت ؟!
چهارشیر  پل  روی  دارن  االن  همین  آخه  گفت  کریم  آقا 
زیرسازی می کنن و اگر نظارت کافی رو زیر سازی نکنن 

ممکنه پل چهارشیر هم مثل پل کمربندی بشه ...! 
خیلی  انگار  کردیم  شوخی  یه  ما  بابا   : گفت  محمود  آقا 

جدی گرفتی ؟! حاال بنظرت چکار کنیم ؟! 
آقا کریم که حاال دیگه خیلی قیافه جدی بخودش گرفته 
بود گفت ؛ بنظر من به هر ترتیبی شده باید به گوش شهردار 
برسونیم ، آخه اونا هم سرشون شلوغه ممکنه بموقع توجه 
به این موضوع نکنن ... تو کسی رو نداری با شهردار رابطه 
داشته باشه؟ آقا محمود بالفاصله جواب داد چرا اتفاقاً من 
یه دوست خوب دارم که پسرش تو شهرداریه و با شهردار 

ارتباط نزدیک داره میتونم بش بگم ....
آقا کریم که حاال خیلی هم خوشحال بود گفت عالیه و خیلی 
زود باید این کار رو بکنی ، ضمناً بعضی وقتا هم خوبه آدم 

خوابهای الکی ببینه ....

داریوش امامی          

لفته منصوری

غالمرضا فروغی نیا در همایش بررسی توسعه نامتوازن محالت شهر اهواز 
با بیان اینکه در استان خوزستان رسانه ها همه مشابه هم شده اند و به علت 
کثرت رسانه ها کیفیت مطالب پایین آمده است؛ افزود: کاهش توان مطالبه 
گری باعث ضعیف شدن نقش رسانه ها در افکار عمومی شده است. 
سهم رسانه ها با این مشکل روز به روز کمتر خواهد شد. ما رسانه ها 
اگر بخواهیم نقشی در تحوالت جامعه داشته باشیم باید به مسایل به شکل 

تخصصی نگاه کنیم.
این فعال اجتماعی با ابراز تاسف از روند توسعه نامتوازن در شهر اهواز 
گفت: تعریض نشدن خیابان 24 متری و فرسودگی ابنیه در مرکز شهر نشان 
دهنده عدم توسعه یافتگی شهر اهواز است. در حالی که مشکالت عدیده 
ای در شهر اهواز وجود دارد ولی نگاه رسانه ها به رخدادهای تهران است 

و این باعث فراموشی مشکالت شهر و استان شده است.

توسعه نامتوازن موجب عقب ماندگی 
شهرهای شمالی خوزستان شده است

فروغی نیا با طرح این سوال که آیا جامعه خوزستان حق دارد سوال کند 
که سهمش در نفت یا مالیات به چه شکلی صرف شده است؟ تصریح کرد: اساسا در 
اقتصاد مصرف عامل توسعه است، مصرف رونق و رشد اقتصادی را ایجاد می کند. 
امروزه چگونه از مزیت های اقتصادی خوزستان بهره مند می شویم؟ از 760 کیلومتر 
مرز مشترک چگونه استفاده می شود؟ ما با بن بستی به نام زاگرس چگونه برخورد 
می کنیم؟! راه های طوالنی و بن بست موجب توسعه نامتوازن شمال و جنوب 
خوزستان شده است. این روزنامه نگار با سابقه خوزستانی با انتقاد از سیاست های 
گذشته زیست محیطی کشور خاطر نشان کرد: سد گتوند در شمال خوزستان چگونه 
مطالعه شد و چه سرنوشتی در انتظار آن است؟ چرا دست اندرکاران این سد سکوت 
می کنند؟ جامعه رسانه ای اگر بخواهد شادابی خودش را حفظ کند باید به سراغ 
پاسخ ها برود. سکوت به معنای فرار از مساله است. جامعه رسانه ای خوزستان اگر 

می خواهد نقش در تحوالت داشته باشد باید به مسایل و دردهای مردم ورود کند.

تاکید بر آمایش شهری پیش شرط توسعه است
در ادامه منوچهر جوانمردی گفت: بعد از دهه 40 و بعد از اصالحات ارضی و 
تحوالت اجتماعی و حتی جنگ تحمیلی با روند شتابان رشد جمعیت مواجه شدیم. 
این روند با توجه به این عوامل موجب شد در سال 59 جمعیت شهری و روستایی 
برابر شوند.  وی ادامه داد: پس از آن می بینیم که در سال 95 نزدیک به 74 درصد 
از جمعیت کشور در شهرها زندگی می کنند و اکنون جمعیت شهری به بیش از 60 
میلیون نفر می رسد. نرخ رشد جمعیت شهری چند برابر روستایی است. این رشد 

ناشی از زاد و ولد نیست بلکه در نتیجه مهاجرت از روستاها بوده است.
این مدرس دانشگاه با اشاره به آسیب های اجتماعی ناشی از عدم توازن توسعه 
شهرها اظهار کرد: از آسیب های عدم توازن شهر می توان به مهاجرت، تبعیص و 
جرم و جنایت اشاره کرد. به طور کلی تاکید بر آمایش شهری پیش شرط توسعه و در 
جهت مناطق حاشیه ای می باشد. هر سرزمینی که خواهان توسعه است باید به تمام 

نقاط یکسان نگاه توسعه ای داشته باشد.
جوانمردی گفت: شهر اهواز از نظر گسترش افقی دومین شهر بعد از تهران است و 

جمعیت قابل توجه ایی حاشیه نشینی دارد که سومین شهر حاشیه نشین کشور است 
که یک سوم جمعیت آن معادل 400 هزار نفر حاشیه نشین دارد. توسعه نامتوازن 
محالت شهری اهواز نیز یکی از موارد و معضالت مشهود کالنشهر اهواز است. وی 
در پایان افزود: مهمترین عامل عدم توازن شهر مسایل اقتصادی است. عواملی شامل 
سرمایه گذاری در بخش مسکن، بورس بازی مسکن و زمین، بی توجهی دولت در 

بخش زمین و مسکن؛ اقتصاد کشور ما نیز درگیر اقتصاد سرمایه ای شده است.

توسعه نامتوازن احساس تبعیض را 
درون مردم به وجود می آورد

در ادامه جلسه یوسفی نماینده شهرستان اهواز، باوی، حمیدیه و کارون عدم وجود 
درآمد پایدار شهرداری ها را یکی از عوامل مخل در توسعه متوازن خواند و گفت: 
بیشتر درآمدهای شهرداری از فروختن تراکم است و فقدان درآمد پایدار باعث ایجاد 
عدم توازن می شود. تا زمانی که درآمد پایدار تعریف نشود نباید انتظار یک توسعه 

متوازن داشته باشیم. نگرش علمی بر درآمدزایی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه توسعه نامتوازن احساس تبعیض را درون مردم به وجود می آورد؛ 
اظهار کرد: بحث تبعیض به مسایل قومیتی و سیاسی تعبیر می شود ولی ریشه اصلی 

آن عدم توازن محالت شهری است که هزاران تبعات منفی به دنبال دارد.
 نماینده مردم اهواز با گالیه از سیاسی بودن شورای شهر و شهرداری اظهار کرد: 
متاسفانه سیاسی شدن شوراها و شهرداری ها مبنای سیاسی دارد و این مبنای نادرست 
باعث اخذ تصمیماتی می شود که باعث به وجود آمدن مناطق نامتوازن می شود. 
ایجاد حاشیه نشینی در اهواز ممکن است که به دالیل سیاسی-امنیتی و عمدی باشد 
و بدخواهانی که به دنبال بحران سازی هستند در پی گسترش حاشیه نشینی هستند.

وی افزود: متاسفانه در سطح کشور سند جامعی برای توسعه ملی نداریم و مبنای 
توسعه ملی توسعه شهرهاست. اگر در استان خوزستان از جهت توسعه دچار مشکل 
هستیم عدم توسعه یافتگی اهواز منشاء آن است و ما در نظام تصمیم گیری از آن 
غافل بوده ایم. یوسفی گفت: حل مشکالت مناطق حاشیه ای بدون در نظر گرفتن 
امنیت غیرممکن است. افزایش جمعیت شهری و عدم توازن آن با جمعیت روستایی 

خطر بالقوه ای است کشور ما را تهدید می کند. جامعه ای پویاتر است که جمعیت 
روستایی اش بیشتر باشد. متاسفانه روستاهای ما با اقدامات غیرکارشناسی به شهر 
تبدیل شده اند و  این روند متاسفانه کماکان ادامه دارد. وی مکان یابی بسیار بد 
شهرهای اقماری در شهراهواز را باعث به وجود آمدن مشکالت فراوانی دانست 
و تصریح کرد: اگر دو شهر رامین و شیرین شهر به درستی احداث و جانمایی می 
شدند مشکل حاشیه ها بسیار راحتر حل می شد. در سلسله مراتب جامعه شناسی 

ابتدا بحث های اقتصادی سپس اجتماعی و نهایتا امنیتی رخ می دهد.

۱۵ میلیارد تومان برای رفع
 آسیب های اجتماعی اهواز هزینه شد

در ادامه همایش خون میرزایی سرپرست فرمانداری شهرستان اهواز گفت: تصرف 
غیرمجاز در محدوده شهر اهواز وجود دارد. نهادهای مختلف برای حفظ زمین 
هایشان تالش نکرده اند. اراده ای از جانب 4 دستگاه شهرداری، سازمان آب و برق، 
سازمان منابع طبیعی و راه و شهرسازی برای حفظ زمین هایشان وجود نداشته است.
وی ادامه داد: از از زمانی که دکتر شریعتی مسئولیت استان خوزستان را پذیرفت 
در سه چهار محله بازدید مستقیم از مناطق کم برخوردار صورت پذیرفت. یکی 
فاضالب  و  آب  دادن  قرار  اولویت  در  استاندار خوزستان  فوری  دستورات  از 
کوی مهدیس بود.   خون میرزایی با اشاره به اعتبارات سال گذشته در زمینه 
کاهش آسیب های اجتماعی خاطر نشان کرد: سال گذشته 15 میلیارد تومان برای 
مطالعات اجتماعی اعتبار دریافت شد و مشکالت مختلف اجتماعی مناطق کم 
برخوردار توسط نهادهای ذیربط بررسی شد و این اعتبارات صرف رفع آسیب 
های اجتماعی شد. اعتبارات جدید نیز برای تکمیل مطالعات رفع آسیب های 

اجتماعی تخصیص پیدا خواهد کرد.
سرپرست فرمانداری شهرستان اهواز گفت: هزار واحد خطرساز در منطقه حصیرآباد 
وجود دارد و الزاما این منازل باید جابجا شوند. اگر سال گذشته خیابان خالدی منبع 
آب تخلیه و تخریب شد؛ با اعتبارات دولتی بود و در شیرین شهر و شهر رامین اسکان 

این افراد صورت گرفت.

شروع کار شورای پنجم با مدیریت بحران بوده است
در پایان همایش رییس شورای اسالمی شهر اهواز اظهار کرد: در ارزیابی شهر اهواز 
و عملکرد شورای پنجم حتما باید شرایطی را که شهر تحویل به شهردار شده است را 
مدنظر قرار داد. ما شروع کارمان با مدیریت بحران بوده است. در زمان تحویل شهر به 
ما بعضا نیروهایی بودند که ماهها حقوق شان پرداخت نشده بود و در برخی از موارد 

نزدیک به یک سال پرداخت سهم بیمه کارفرما صورت نگرفته بود!
فلسفی افزود: در مدیریت شهر تالش ما بر این بوده است که مشکالتمان بیشتر نشود، 
شهرداری با بیشترین مشکالت مالی روبرو است که به ارث رسیده از مدیریت قبلی 
هستند. به عنوان مثال در پروژه پل 4 شیر کار ۸ ماه تعطیل بود و در جلسه ای که با 
معاون عمرانی استاندار خوزستان برگزار کردیم، پیمانکار از عدم توان ادامه کار به 
دلیل فقدان پرداخت از سوی شهرداری گالیه مند بود. اگر شهردار اهواز به دنبال خط 

اعتباری از بانک شهر نبود هم اکنون هم این پروژه ساکن بود.
وی در پایان گفت: در زمانی که شهر به کتانباف تحویل داده شد، 150 هکتار پارک 

خاموش در شهر اهواز وجود داشت. که تمام وسایل آن پوسیده شده بود./تابانیوز

بدخواهان به دنبال گسترش حاشیه نشینی در اهواز  تاراِج روابط عمومی
روز  اردیبهش��ت   27 ام��روز 
جهان��ی ارتباط��ات و رواب��ط 
عمومی نام گذاری ش��ده است. 
برای من و بسیاری از کارکنان، 
عالقمن��دان و تحصیل کردگان 
رواب��ط عمومی ای��ن روز مهم 
است و در هر سال با برگزاری 
نمایش��گاه ها،  همایش ه��ا، 
آموزش های کارگاه��ی و برنامه هایی این روز را گرامی 

می داریم.
 م��ن در این یادداش��ت کوتاه قص��د دارم به خطری که 
رواب��ط عموم��ی را تهدی��د می کن��د، بپردازم. ف��ارغ از 
بودجه های هنگفتی که از بیت المال صرف فعالیت هایی 
که به نام روابط عمومی می شود؛ به نظر می رسد ساختار 
مدیریت استان به سمتی حرکت کرده که وظایف روابط 

عمومی به واحدهای دیگر سازمانی واگذار شده است.
 برخ��ی از جمالت زیبایی ک��ه نیروهای روابط عمومی 
ب��ا آن ها مأنوس بودند، این ب��ود: »روابط عمومی مدعی 
العموم مردم و وکیل مدافع س��ازمان است.« بدین معنی 
ک��ه روابط عموم��ی در میانه ی حقوق م��ردم و تکالیف 
سازمان ایس��تاده است. چون اساساً س��ازمان در مفهوم 

مدرن آن حقی ندارد بلکه صرفاً مکلف است.
 ام��ا نظ��ام »مدیریت س��ازمانی« یا به تعبی��ر صحیح تر 
»سازمان مدیریتی« به س��متی حرکت می کند که روابط 
عموم��ی در جای��گاه واقعی خ��ود قرار نگی��رد. روابط 
عموم��ی را تقلی��ل دادند! آن را تحقیر کردند! ش��أن آن 
را ب��ه کارهای خدمای و برگزارکننده ی مراس��م کاهش 
دادند. از آن سو واحدهایی نظیر امور حقوقی، حراست 
و حتی پدیده ی مذموم و نابهنجار دالالن سازمانی که از 
طریق دیپلماس��ی عمومی و یا روش های خشونت آمیز، 

ارتباطات درون و برون سازمانی را پیگیری می کنند.
 پیش از این در یادداش��تی با عن��وان »آیا روابط عمومی 
ممکن اس��ت؟!« اس��تدالل ک��ردم؛ رواب��ط عمومی در 
خوزس��تان بای��د پوس��ت اندازی کن��د. باید بر اس��اس 
ارزش ها، هنجارها و آرمان های خوزس��تانی خود، مدل 
تعاملی بس��ازد. بدون تردید ای��ن هدف تنها در صورتی 
محقق خواهد ش��د که س��ازمان دچار دگردیسی شود. 
س��ازمان باید از موقعیت  »استعالیی« به زمین فرود آید 
تا امکان روابط عمومی فراهم شود؛ در غیر این صورت 
رواب��ط عمومی در خوزس��تان ممتنع، بلک��ه تاراج رفته 

است.
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دانشیار دانشگاه تربیت مدرس گفت: آمار کودک آزاری در ایران خیلی بیشتر 
از آماری است که در نهادهای رسمی اعالم می شود. در شرایطي که اخبار 
آزرده خاطر  را  بیدار  وجدان هاي  و  مي خورد  گوش  به  روز  هر  کودک آزاري 
به وضعیت  رسیدگي  معتقدند  در شرایطي که عده اي  و همچنان  مي کند، 
کودک آزاري، اولویت مسائل اجتماعي ما نیست، امروز در همایشي که در 
مشهد در این زمینه برگزار شد، آمارهایي از زبان کارشناسان درباره آزارهایي 

که متوجه کودکان است بیان شد. 
از  محمد فرجیها درهمایش آسیب شناسی و بررسی راهکارهای پیشگیری 
کودک آزاری با تاکید بر شهر مشهد که در تاالر شهر برگزارشد، اظهار کرد: انتشار 
اخبار جرایم مربوط به اطفال منجر به جریحه دار شدن افکارعمومی و احساس ناامنی 
می شود که دستگاه قضایی هم در پاسخ به این احساسات جریحه دار شده اقدام 
به یک سری اقدامات سرکوب گرایانه می کند تا افکار عمومی آرامش پیدا کند. ما 
با این فرآیند به شدت مخالف هستیم؛ زیرا این حوادث می تواند محفل خوبی برای 
یک سری آموزش ها به افکار عمومی باشد. می توانیم این موضوع را بهانه قراردهیم 

تا با جامعه، سازمان های مردم نهاد و... وارد گفت وگو شویم.
وی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد در کشور ما هنوز که هنوز است یک اتفاق نظر 
در خصوص اینکه کودک آزاری امروز مساله اجتماعی ماست، وجود ندارد. معاون 
فرهنگی قوه قضائیه عنوان کرده است که کودک آزاری شایعی در کشور نداریم و 
این موارد یک سری موارد خاصی است که اتفاق می افتد و... . این مصاحبه نشان 
می دهد هنوز در این زمینه اجماع نداریم. هنگامی که الیحه حمایت از حقوق 
نوجوانان در سال 81 در مجلس بحث می شد عده ای از نمایندگان می گفتند که این 
مساله، مساله ما نیست. هنوز هم این تفکر نه تنها در سیاست مداران بلکه در اجتماع 

هم وجود دارد. تا هنگامی که در یک جامعه ای اجماع وجود نداشته 
باشد که یک مساله ای معضل اجتماعی است، اجزای آن جامعه درصدد 

سیاست گذاری و برنامه ریزی برای این موضوع بر نمی آید.
این دکترای حقوق جزا و جرم شناسی گفت: آمار کودک آزاری در ایران 
خیلی بیشتر از آماری است که در نهادهای رسمی اعالم می شود. 
براساس آماری که اعالم شده در شش ماهه ابتدای سال گذشته، 16 
هزار کودک آزاری در کشور ثبت شده است. شاید میزان کودک آزاری 
در کشور ساالنه به حدود چند صد هزار مورد برسد. اگر قرار است 
برنامه  پیشگیری از کودک آزاری طراحی کنیم باید این برنامه از دل 
تحقیقات و پرسش هایی که از کودکان پرسیده می شود برآید.  فرجیها 
ادامه داد: اگر کل بودجه کشور را هم برای کودک آزاری بگذاریم 
باز هم نمی توانیم به نتیجه دلخواه برسیم. در اکثر کشورها مقابله 
است.  شده  شروع  جامعه  بستر  و  جامعه  خود  از  کودک آزاری  با 
موضوع  این  و  خبر می دهند  و همسایه ها  مردم  را  کودک آزاری 

را عیب نمی دانند. آموزش عمومی است که می تواند به مقدار زیادی راهگشا 
باشد.

هشدار نسبت به کودک آزاري هاي جنسي
در عین حال شهین علیایی زند، بنیان گذار موسسه پیشگیری از آزار جنسی 
کودکان و نوجوانان با بیان این که به نظر می رسد شکل و شمایل کودک آزاری 
در ایران در حال تغییر است، در این همایش گفت: کودک آزاری در همه جای 
دنیا وجود دارد. بعد از قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و به ویژه کودکان است 
که باالترین درآمد را نصیب تجار انسان می کند. تفاوت کودک آزاری در ایران 
و سایر مناطق دنیا در این است که در آن مناطق می توانیم راحت تر در موردش 

صحبت کنیم، تعامل وسیع تر داشته باشیم و برای حل آن برنامه بدهیم.
عالمه  دانشگاه  روانشناسی  و  تربیتی  علوم  دانشکده  علمی  هیئت  عضو 
طباطبایی با بیان اینکه اولین موسسه پیشگیری از آزار جنسی کودکان و 
نوجوانان را از سال 88 در تهران دایر کرده ایم و با دشواری به ما مجوز دادند، 
خاطرنشان کرد: یکی از کارهایی که در موسسه ما انجام می شود این است 
که می توانیم کودک آزاری جنسی را دهه به دهه مقایسه کنیم. شرایط ما روز 
به روز حادتر می شود. در جامعه ما به دالیل مختلف یک قبح شکنی فوق العاده 
عظیم رخ داده است. قبح شکنی همچون ویروس است و اندام های جامعه را 
در بر می گیرد. این روزها افرادی که قرار بوده الگوی رفتاری شوند قبح شکنی 
را در آن ها به مراتب بیشتر دیده ایم. این موضوع به بدنه جامعه سرایت کرده 
و قبح شکنی درحال حاضر به امری معمول تبدیل شده است. وی گفت: 
اتفاق هایی دارد در جامعه ما می افتد که باعث می شود شرایط روحی روانی 

مردم به قدری دشوار باشد که در یک بی قراری عمیقی قرار بگیرند. تبعات این 
بی قراری با خشونت های اجتماعی عجین است که یکی ازآن ها کودک آزاری و 

از جمله کودک آزاری جنسی است.
وی با بیان اینکه غیبت مادر به عنوان یکی از اصلی ترین علل کودک آزاری به 
شدت مشاهده می شود به کودک آزاری جنسی توسط پدرخوانده ها اشاره کرد و 
گفت: این مساله بیشتر شده است، طالق افزایش یافته و ازدواج دوم و درنتیجه 
تعداد پدرخوانده ها زیاد شده است. همچنین تعداد زیادی از کودک آزاری جنسی 
توسط دوستان مادر را مشاهده می کنیم که بچه را می سپارند به کسی که 
خودش هم حال خوشی ندارد.  وی افزود: به نظر می رسد شکل و شمایل 
کودک آزاری در ایران دارد تغییر می کند. کودک آزاری به ویژه از نوع جنسی 
در 10 سال گذشته روز به روز خشن تر شده است. درحال حاضر بچه ها را 
قطعه قطعه می کنند که علت آن در بسیاری موارد مواد مخدر صنعتی است.

کودک همسري ناشي از فقر است
نماینده  بود. طیبه سیاوشي،  نماینده مجلس هم  این همایش میزبان یک 
مردم تهران در مجلس شورای اسالمی به موضوع کودک همسری اشاره کرد 
و گفت: این موضوع ناشی از فقر است و در محالتی که از ضعف اجتماعی 
برخوردار هستند، بیشتر اتفاق می افتد. طیبه سیاوشی، در نشست »کودکی 
فراموش شده؛ بررسی پدیده کودک همسری از منظر قانونی و فقهی« که در 
تاالر رجایی دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، تصریح کرد: 
پدیده کودک همسری یکی از پدیده هایی ست که بیش از 90 درصد آن در 
خانواده های بی بضاعت و فقیر اتفاق می افتد و این کودکان معمواًل با مهاجرانی 
ازدواج می کنند که فاقد شناسنامه هستند که باعث ایجاد پدیده دیگری به نام 

عدم هویت می شود. تا قبل از اینکه مسئله ای تبدیل به بحران شود باید جلوی 
آن را بگیریم. وی افزود: بحث کودک همسری یا افزایش حداقلی سن ازدواج، 
بیش از یک سال و نیم در مجلس مورد توجه ما بوده  است و از نظر کارشناسان 
متعددی به آن پرداخته ایم. همزمان با فعالیت ما در مجلس شاهد آمار و ارقام 
عجیبی در رابطه با طالق کودکان بودیم که نتوانستیم منبع موثقی را برای آن 

پیدا کنیم اما درهرصورت آمار قابل توجه و عمده ای بود.
سال 1371  در  کرد:  بیان  اسالمی  شورای  درمجلس  تهران  مردم  نماینده 
براساس مصوبه ای که مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده 1041 اعالم 
کرد، عقد نکاح به 13 سال شمسی برای دختران و 15 سال شمسی برای 
ماده 1041  اصالح  برای  در سال 1381تالش هایی  یافت.  افزایش  پسران 

شروع شد که به دلیل مخالفت شورای نگهبان این اصالحات متوقف شد.
نماینده مرم تهران در مجلس شورای اسالمی خاطر نشان کرد: یکی از مسائل 
مهم دربحث سن ازدواج مسئله رشد است. رشد یکی از شرایط استقالل در 
به رشد  فرد  مالی شاید  درامور  معتقدند که  فقها  برخی  و  است  ازدواج  امر 
رسیده باشد اما از لحاظ عقلی رشد اتفاق نیفتاده است. ما در دیداری که با 
آیت اهلل مکارم شیرازی داشتیم، این بحث را مطرح کردند و دراین امر بین 
فقها اختالف نظر وجود دارد و ایشان ذکر کردند که در ازدواج، رشد عقلی 

باید مالک قرار گیرد. 
 وی افزود: بحثی را که ما در فراکسیون زنان مجلس پیگیری می کنیم از 
سیر تاریخی و تحوالتی است که رخ داده است و هم برداشتی فقهی از این 
امر است و در نهایت موسسه تحقیقات اسالمی قم این کار را انجام دادند. 

در صحبت با آن ها ما سن ازدواج برای دختران را 16 سال و پسران را 18 
سال ذکر کردیم، اما دو تبصره ی مهم را درنظر گرفتیم که بحث تفاوت سنی 
زوجین است که در استان های مرزی بسیار با آن مواجه هستیم. آیت اهلل مکارم 
شیرازی هم این بحث را تایید می کند که تفاوت سنی زیاد زوجین مخالف 
مصلحت دختر است. به همین دلیل ما این تبصره را در ماده 1041 در نظر 
گرفتیم در مواردی که دختر کمتر از 18 سال دارد و تفاوت سنی بیش از 15 

سال است، ثبت ازدواج موکول به احراز مصلحت خواهد شد.
سیاوشی ادامه داد: مورد دیگری که بازهم یک برداشت تاریخی از قانون است 
و به عنوان یک تبصره ذکر کردیم، ازدواج زیر 13 سال برای دختران ممنوع 
و برای پسران هم زیر 15 سال ممنوع اعالم شود. ما با افرادی که مخالف 
افزایش حداقلی سن ازدواج بودند فقط در همین بحث به توافق رسیدیم. 
این بحثی است که در شورای فرهنگی اجتماعی زنان بیشتر مطرح شد که 
دستگاه های دیگری هم در آن حضور دارند. وی ادامه داد: بارها مشاهده شده 
که یک دختر 14 ساله مطلقه است و یا حتی دارای فرزند است. مهم ترین 
بحث درمورد ازدواج کودکان این است که این کودکان بسیار زود از سیکل 
آموزشی خارج می شوند و از مهارت کافی محروم اند و به دلیل نداشتن همین 
مهارت ها دچار چنین آسیب هایی شده اند. برخی از سمن ها هستند که تالش 
بسیاری را برای توانمندسازی این کودکان انجام می دهند تا بتوانند مهارت 
کافی را به این کودکان آموزش دهند. همانطور که می دانید حاشیه نشین های 
تهران هم دست کمی از مشهد ندارند و این پدیده را می شود در آن ها بیشتر 
دید به دلیل اینکه زمانیکه ازدواج کردند با همان فرهنگ قومی و قبیله ای 

مهاجرت کردند.
آخرین وضعیت الیحه حمایت از حقوق کودکان 

طیبه سیاوشي همچینین در توضیح بیشتر درباره الیحه حمایت 
از حقوق کودکان و نوجوانان گفت: این الیحه در 5 فصل تدوین 
انتقاد از این که روند بررسی  با  شده و حاوی 81 ماده است. او 
الیحه در کمیسیون حقوقی مجلس بسیار طوالنی بوده و تغییرات 
تقریبا چشمگیری نسبت به نسخه مجلس نهم در آن حاصل شده، 
گفت: در فصل اول الیحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان 
اصطالحاتی همچون آزار جسمی و جنسی، بهره کشی اقتصادی، 
مصادیق در معرض بزه دیدگی و ... مطرح شده است. در فصل دوم 
به تشکیالت پرداخته شده است. مهمترین موضوع در این فصل 
شورای عالی حمایت از اطفال و نوجوانان است.20 دستگاه شامل 
قوه قضائیه، وزارت بهداشت، وزارت کار، دو نماینده از سازمان های 
سوم  فصل  در  هستند.  عالی  شورای  این  و...اعضای  نهاد  مردم 
اصول و تدابیر حمایتی مطرح شده است که 14 برنامه برای این 
فصل بیان شده است. پیش بینی شده صندوق حمایت از کودکان و نوجوانان 
تشکیل شود که در واقع اجرایی شدن این برنامه ها را محقق کند. در فصل 
چهارم جرایم و مجازات ها بیان شده است. برای آزار جنسی یا عاطفی جزای 

نقدی بین 5 تا 50 میلیون ریال دیده شده است.
دولت،  بین  کودک آزاری  از  مشترک  تعریف  »یک  اینکه  بیان  با  وی 
کرد:  تصریح  ندارد«،  وجود  نهاد  مردم  سازمان های  و  جامعه  رسانه ها، 
باید این امر مهم و دردناک را در جامعه به رسمیت بشناسیم. هنوز در به 
رسمیت شناختن این موضوع دچار تردید هستیم. به همین دلیل اقدامات 
و  کودکان  موضوع  در  ندارند.  را  اجرایی  الزم  زمینه  حقوقی  و  تضمینی 
خانواده هیچ گفت وگویی بین بخش های مختلف جامعه نداریم و تازمانی 
که این گفت وگو صورت نگیرد بهبود چشمگیری در این زمینه ها نخواهیم 
را  مسائل  این  نظر  اجماع  با  و  شود  ایجاد  گفت وگو  این  امیدواریم  دید. 
داریم.  بیشتر رسانه ملی  به همکاری  احتیاج  این موارد  ببریم. در  پییش 

امیدواریم این مباحث را بتوانیم در آموزش و پرورش هم باز کنیم.
این عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: مسئله 
راه گشا در مورد کودکان نهادهای مدنی هستند اما نمی توانیم تقش قانون 
را نادیده بگیریم. موضوع والیت مطلق والدین معضل و مشکل شده و باید 
برای آن فکری کرد. در قانون به دلیل آنکه گفته اند پدِر بد بهتر از بهزیستی و 
دستگاه دولتی است فکری برای این امر نشد و با مخالفت مواجه شد اما دیدن 
این امر و اینکه دستگاه های حاکمیتی بتوانند پشتیبانی کنند از این بچه ها 

مساله ای مهم است.

آزارها خشن تر شده

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران گفت: راه خروج از بیماری مزمن حوزه 
اجتماعی، استفاده از تمام ظرفیت ها است و مردم محور کار هستند و نباید در حوزه 
اجتماعی نگاه قیم مآبانه به مردم داشت و باید تمام سازمان ها در این حوزه درگیر 

شوند.
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران گفت: راه خروج از بیماری مزمن حوزه 
اجتماعی، استفاده از تمام ظرفیت ها است و مردم محور کار هستند و نباید در حوزه 
اجتماعی نگاه قیم مآبانه به مردم داشت و باید تمام سازمان ها در این حوزه درگیر 
شوند. سید حسن موسوی چلک در اولین همایش مددکاری اجتماعی و اخالق 
اجتماعی که در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به رصدهای انجام شده و 
نیازسنجی در حوزه اجتماعی کشور و نیز مقارن شدن روز نامگذاری مددکاری 
اجتماعی در سال جاری با بعثت پیامبر و فلسفه بعثت ایشان که اتمام مکارم اخالق 
است، شعار امسال انجمن مددکاری اجتماعی ایران »مددکاری اجتماعی- اخالق 

اجتماعی« تعیین شد.
وی با اشاره به 60 سالگی حرفه مددکاری اجتماعی در کشور ادامه داد: 
واقعیت حوزه اجتماعی حکایت از آن دارد که حوزه اجتماعی در شرایط 
خوبی به سر نمی برد و اگر شرایط حوزه اجتماعی مطلوب نباشد شرایط 

هیچ حوزه ای مناسب نیست.
موسوی چلک با بیان اینکه 2000 عنوان مجرمانه در ایران وجود دارد 
در حالی که میانگین این شاخص در دنیا 60 تا 90 عنوان است،گفت: 
متأسفانه با داشتن 80 میلیون جمعیت در کشور، مطابق آمار مسئوالن 
قضایی 15 میلیون و 200 هزار پرونده قضایی در کشور وجود دارد این 
در حالیست که کشور هندوستان با داشتن بیش از یک میلیارد جمعیت، 

تعداد یک میلیون و 200 هزار پرونده قضایی دارد.
وی افزود: مطابق آمارهای وزیر دادگستری در تیرماه سال 96، ورودی 
زندان های کشور 459 هزار و 666 نفر است یعنی 52 نفر به ازای هر 
یک ساعت. در حالی که در سال 58 این میزان 10 نفر به ازای هر 

ساعت بود. رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با اشاره به اینکه در طول 40 سال 
گذشته استراتژی های درستی برای مدیریت اجتماعی در کشور اتخاذ نشده است، 
اظهار کرد: حوزه اجتماعی با رویکرد اجتماعی قابل حل است و باید نگاه های سیاسی 

و امنیتی را در این حوزه کنار گذاشت.
وی تصریح کرد: وجود تعداد باالی پرونده های قضایی، افزایش طالق )به ازای هر 
3.5 ازدواج یک طالق(، افزایش خشونت خانگی، سالمندآزاری )یکی از سه مولفه 
مداخالت در حوزه مددکاری اجتماعی( و مسائلی از این دست نشانه ضعف اخالق 

در جامعه است.
کمیسر اخالق فدراسیون مددکاران اجتماعی آسیا - اقیانوسیه همچنین گفت: 
مطابق آمار وزیر بهداشت به ازای هر 4 نفر در کشور یک نفر دارای اختالل روانی 

است و 6 میلیون افسرده در کشور وجود دارد.

موسوی چلک یادآور شد: مطابق آمار وزارت راه 19 میلیون نفر در کشور در محالت 
ناکارآمد شهری زندگی می کنند که از حداقل های خدمات عمومی محروم هستند 
و سال ها به عنوان شهروند درجه 2 قلمداد می شدند و برچسب غیررسمی بر این 

مناطق زده شده بود.
وی افزود: مطابق آمارهای پلیس راهور 17 هزار نفر در تصادفات ساالنه فوت می 

کنند که بخشی از این تصادفات از ضعف اخالق در رانندگی ناشی می شود.
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با اشاره به آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر در 
کشور گفت: مطابق آمارها 4 میلیون و 400 هزار معتاد در کشور وجود دارد که 2 

میلیون و 800 هزار نفر از آنها معتاد دائمی هستند.
وی در ادامه اظهار کرد: آمارها نشان از آن دارد که اخالق در جامعه ما نهادینه نشده 
است و حوزه اجتماعی ما، حوزه امنیت ملی ما را تهدید می کند و بعد از حوزه اقتصاد، 
از حوزه اجتماعی به عنوان دومین مولفه و نگران کننده ترین مولفه در کشور یاد 

می شود.
موسوی چلک تصریح کرد: بر اساس سرشماری رسمی کشور در سال 95 بیش 
از 3 میلیون زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارد که این آمار در سال 90 دو 
میلیون و 553 هزار نفر، در سال 89 یک میلیون 666 هزار نفر و در سال 75 کمتر 
از یک میلیون و 200 هزار نفر بود و این بدان معنا است که در یک بازه زمانی 20 

ساله جمعیت زنان سرپرست خانوار دو برابرشده است.
مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد سازمان بهزیستی کشور متذکر شد: هیچ یک از 
مولفه های یاد شده نشان از بهبود وضعیت اجتماعی ندارد و باید واقعیت را پذیرفت 

و سانسور را کنار گذاشت.
وی با بیان اینکه همین امروز هم حوزه اجتماعی ما از مسائل اجتماعی عقب است، 
گفت: متاسفانه تاکنون سالمت اجتماعی در کشور سنجیده نشده است و شاخص 

سرمایه اجتماعی که یکی از مهم ترین مولفه های توسعه و امنیت در هر جامعه ای و 
موجب افزایش اعتماد و امنیت در جامعه است در پژوهش های وزارت کشور بسیار 

پایین است.
موسوی چلک با اشاره به اینکه فضای اجتماعی ایران باید برای بیان مطالبات 
اجتماعی و واقعیت ها فضایی صادقانه باشد، اظهارکرد: بزرگ شدن نهادها و 
سازمان هایی چون دادگستری، کالنتری، امور زندان ها، بهزیستی و کمیته امداد 

نشانه ضعف اجتماعی است.
وی افزود: وجود نیروی انسانی سالم و کارآمد بزرگترین سرمایه هر کشوری است و 
بسیاری از کشورهای توسعه یافته در جهان از این سرمایه به درستی سود می برند و 

متاسفانه ما در حوزه مددکاری اجتماعی از ضعف اخالق آسیب می بینیم.
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران در ادامه گفت: با جزیره ای کردن اعتیاد، زنان 
سرپرست خانوار و دیگر آسیب های اجتماعی هیچ گاه نمی توان مدیریت صحیحی 
بر حوزه اجتماعی داشت در حالی که باید همه اینها را به صورت یک 

پازل واقعی نگاه کنیم.
موسوی چلک یادآور شد: ما باید روی 60 مولفه اجتماعی دیگر به جز 
آسیب ها کار کنیم تا مردم بهتر زیستن را تجربه کنند و کشور بتواند از 

شرایط کنونی خارج شود.
وی ادامه داد: امروز شاخص کیفیت زندگی در کشور ما پایین است و 
این امر موجب ایجاد ناامیدی، بی تفاوتی، ضعف مشارکت و فردگرایی 
و در نهایت تنهایی اجتماعی و جایگزین مولفه هایی می شود که موتور 

محرک کشور است.
کمیسر اخالق فدراسیون مددکاران اجتماعی آسیا - اقیانوسیه با اشاره 
به اینکه دین ما دین نشاط و شادابی است، اظهارکرد: از لحاظ شاخص 

نشاط اجتماعی، ایران در میان 157 کشور دنیا رتبه 108 را داراست.
برداری  بهره  اجتماعی  از حوزه  نباید  نکته که  این  با توضیح  وی 
سیاسی کرد، گفت: ما نتوانسته ایم مدیریت جامعی بر حوزه اجتماعی 
داشته باشیم و سیاستگذاران و ناظران هم در طی سالیان گذشته در ایفای وظیفه 

مطالبه گری خود کوتاهی کرده اند.
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران افزود: مدارا، مهربانی و صداقت بخشی از 
اخالق است و حوزه مددکاری اجتماعی، حوزه اجتماعی و حتی حوزه امنیتی ما به 

دلیل ضعف اخالق در جامعه در رنج است.
وی در ادامه گفت: تاب آوری اجتماعی با اعتماد شکل می گیرد و باید رویکرد 
سیاسی را از این حوزه جدا کرد و اگر می خواهیم در حوزه اقتصادی موفق باشیم 

باید به حوزه اجتماعی بپردازیم.
موسوی چلک در پایان اظهار کرد: اگر در حوزه اجتماعی دیر بجنبیم اوضاع 
به هم خواهد ریخت. هرکس باید نقش خود را به خوبی ایفا کند و باید بدانیم 

مسئولیت پذیری بخشی از اخالق است

به ازای هر 4 نفر در کشور یک نفر دارای اختالل روانی است

ن�ان ز

زنانی که بدون اطلاع 

سله طاقه می شلوند
باورش سخت است که هنوز در کشورمان زنانی بدون حکم دادگاه 
و فقط براساس گفته شوهرانشان طالق داده می شوند. در نحوه 
دارد.  تفاوت هایی وجود  اسالمی  مذاهب  بین  اجرای سه طالقه 
براساس فقه شیعه، سه طالقه کردن زنان در سه مرحله و سه زمان 
با حضور شهود عادل انجام می شود و مردان نمی توانند همسر خود 
را در یک نوبت سه طالقه کنند. در فقه اهل سنت، سه طالقه کردن 
در یک مجلس نیز صحیح و احکام سه طالقه درباره آن صادق 
است، از این رو سه طالقه کردن در فقه اهل سنت، یعنی شوهر با سه 
مرتبه تکرار لفظ طالق در یک مرحله همسر خود را حتی در غیاب 
او طالق می دهد و چون طالق مطابق قواعد اسالمی ایقاع، یعنی 
امری یک طرفه از جانب مرد است، نیازی هم به اجازه و رضایت 
زن ندارد.  قانون مدنی ایران سه طالقه را به رسمیت شناخته است 
و می گوید زني که سه مرتبه متوالي همسر یک نفر بوده و مطلقه 
شده، بر آن مرد حرام مي شود؛ اما این حرمت می تواند با شرایطی از 
بین برود. چنانچه زن بنا به واسطه عقد دائم به زوجیت مرد دیگري 
درآمده و پس از وقوع نزدیکي با او به واسطه طالق یا فسخ یا فوت 
جدایی حاصل شده باشد، آن وقت زن می تواند مجددا به عقد ازدواج 
همسر اولش درآید.  ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه 
ایرانیان غیرشیعه، به محاکم اجازه داده است در مسائل مربوط به 
احوال شخصیه قواعد و عادات مسلمه متداول پیروان آن مذهب را 
رعایت و اجرا کنند. این قاعده در دو اصل 12 و 13 قانون اساسی 
جمهوری اسالمی نیز تأیید شده است. تبصره ماده 4 قانون حمایت 
از خانواده نیز رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه را در محاکم 

در نظر گرفته است.
 از  آنجایی که طالق از مصادیق احوال شخصیه است، بر این اساس 
دادگاه ها درباره سه طالقه در میان پیروان فقه اهل سنت از قوانین 
همان مذهب پیروی می کنند نه قانون مدنی و قانون حمایت از 
خانواده؛ اما باید در نظر داشت که قاعده احوال شخصیه ایرانیان 
غیرشیعه در صورتی اجرا می شود که مخالف نظم عمومی نباشد 
و اخالق عمومی را جریحه دار نکند. در واقع می توان ادعا کرد که 
اجرای این قاعده در برابر حاکمیت قانون ملی استثناست و باید 
تفسیر محدود شود و در هرجا که محل تردید باشد، قاضی باید به 
قانون ملی و همگانی کشور استناد کند. ماجرا از این قرار است که 
گفتن لفظ سه طالقه در برخی از مناطق ایران یک امر روزمره شده 
است.  در واقع می توان گفت یک شرطی است که شوهر اختیار 
دارد هر وقت خواست از آن استفاده کند، یا سوگندی که هر وقت 

خواست می تواند یاد کند، مثال وقتی با دوستانش دور هم جمع 
شده اند روی امری قسم بخورد یا وقتی که می خواهد برای زنش 
محدودیت هایی اعمال کند، مثال به زنش می گوید: »سه طالقه ام 
افتاده باشد اگر از خانه بیرون بروی«. حال اگر زن از خانه بیرون 

برود سه طالق او جاری شده و زن بر شوهرش حرام می شود.
 درباره رویه ای که اجرا می شود باید گفت دو حالت متصور است: 
حالت اول وقتی است که شوهر نزد زن قسم بر سه طالقه می خورد 
و حالت دوم زمانی است که زن از طریق دیگران از قسم شوهر 
مطلع می شود. در هر دو صورت زوجه نزد روحانی محل رفته و 
جویای وضعیت طالقش می شود، چراکه در واقع پس از اینکه زن از 
سه طالقه شدن خود مطلع شد، دیگر خود نیز از نظر شرعی و عرفی 

ماندن در منزل شوهر را جایز نمی داند.
معموال مسئله در شورای روحانیت شهر بررسی می شود. در بسیاری 
از موارد شوهر که بدون آگاهی از عواقب عملش سوگند خورده 
است بنا به دالیلی از جمله امور مالی که بر عهده اش است، در جلسه 

شورا حاضر نمی شود و همچنان زن را در بالتکلیفی قرار می دهد.
 تنها راهی که زن می تواند با استفاده از آن پس از سه طالقه شدن 
دوباره با همسر خود ازدواج کند این است که به عقد ازدواج مرد 
دیگری که محلل خوانده می شود در آید و سپس طالق بگیرد. به 
مرور زمان محلل از نظر اجتماعی امری مذموم و ناپسند شده و شاید 

بتوان گفت که دیگر کمتر مردی حاضر است به این امر تن دهد.
 مسئله سه طالقه در سایر کشورها نیز وجود داشته، ولی تالش های 
فعاالن مدنی سبب واکنش سیستم قضائی و حذف این رویه 
غیرعادالنه شده است. مرداد 1396 بود که دادگاه عالی هند، رسمی 
را که به مردان مسلمان اجازه می داد با سه بار بر زبان آوردن کلمه 

»طالق« از همسران خود جدا شوند، لغو کرد.
 در گذر زمان، قوانین مربوط به خانواده متحول شده و به نظر 
می رسد مالحظات سیاسی و ارزش های مربوط به نظم عمومی 
در تدوین قوانین جدید در نظر گرفته شده است. در قانون حمایت 
از خانواده برای ثبت نشدن طالق مجازات تعیین شده است. بدون 
شک سه طالقه به شکلی که االن در میان اهل سنت در کردستان 
اجرا می شود، بر خالف نظم عمومی است؛ از این رو برای جلوگیری از 
جریحه دار شدن افکار عمومی شایسته است قانون گذاران در راستای 
حل معضل سه طالقه به این شکل که در کردستان اجرا می شود، 

تدبیری بیندیشند.

شگفت است که سال هاست راه غلطی را پیش می رویم و به مقصد 
نمی رسیم و از همان ناکجاآبادی که بدان رسیده ایم، بقیه را نیز فرا می 

خوانیم که راه همین است که ما رفتیم، شما هم بیایید!
- پزشک متخصصی که بیماران خود را همچون طعمه ای در نظر می 
گیرد و می خواهد تا آنجا که برایش مقدور است جیب هایشان را بتکاند...

- کارگری که از صبح اول وقت، سعی در اتالف وقت داشته تا انرژی 
کمتری مصرف نماید و به عصر نرسیده تماما چشمش به آفتاب است 

که کی غروب می کند و کارش به اتمام می رسد...
- کارفرمایی که نگاهی غیر انسانی به زیردستانش دارد و سعی می کند 

استثمارشان کند و از حق شان بزند... 
- مهندسی که با امضاهای پولکِی خود، سازه های ناامن تحویل مردم 

می دهد...
- کارمندی که محل کار خود را با محل استراحت اش اشتباه گرفته 

و کارش شده است مردم را سر دواندن و “ امروز برو فردا بیا “ کردن...
- مدیری که تخصص مدیریت ندارد و صرفا بر باند بازی و رانت بر 

این جایگاه نشسته... 
- خودرو سازی که با اینکه می داند خودرو هایش به لحاظ کیفیت و 
ایمنی در سطح بسیار پایینی هستند اما باز خودروی بی کیفیت به قیمت 
گزاف تحویل مردم داده و باعث مرگ و میر و نقص عضو افراد جامعه 

می شود... 
- راننده ای که با این که می داند خودرویش بی کیفیت است و جاده ها 
ناایمن، اما باز تمام تخلفات ممکن را انجام داده و با سرعتی حرکت می 

کند که انگار با هواپیما مسابقه می دهد... 
- مغازه داری که کم فروشی کرده و اجناس بی کیفیت با قیمت 

نامتناسب تحویل مردم می دهد...

- والدینی که حتی نمی دانند با کودک و نوجوان خود چگونه صحبت 
کنند...

- کارخانه داری که مواد اولیه ی بی کیفیت را در محصوالتش به کار 
برده و باعث اتالف پول مردمی می شود که با بدبختی و هزار زحمت 

خرج خود و خانواده شان را بدست می آورند...
- و...

این ها نشانه چه هستند؟ می توان دالیل مختلفی را قطار کرد، از ضعف 
نظارت گفت، از خألهای قانونی سخن به میان آورد، اوضاع اقتصادی را 
بهانه کرد، فقر اخالقیات را مطرح نمود و ... ؛ همه این ها و دهها دلیل 
دیگر درست اند ولی اگر بخواهیم ام المشکالت را بیابیم، باید سراغ جایی 
برویم که همه  این آدم های مشکل دار در آن تربیت روحی، فکری و 
روانی شده اند: نظام تعلیم و تربیت. وجود میلیون ها شهروند مانند آنهایی 
که در این چند بند گفتیم،  نشان می دهد و فریاد می زند که راه تعلیم و 
تربیِت جامعه، این نبوده است که تابحال به خورد جامعه داده شده است. 
ما آدرس تعلیم و تربیت را اشتباه آمده ایم و الزم است یک انقالب فراگیر 
در عرصه تعلیم اتفاق بیفتد تا زیرساخت های فکری و رویکردی نسل 

جدید، به شیوه ای علمی تر و انسانی تر شکل بگیرد. 
شگفت است که سال هاست راه غلطی را پیش می رویم و به مقصد 
نمی رسیم و از همان ناکجاآبادی که بدان رسیده ایم، بقیه را نیز فرا می 
خوانیم که راه همین است که ما رفتیم، شما هم بیایید! این بزرگ ترین 
ظلم ما پدرها و مادرها بر فرزندان مان است؛ ما هر چند کودک آزاری را 
زشت و غیر انسانی می دانیم ولی در کمال تعجب،در حق همه کودکان 

این سرزمین مرتکب نسل آزاری هستیم.
تحول بنیادین و انقالبی در آموزش و پرورش، تنها راه نجات فرزندان 

ما و ایران ماست.

رجب علی
رجب علی ،کشاورز نازنین و زحمت کش آبادی ما ، پنج تا فرزند داشت، 
آخرین فرزند او پسر هشت ساله ای بود که توان کمک به خانواده را 
نداشت. سالی از سال های خدا، آفت به جان تمام محصوالت او افتاد، هر 
چه کاشته بود را از بین برد و دستان رجب علی را مثل یک گردوی پوک 
خالی کرد .از بخت بد روزگار، قرار  گذاشته بود که یک ماه بعد از عید 
دخترش ماه منیر رو عروس کند و به خانه بخت بفرستد . رجب علی ما 
که در آن روزگار پنجاه و سه سال داشت تصمیم گرفت تا تمام زمستان 
را از آبادی ما به اهواز برود و در انبار تره بار همشهریش آقای ریاحی، با 
بارگیری ماشین ها پولی بدست آورد، تا با شادی و خوشی بتواند دخترش 
را به خانه بخت بفرستد. هنگام وداع همه اهل خانه بجز ماه منیر، جلوی 
درب منزل جمع شده بودن تا رجب علی را از زیر قرآن عبور دهند و با 
دعای خیر خودشان او را بدرقه کنند . آن روز ماه منیر هیچ حال و هوای 
خداحافظی با پدر را نداشت ، خوب می دانست که عروسی او پدر را 
مجبور نموده تا با آن تن الغر و رنجوری که دارد تصمیم بگیرد که 

در پنجاه و سه سالگی خود  برای بارگیری ماشین ها روانه اهواز شود.
ماه منیر کمی از پرده اتاق را کنار زده بود و از همان پشت پنجره محو 
تماشای پدر شده بود،  او از یک طرف بی صدا  می گریست و آرام آرام 
اشک می ریخت و از طرف دیگر به بزرگواری و مهربانی پدرش می بالید. 
رجب علی صبح زود به اهواز رسید، یک راست به بنگاه ریاحی رفت و 
بالفاصله شروع به کار کرد ،از کارکرد خودش در روز اول بسیار راضی و 
خشنود بود، طوری که آن شب نفهمید از شوق پولی که بدست آورده بود 

درست خوابش نبرد، یا از دردی که درکمرش افتاده بود؟
 رجب علی نازنین ما، آن شب غرق در رویاهای مختلف شده بود و تا 
نزدیکای صبح برای خودش خیال بافی های شیرین می کرد... با خودش 
می گفت.  چند روز دیگه کار کنم می تونم اون چمدون چوبی رو که با 
مخمل قرمز رنگ قشنگی پوشیده شده بود رو که یه روز روبروی امامزاده 
شهرکرد دیدم رو برای ماه منیرم بخرم، اگه بیشتر کار کنم می تونم  یه 
دست رختخواب پنبه ای هم بدم مش حسین لحاف دوز براش بدوزه، 

اگه بیشتر کارکنم میتونم براش...،
رجب علی مهربون ما آن شب در تخیالت خودش نه تنها برای ماه منیر، 
که برای هرکدام از بچه های خودش چیزی خرید و از خریدهای خودش 
بی اندازه خوشحال و راضی بود طوری که با تمام وجود احساس می کرد 

خوشبخت ترین مرد روی کره زمین است.

رجب  شب  آن  که  همانطور   
سیمی  تخت  یک  روی  علی 
دراز کشیده بود و داشت برای 
خودش خیال بافی های شیرین 
می کرد، درد کمرش مجبورش 
کرد تا خودش را نیم دوری بر 
تخت بچرخاند و جابجا کند که 
ستاره  به  چشمش  دفعه  یک 
های آسمان افتاد، با دیدن ستاره 

ها عرق سردی تمام بدن او را فرا گرفت، از خودش سخت شرمگین 
شد، حس بدی پیدا کرد حسی که بوی بی معرفتی و نامردی می داد 

با خود گفت
خاک بر سرت رجب علی، تو که نمک نشناس و بی وفا نبودی،  چطور 
دلت اومد که بی وفایی کنی؟ چطور برای همه خرید کردی جز ستاره؟ 
چطور تونستی ستاره همسر مهربونت رو فراموش کنی  و چیزی براش 
خرید نکنی؟ رجب علی از بی انصافی و بی معرفتی خودش بغض کرده 
بود و سخت رنج میبرد تا نزدیکای صبح با خودش کلنجار می رفت و 
خودش را سرزنش میکرد که چرا بی معرفتی کرده و ستاره را فراموش 
کرده بود؟  او که این فراموشی و بی معرفتی را به هیچ عنوان در شأن 
خودش نمی دید به دنبال راه حلی می گشت تا بتواند مقابل دق کردن 
خودش را بگیرد، و حداقل یه کمی هم که شده بخوابد،  همان طور که 
رجب علی غرق در افکار خودش بود یادش افتاد که در بچگی چند بار 
مادرش برای او تعریف کرده بود که هرکس توی آسمان خدا یه ستاره 
دارد، برای همین نگاهش را در آسمان خدا چرخاند و چرخاند تا قشنگترین 
و شفافترین ستاره را پیدا کرد، با پیدا کردن آن ستاره حالش خیلی بهتر 
شد، بلند شد و بر روی  دو زانویش نشست،  دستانش را بر دو زانو 
گذاشت، حالت تشهد گرفت و سرش را باال آورد و نگاهش رو دوخت به 
ستاره و عین یه بچه شروع کرد به عذر خواهی کردن از ستاره،... یواش 
یواش با معجزه پاک دلی و نیت خیری که برای حضورش در اهواز 
داشت، فاصله دور آن ستاره برایش معنی و مفهوم خودش را از دست داد. 

رجب علی مهربون ما زرنگی کرد و ستاره را بوسید و گفت:
ستاره جونم، تو را بخدا  بی مهری و بی وفایی رجب علی خودت رو 
ببخش. انشاءاهلل آنقدر کار میکنم تا برای تو هم یه گردنبند دلربا، با یه 

زنجیره طال  بخرم .

یک جامعه و هزار کاستی! مشکل از کجاست؟

ش�ت ا د د یا

د ا م�ر عم�و  ت  ا ط�ر خا

معصومه محمدی 

مراد پیش بین

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد سازمان بهزیستی کشور متذکر شد: هیچ یک از مولفه های یاد شده نشان
 از بهبود وضعیت اجتماعی ندارد و باید واقعیت را پذیرفت و سانسور را کنار گذاشت.
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از باال به پايين
ــانه   2ـ  گريه و زاريـ  فاني و مردنيـ  ماالمال  3ـ  چندتا ضميرـ  جمعيتـ   ــتان ادبيـ  خانه و كاش  1ـ  داس
يكان   4ـ  نشانهـ  مخفف هستمـ  كلمه اي كه دو بار در سوره حمد تكرار شده استـ   عالمت كاال   5ـ  رمق آخرـ  
دادن يا بخشيدن مال به كسيـ  اندازه هر سيستم صوتي   6ـ  اعتبار بانكيـ  ريشه موـ  محكم كردن   7ـ  شهری 
در ايتالياـ  گداـ  نام اصلي مجنون  8ـ  كركسـ  موي گردن شيرـ  موش صحرايي بزرگ   9ـ  شهری در فرانسه 
ــيـ  مادر  ــر گودرز   11ـ  قتل سياس ــخن بزرگان دينـ  داروي زخم   10ـ  خرس فضايیـ  رنگ صلحـ  پس ـ س
 ماندانا، ملكه هخامنشي- عيد ويتنامي ها   12ـ  از اقمار مشتریـ  رود مقدس آلماني هاـ  ضمير اشارهـ  تخته نقاشي  
  13ـ  رود مرزی چين و كره شمالیـ  عنوان شاهزادگان دوران صفویـ  بی رغبتی از انجام كاری  14ـ  كشوری 
در كنج شمال شرقی امريكای جنوبی كه پايتخت آن جورج تاون استـ  رايانه لوحيـ  پيرو   15 ـ دانش گردآوري 

و پردازش اطالعاتـ  پايبند  

از راست به چپ
 1ـ  تنها ماهي كه اسمش در قرآن آمده است- باشگاه های حاضر در دسته اول فوتبال آلمان  2ـ  روغن مردگان- 
ــتن كتاب  4ـ  مقابل امرـ   خميدهـ  يك نوع ناهنجاری ژنتيكی  3ـ  از نمازهاي واجبـ  كوه نزديك نطنزـ  نوش
مهم ترين شعبه نژاد سفيدـ  فرمانده بدنـ  يك حرف و سه حرف   5ـ  يك دور مسابقه تكواندوـ  رهاوردي از ويتنام 
و تايوان ـ  جنس به ظاهر قوی  6ـ  رگ خوابـ  سودمند ـ گردنه استان اردبيل   7ـ  سيالبـ  واحد بزرگ نيروهاي 
ــت از گناه   9ـ  روايت كنندهـ  پيراهن  قزاق در دوره قاجارـ  ايالتي در امريكا   8ـ  آوانسـ  خاطر و ذهنـ  بازگش
بافتنيـ  جواب مثبت   10ـ  خوش خلقـ  ستاره پروينـ  حمله نظامي   11ـ  پهلوانـ  بخش منفجر شونده موشك 
ـ دانشمند   12ـ  كلراـ  چين هاي ريز و در هم موي سرـ  درياچه سوئيسـ  پنهان كردن  13ـ  خويشي هاـ  پسر 
كاوه آهنگرـ  مركب پيامبر در شب معراج  14ـ  تر و تازهـ  روش و طريقـ  پياپي بودن   15ـ  آخرين شاه ساساني 

ـ آماده و فراهم كردن 
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

وادي کتاب

معرفي کتاب ابوجهاد

شهيد مغنيه  با موسيقي عرفاني
ميانه خوبي داشت

  غالمحسين بهبودي
نام عماد مغنيه تنها زماني سر زبان ها افتاد 
كه خبر شهادتش روي تلكس خبرگزاري ها 
ــمنانش او را  ــه دش ــت. مردي ك قرار گرف
ــبح حزب اهلل لقب داده بودند و 25 سال  ش
قوي ترين سرويس هاي جاسوسي دنيا را به 
عجز واداشته بود. اما اكنون كه چند سالي از 
شهادت عماد مغنيه مي گذرد هنوز زندگي 
»حاج رضوان« براي بسياري از دوستداران 
جبهه مقاومت اسالمي ناشناخته و مجهول 
است. به همين جهت انتشارات روايت فتح 
كتاب »ابوجهاد« )صد خاطره از شهيد عماد 
مغنيه( را به قلم سيدمحمد موسوي منتشر 
كرده است. در اين مجال كوتاه نگاهي گذرا 

به داشته هاي اين كتاب خواهيم انداخت. 
ــه اش در  ــه 1962، صداي گري »25 ژانوي
ــمش را  ــروت پيچيد. اس ــياح بي منطقه ش
ــا در يكي از  ــان روزه ــتند عماد. هم گذاش
ــد كه به  جاده ها تصادف كردند. معجزه ش
ــيد. پدرش، حاج فائز  هيچ كس آسيب نرس
ــه ما رحم  ــر اين بچه ب ــدا به خاط گفت: خ

كرد. اين بچه آينده دار است. هيچ 
كس فكرش را نمي كرد كه آينده 
ــت دادن اسرائيل  اين بچه، شكس

باشد.« 
ــره از يكصد خاطره اي  اولين خاط
ــت خواننده در كتاب  كه قرار اس
ــه كند،  ــا رامطالع ــاد آنه ابوجه
ــهيد مغنيه و  ــه تولد ش مربوط ب
ــا خانواده و  ــنايي مختصري ب آش
ــت. ذكر اين  محل زندگي وي اس
ــروعش از تولد شهيد  خاطره و ش
ــان دهنده ترتيب خاطرات بر  نش
اساس روالي تاريخي است. يعني 
از كودكي شهيد شروع مي شود و 
رفته رفته همراه با مقاطع مختلف 
زندگي عماد مغنيه پيش مي رود. 

ــان اول تو ذوق  نكته اي كه از هم
خواننده مي خورد، كوتاهي بيش 
ــان  ــت كه نش از حد خاطرات اس
ــت نويسنده از حيث  مي دهد دس
ــده  منابع كوتاه بوده كه مجبور ش

است هر روايت را به چند بخش تقسيم كند 
ــا »يكصد خاطره« پيش روي  تا اين كتاب ب
مخاطب قرار گيرد. يك نمونه از اين خاطرات 
كوتاه را بخوانيد: »فواد خيلي مهربان بود و 
ــش خوب در  ــب. از جهاد هم ادب خوش قل
ــاد چيز ديگري بود. يادم  يادم مانده، اما عم
نيست هيچ وقت اذيتم كرده باشد، از همان 

بچگي هايش بگير تا روز شهادتش.« 
ــنده در بيان خاطرات عدم ذكر  شيوه نويس
ــكل بيان  ــت. هرچند از ش ــام راوي هاس ن
ــدس بزنيم كه آن را  خاطرات مي توانيم ح
ــت: »عماد تازه  ــي روايت كرده اس چه كس
ــال ها رستوران  10 سالش شده بود. آن س
كوچكي در ضاحيه داشتم. پس از درسش 
مي آمد كمك من و بعد، شب ها با رفقايش 

مي رفت مسجد.« 
ــماره يك  ــاب ابوجهاد از ش صد خاطره كت
ــماره صد خاتمه  ــوند و تا ش ــروع مي ش ش
ــبتاً بكر  مي يابند. پس از آن چند تصوير نس
و كمتر ديده شده از شهيد مغنيه پيش روي 
ــد. اين كتاب در واقع  مخاطب قرار مي گيرن
ــمايي  قصد دارد با خاطراتي ريز و كوتاه ش
ــهيد مغنيه را به مخاطب معرفي  كلي از ش
كند تا اگر بعدها تحقيقات جامع تري نسبت 

ــهيد بزرگوار انجام گرفت، تكميل  به اين ش
كننده »ابوجهاد« باشد. 

ــي روندي  ــاط قوت كتاب، بررس يكي از نق
ــت كه از يك نوجوان بيروتي شخصيتي  اس
چون عماد مغنيه خلق مي كند: »از نوجواني 
ــرائيل را در سر داشت،  آرزوي مبارزه با اس
براي همين عضو الفتح شد، بزرگ ترين گروه 
ــطيني كه بار اصلي مبارزه با  مقاومت فلس
صهيونيست ها را به دوش مي كشيد. سريع تر 
از خيلي ها در الفتح پيشرفت كرد. با آن سن 
و سال كم عضو نيروي17 شده بود. نيروي 
ويژه الفتح. ياسر عرفات در نامه هايش عماد 

را پسر عزيزم خطاب مي كرد.«
يا در بخش ديگري از كتاب به تأثير انقالب 
ــخصيت عماد مغنيه  اسالمي ايران روي ش
ــود: »پيروزي انقالب اسالمي  اشاره مي ش
ــت. با  ــي رويش تأثير گذاش در ايران، خيل
همان ذهن خالقش، پيشنهاد داد كه روي 
ــس امام خميني)ره(  پيراهن هاي نخي عك
ــا پخش كنيم. خودش  را چاپ و بين بچه ه
هم اولين كسي بود كه پيراهن هاي نخي با 

تصوير امام را پوشيد. . . آن روزها به عماد و 
دوستانش خمينيون مي گفتند.« 

من حيث المجموع كتاب »ابوجهاد« به رغم 
كوتاهي خاطراتش، بسياري از خصوصيات 
ــهيد  اخالقي و همين طور روند جهادي ش
ــده قرار  ــش روي خوانن ــاد مغنيه را پي عم
ــاب متوجه  ــدن اين كت ــا خوان مي دهد. ب
ــق حضرت  ــويم كه عماد مغنيه عاش مي ش
ــيقي عرفاني نيز  ــوده و با موس رقيه)س( ب
ــرد و حتي اينكه  ــي برقرار مي ك ميانه خوب
ــاعت قبل از ترور قطعه اي از محمد  چند س
اصفهاني با نام »غوغاي ستارگان« را گوش 
ــب در سر شوري دارم/  مي داده است: »امش
ــب در دل نوري دارم/ باز امشب در اوج  امش

آسمانم...« 
كتاب ابوجهاد، خواننده را تا آخرين لحظات 
عمر شهيد عماد مغنيه همراه مي كند: »... 
خداحافظي كرد و رفت. شايد به يك ساعت 
هم نكشيد كه صداي انفجار را شنيديم... بعد 
از انفجار اولين كسي كه رسيد باالي سرش 
ــت  من بودم. زانوهايم مي لرزيد. قلبم داش
متالشي مي شد. در آن تاريكي شب، خوب 
كه نگاه كردم ديدم سجده كرده و در همان 

حال شهيد شده است.« 
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88498481ارتباط با ما

 يازدهم خردادماه
امروز يازدهم خردادماه 1358 اوضاع و احوال 
خرمشهر به هم ريخته است. اين شهر كه از 
ــاهد حضور  ــروزي انقالب دوباره ش آغاز پي
ــي زير  عناصر »خلق عرب« بود، دچار آتش
ــد كه رفته رفته خود را نمايان  ــتر ش خاكس
ــي كه بارقه هاي آن در روز  مي ساخت. آتش
يازدهم خردادماه با حمالت پراكنده به مراكز 
ــش زدن انبار بزرگ  ــادگان دژ، آت دولتي، پ
ــان داد.  ــروآباد و. . . خود را نش خرما در خس
درگيري هايي كه توسط خلق عرب آغاز شد و 
با ورود سپاه پاسداران موقتا خاتمه يافت. اين 
درگيري ها در يازدهم خردادماه دو كشته و 

12 مجروح در پي داشت. 
فتنه خلق عرب اما تنها مربوط به مقطع زماني 
بعد از پيروزي انقالب اسالمي نبود، آنطور كه 
عبدالوهاب خاطري زاده از پاسداران خرمشهري 
ــه در گذشته هاي نه  مي گويد، خلق عرب ريش
چندان دور داشت: »خلق عربي ها ظهورشان به 
سال 42 مي رسيد. همان زمان هم از طرف رژيم 
شاه مورد تعقيب قرار گرفتند كه عده اي زنداني 
ــلوغي هاي  ــدند. بعد از ش و برخي متواري ش
ــان پيدا شد و بحث  انقالب دوباره سر و كله ش
تجزيه خوزستان را دنبال كردند. ما پاسدارهاي 
خرمشهري هم دوشادوش پاسدارهايي كه از 
تهران يا ديگر نقاط كشور به شهر آمده بودند با 

آنها مقابله مي كرديم.«
ــه اي بومي داشت،  هرچند خلق عرب ريش
ــياري از مردم  ــري زاده بس اما به قول خاط
ــتيبان انقالب  ــهري پش عرب زبان خرمش
بودند و در برابر فريب خوردگان خلق عرب 
ــام گروهك خلق  ــتادگي مي كردند: »ن ايس
ــور را ايجاد كند كه همه  عرب نبايد اين تص
ــتاني يا خرمشهري دنبال  عرب هاي خوزس
تجزيه طلبي بودند، بلكه خيلي از مردم عرب 
زبان به عنوان يك مسلمان از انقالب اسالمي 

دفاع مي كردند.«

 تنش در شهر
يكي از اولين اصطكاك هايي كه در خرمشهر 
روي داد، به موضوع تاسيس كميته ها در اين 
شهر برمي گشت. جوانان خرمشهري سعي 
ــاير جوانان ايراني اقدام به  داشتند مانند س
ــيس كميته هاي انقالب اسالمي كنند  تأس
كه شيخ شبير خاقاني با اين مسئله مخالفت 
ــناس  ــه از روحانيون سرش ــد. وي ك مي كن
ــه هاي  ــتاني بود، تحت تأثير انديش خوزس
ــرد و ضمن  ــرب قرار مي گي نيروي خلق ع
مخالفت با ايجاد كميته هاي انقالب اسالمي 
ــه خلق عرب  ــيس كميت خود اقدام به تأس

مي كند. 
ــدگان  ــي از رزمن ــوص يك ــن خص در همي
خرمشهري مي گويد: »ابتدا ما هم مثل خيلي 
ــالمي  ــهرهاي ديگر كميته انقالب اس از ش
تشكيل داديم، اما آيت اهلل شيخ شبير خاقاني 
كه تحت تأثير شيوخ مرتجع قرار گرفته بود، 
ــان كميته خلق  با آن مخالفت كرد و خودش
عرب و كميته فرهنگي خلق عرب را تشكيل 
دادند. ما انقالبي ها هم در مقابل آنها كانون 

ــهر را  ــلمانان خرمش فرهنگي - نظامي مس
تشكيل داديم.«

دسته بندي ها كه به اوج خود مي رسد، سفر 
نخست وزير دولت موقت، مهندس بازرگان 
به منطقه نيز بي نتيجه مي ماند و رفته رفته 
تضادهايي كه ابتدا خود را در دسته بندي هاي 
مختلف نشان مي داد، به شكل درگيري هاي 
پراكنده نظامي بروز مي يابد. شمشيرها از رو 
بسته مي شود و تعدادي از پاسدارهاي تهراني 
ــهيد جعفر  ــپار خرمشهر مي شوند. ش رهس
جنگروي از سرشناس ترين اين نيروهاست 
ــهر را با جانشيني  كه كمي بعد سپاه خرمش
شهيد محمد جهان آرا تشكيل مي دهد. خلق 
عرب تاب و تحمل ورود پاسدارها را ندارد و 

شهر را به آشوب مي كشد. 
 سياست مظلوم نمايي

با شروع درگيري هاي شهري كه حتي منتهي 
ــه و خيابان  ــنگربندي كوچه به كوچ به س
ــود، تا مدتي اوضاع شهر از  به خيابان مي ش
ــود، اما با همراهي  حالت عادي خارج مي ش
مردم و خصوصاً جوانان انقالبي خرمشهر با 
ــرعت ضعف در جبهه خلق  پاسدارها، به س
ــود. از اينجاست كه آنها  عرب نمايان مي ش
سياست مظلوم نمايي را در پيش مي گيرند 
و اقدام به برپايي راهپيمايي ها و تحصن هاي 

مختلف مي كنند. 
شيخ شبير خاقاني نيز سپاه را متهم مي كند 
ــوي مردم تظاهركننده تيراندازي  كه به س
كرده است و اين كارشان عواقب بدي خواهد 
ــت. در چنين حال و هوايي خبرگزاري  داش
ــه اعالم مي كند كه تعدادي از اعضاي  فرانس
جامعه عرب از شيخ خواسته اند اعالم جهاد 
ــت به  ــبير با رد اين درخواس ــيخ ش كند! ش
نيروهاي خلق عرب توصيه مي كند در صورت 

ادامه تحريكات از خود دفاع كنند. 
ــهر،  ــردم ش ــدارها و م ــتادگي پاس ــا ايس ب
درگيري هاي شهري كه چون شعله اي اوج 

خود را در خردادماه 58 سپري كرده، اندكي 
فروكش مي كند. عناصر خلق عرب رفته رفته 
از مواضع خود عقب مي نشينند و مجبور به 
ترك شهر مي شوند. از اين زمان به بعد آنها 
ــعي مي كنند با عمليات تروريستي حرف  س
خود را پيش ببرند. خاطري زاده از رزمندگان 
بومي خرمشهري مي گويد: »آنها ديگر علني 
در شهر جوالن نمي دادند. در عوض دست به 
ــي مي زدند.  بمب گذاري و عمليات تروريس
ــتند  ــهر بمب كار مي گذاش مثاًل در بازار ش
ــجد جامع نارنجك  ــار به داخل مس يا يك ب

پرتاب كردند.«
 درگيري هاي مرزي

ــتي باعث ايجاد التهاب در  عمليات تروريس
خرمشهر مي شود، لذا تعدادي از رزمندگان 
اين شهر به فكر بستن مرزها به عنوان محل 
ــالح به  ــرب و ورود س ــردد عناصر خلق ع ت
ــدود كردن  ــور مي افتند، اما مس داخل كش
ــري در منطقه  مرز، خود باعث ايجاد درگي
ــود. در اين درگيري ها چند  ــلمچه مي ش ش
ــهادت  ــهري به ش ــداران خرمش تن از پاس
ــند. يكي از رزمندگان بومي تعريف  مي رس
مي كند: »به دستور شهيد جهان آرا قرار شد 
شب ها در سراسر مرز نيروي كمين بگذاريم 
ــم. اين كار باعث  و مرز را كاماًل كنترل كني
ــمن  ــد. چنانچه دش درگيري هاي مرزي ش
مناطق مرزي را با خمپاره و توپ مي كوبيد. 
ــدار به نام هاي  در همين درگيري ها دو پاس
ــدي به  ــي بختور و عباس فراهاني اس موس
شهادت رسيدند. البته ما هم از دشمن خيلي 
بيشتر تلفات گرفتيم و ضرب شست خوبي به 

آنها نشان داديم.«
ــراي اينكه راه  ــهر حتي ب رزمندگان خرمش
ــهر را مسدود كنند،  عبور سالح ها به خرمش
يكي از نيروهاي زبده خود به نام شهيد حيدر 
حيدري را كه تبحر در ساخت مواد منفجره 
داشت رهسپار خاك عراق مي كنند تا پلي را 
كه از طريق آن سالح به داخل ايران منتقل 
مي شد، منهدم سازد. شهيد حيدري به خوبي 
ــد اما وي كمي  از عهده مأموريتش برمي آي
ــاير مراحل درگيري هاي مرزي به  بعد در س

شهادت مي رسد. 
 آغاز جنگ تحميلي

ــدا ميان عناصر  درگيري هاي مرزي كه ابت
خلق عرب و رزمندگان خرمشهري صورت 
ــتقيم  ــي زود با دخالت مس مي گرفت، خيل
نيروهاي بعثي سر و شكلي جدي تر به خود 
گرفت. بعثي ها كه سالح هاي مورد نياز خلق 
ــي با برخورد  عرب را تأمين مي كردند، وقت
جدي رزمندگان با عناصر اين گروهك مواجه 
 شدند، مستقيماً وارد عمل شده و سراسر نوار 
ــا خمپاره و  ــهر را ب مرزي منتهي به خرمش
ــرار دادند، اما هر بار با  توپخانه مورد حمله ق

مقاومت نيروهاي انقالبي مواجه شدند. 
فتنه خلق عرب كه از جنگ در داخل شهر 
به عمليات تروريستي و نهايتاً ضد و خورد 
در مرزها رانده شده بود، چون اغتشاشات 
ــود را به  ــتانات بال انقطاع دامنه خ كردس
شروع رسمي جنگ تحميلي در 31 شهريور 
ــت  ــاه 1359 پيوند داد. از همين جاس و م
ــتان،  ــهري ها مثل مردم كردس كه خرمش
ــود را پيش از  ــه خ ــروع جنگ در خط ش
ــمي جنگ تحميلي مي دانند.  ــروع رس ش
بررسي رويدادهايي چون جنگ داخلي در 
ــتان و كردستانات  خوزستان، گنبد، سيس
ــاله  مي تواند به درك بهتري از دفاع 10 س

ملت ايران منتهي شود. 

بخش هايي از ناگفته هاي جنگ به مناسبت يازدهم خردادماه سالروز شدت يافتن جنگ شهري در خرمشهرخاطره

از جنگ شهري تا عمليات تروريستي

گردان پا طاليي ها 
کاري کرد کارستان

 محمدرضا محمدي
راوي اي�ن س�تون يك�ي از رزمن�دگان دفاع 
مقدس است که چون رس�ته اطالعاتي دارد، 
بارها در جبهه دفاع از ح�رم نيز حضور يافته 
است. از وي که نمي خواس�ت نامش را منتشر 
کنيم خواس�تم خاطره اي از حض�ور در جبهه 
عراق ب�ه عنوان ي�ک مدافع حرم ذک�ر کند. 
طفره رفت اما نهايتاً خاط�ره اي از دوران دفاع 
مقدس بيان کرد که ش�يرين و دلپذير اس�ت. 
جنگ در جبهه مياني و شمالي خصوصيات خاص 
خودش را داشت. منطقه كوهستاني بود و اغلب 
ــمن  ــرتصاحب يك تپه يا بلندي با دش بايد برس
ــي آن طرفي  ــديم. در چنين مواقع درگير مي ش
ــلط خوبي روي  ــتقر بود، تس كه روي بلندي مس
ــت يا دره به او  نيروي مهاجمي داشت كه از دش
هجوم مي بردند. در مقابل آن، نيرويي كه از پايين 
دست به بلندي يورش مي برد، عالوه بر گلوله هاي 
دشمن، بايد با ناهمواري ها و سختي صعود به قله 

نيز مقابله مي كرد. 
ــال 64 حضرت امام فرموده بودند با عمليات  س
ــيد،  ــدود و ايذايي به جبهه ها تحرك ببخش مح
ــان طرح عمليات  لذا بسياري از لشكرها خودش
محدودي را به قرارگاه مركزي ارائه مي دادند كه 
ــط فرماندهان ارشد، توسط  بعد از پذيرش توس
خود لشكر در يك منطقه نه چندان وسيع انجام 
مي گرفت. لشكر ما هم تصميم گرفت يك عمليات 
ــم عمليات و منطقه آن  محدود را انجام دهد. اس
ــت اما به خوبي يادم است كه  ــت يادم نيس درس
ــد از دو گرداني  ــتيبان باي ما به عنوان گردان پش
ــئول گرفتن ارتفاعي شده بودند حمايت  كه مس

مي كرديم. 
ــودم و چون رزمنده اي كم  من آن زمان نوجوان ب
ــمار مي رفتم، به گردان پا طاليي ها  تجربه به ش
ــان  ــا چند نفر پايش ــدم. در گردان م منتقل ش
پالتين داشت و به همين خاطر بچه ها به شوخي 
ــان مي كردند. اغلب نيروهاي  پاطاليي ها صدايم
ــال بودند يا  ــن و س گردان هم يا مثل من كم س
ــالي قرار داشتند و يا  ــنين ميانس برعكس در س
ــمار  ــكل نيروي رزمي به تمام معنا به ش به هرش
نمي رفتند، لذا در عمليات رزمي معموالً از گردان 

ما به عنوان پشتيبان استفاده مي شد. 
با شروع عمليات زبده ترين گردان وارد عمل شد 
و به شدت با دشمن درگير شد اما طولي نكشيد 
كه اعالم كردند تپه تسخير نشده و بچه ها با تلفات 
بسياري عقب نشيني كرده اند. گردان احتياط وارد 
ــتي بهتر از گردان اولي  عمل شد. آن هم سرنوش
پيدا نكرد. بنابر اين به اجبار از گردان پا طاليي ها 
خواستند وارد عمل شوند. در ضمن خودمان هم 
ــركت كنيم و نهايتاً  مشتاق بوديم در عمليات ش

دستور حمله صادر شد. 
آن شب هيچ كس فكرش را نمي كرد كه ما بتوانيم 
كاري در برابر دشمني سمج پيش ببريم. بچه هاي 
ما اگرچه توانايي جسمي و آموزشي دو گردان اول 
و دوم را نداشتند، اما دل را به صاحبش سپردند و 
به خط دشمن زدند. نمي دانم آن شب چه گذشت 
و دشمن چه نيرويي در ما ديد كه با هر قدم مان 
يك قدم عقب نشيني مي كرد. شبي كه من يكي 
از معجزات الهي را به عينه ديدم. با كمترين تلفات 
خط دشمن را درهم شكستيم و تپه مورد نظر را 

فتح كرديم. 

 عليرضا محمدي
با مرور رويداده�اي تاريخ دفاع مقدس ملت اي�ران، به مقاطعي 
برم�ي خوريم که معلوم نيس�ت به چ�ه داليلي مهج�ور مانده و 
کمتر يادي از آنها مي ش�ود. ناديده گرفتن همين بخش هاس�ت 
که باعث ش�ده، دو س�ال از عمر دف�اع مقدس کم کني�م و آن را 
محدود به دوران هشت ساله جنگ تحميلي با عراق بعثي بدانيم. 
يكي از همين وقايع مرب�وط به فتنه خلق عرب در خوزس�تان و 

به ويژه خرمشهر مي ش�ود. اين ش�هر که از بدو پيروزي انقالب 
دس�تخوش حوادث گوناگوني ب�ود، عاقبت يازده�م خردادماه 
1358 به ش�كل علن�ي درگير فتن�ه اي جدايي طلبانه ش�د که 
عده اي از مردم بومي و فريب خورده منطقه به آن دامن مي زدند. 
در سالروز وقايع خونين خرمش�هر گزارش »جوان« را از اوضاع 
و اح�وال اين ش�هر در اوايل پي�روزي انقالب اس�المي ايران در 
گفت و گو ب�ا چند نفر از رزمندگان خرمش�هري پي�ش رو داريد. 

رزمن�دگان خرمش�هر حت�ي براي 
اينكه راه عبور سالح ها به خرمشهر 
را مس�دود کنند، يك�ي از نيروهاي 
زبده خود به نام شهيد حيدر حيدري 
را که تبحر در س�اخت مواد منفجره 
داشت رهسپار خاك عراق مي کنند تا 
پلي را که از طريق آن سالح به داخل 
ايران منتقل مي ش�د، منهدم سازد. 
ش�هيد حيدري به خوب�ي از عهده 
مأموريت�ش برمي آيد ام�ا وي کمي 
بعد در س�اير مراح�ل درگيري هاي 
مي رس�د ش�هادت  ب�ه  م�رزي 
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6
اقتصادی

شرایط بازار مسکن در حالت عادی نیست و کشور با پدیده »شکست 
بازار« در این حوزه مواجه ش��ده است؛ بدین معنی که در بازار عرضه 

و تقاضا وجود دارد، اما معامله  کم انجام می شود.
در س��ال های اخیر تعداد خانه های خالی افزایش چش��مگیری داشته 
اس��ت؛ به طوری که طبق سرشماری س��ال 95 تعداد آن به 2.6 میلیون 
واحد رس��یده، یعنی رش��د 310 درصدی نسبت به سال ۸5 را تجربه 
کرده اس��ت.با توجه به روند بازار مس��کن و نح��وه عرضه و تقاضا، 
واضح اس��ت که افزایش درصد خانه های خالی باید به همراه کاهش 
می��زان قیمت تعادلی مس��کن در بازار صورت گیرد؛ اما س��ؤال پیش 
می آید که چرا با وجود این تعداد از خانه های خالی در کشور، همواره 
با رشد قیمت مسکن روبه رو هستیم و نیاز به مسکن در حال حاضر 
به ش��دت مردم را تحت فشار قرار داده و تأمین مسکن یکی از موانع 

جدی بر سر راه ازدواج جوان ها شده است؟
 در پاسخ به این پرسش باید گفت این شرایط تنها در ایران رخ نداده 
است و در کشورهای خارجی نیز دیده شده است؛ برای مثال در بازار 
مس��کن آمریکا در س��ال 19۸0 میالدی و نیز بازار مسکن تایوان بین 

دهه ه��ای 70 میالدی،علی رغم وجود و افزایش درص��د خانه های خالی، قیمت 
مس��کن در حال افزایش بوده است. به این پدیده در علم اقتصاد مسکن »پدیده 
شکس��ت بازار« گفته می شود.شکس��ت بازار به معنی بروز شرایطی است که در 
آن مکانیزم بازار به درس��تی عمل نکرده و علی رغم وجود عرضه، تقاضا قادر به 
تأمین نیاز نبوده یا به عبارتی عرضه متناسب با نیاز نبوده است. شرایطی که منجر 

به شکست در بازار خواهد شد در ادامه تشریح خواهد شد:

وجود مسکن خالی در شرایطی 
که عده ای خانه ندارند

عدم دس��تیابی به مسکن متناس��ب می تواند به دالیل مختلف رخ دهد؛ به عنوان 
مث��ال می توان ب��ه درآمد کم و کمبود مس��کن ارزان قیمت اش��اره کرد. در این 
ش��رایط همزمان با اینکه اقشار ضعیف جامعه توانایی تأمین خانه مورد نیاز خود 
را ندارند، خانه های خالی دس��ت س��وداگران وجود دارد و با احتکار آن قیمت 
را افزایش می دهند. این مس��ئله به وضوح نش��ان می دهد که بازار آزاد در حوزه 

مسکن به تخصیص بهینه منابع کمک نمی کند.

مسکن گران قیمت و وجود نابرابری
در این ش��رایط، قیمت خانه ها س��ریع تر از تورم افزایش یافته و باعث می ش��ود 
بس��یاری از مردم )به ویژه جوانان( در تأمین مس��کن با مشکل مواجه شوند. این 
مشکل برای دهک های پایین حادتر است. نسبت قیمت خانه به درآمد بسیار زیاد 
است، به این معنی که بسیاری از جوانان قادر به خرید نیستند. این نشان می دهد 
که برای خانه اولی ها، قیمت خانه ها سریع تر از درآمد افزایش می یابد. بسیاری از 
جوانان قادر به خرید نیستند، اما باید هزینه های افزایش اجاره را پرداخت کنند.
در ای��ران میزان خانوارهای ملکی از دهه 70 که ۸0 درصد بوده به 60 درصد در 

دهه 90 کاهش یافته است و در عوض اجاره نشینی افزایش یافته است.

تفاوت منطقه ای در قیمت مسکن
تفاوت منطقه ای در قیمت خانه از دالیل شکست بازار مسکن است. با توجه به 

تفاوت قیمت خانه ها در مناطق مختلف شهرها متقاضیان ممکن است 
در تأمین مسکن دچار مشکل شوند. علت به وجود آمدن این مشکل 

کمبود زمین و عدم برنامه ریزی مناسب دولت است.

نوسانات در قیمت مسکن
 و تأثیر آن بر اقتصاد کان

دلی��ل دیگری که باید به آن اش��اره کرد، بی ثباتی و نوس��انات قیمت 
اس��ت. در سال هایی تجربه شده اس��ت که افزایش وام منجر به ایجاد 
رونق موقت در مس��کن ش��ده اس��ت؛ با این حال، این دوره از رونق 
نبوده نیس��ت و بعد از آن یک رکود در مس��کن ایجاد شده است که 
می توان��د آثار منفی و افزایش تقاضای خانه و ایجاد حباب را افزایش 
دهد.برای مثال در س��ال 2009، رونق نسبی در مسکن ایجاد شد و به 
یک باره قیمت خانه های بریتانیا 20 درصد کاهش یافت و بعد از آن 

مسکن به حالت رکود درآمد.

وضع مالیات راهکار خروج
 از پدیده شکست بازار در مسکن

در ش��رایط شکس��ت بازار، دولت ها با س��ازوکارهای مختلف به دنبال ایجاد 
تعادل در بازار باشند. یکی از مهم ترین این ابزارها وضع مالیات بر واحدهای 
مس��کونی خالی است تا هزینه نگهداری این واحدها برای مالکان آن افزایش 
پیدا کند و س��وداگران از احتکار خانه منصرف ش��وند.در کشور های مختلف 
این مالیات اجرایی می ش��ود؛ البته در کش��ور ایران نیز قانون مالیات بر خانه 
 های خالی در تیرماه س��ال 1394 توس��ط مجلس شورای اس��المی به قانون 
مالیات های مس��تقیم اضافه ش��د.به منظور اجرایی شدن این قانون، به وزارت 
راه  و  شهرس��ازی فرصتی 6  ماهه داده ش��د تا »س��امانه ملی امالک و اسکان 
کش��ور« را ایج��اد نماید. البته باید گفت کارکرد این س��امانه فراتر از اجرایی 
ش��دن قانون مالیات بر خانه های خالی است. در تمام کشورهای توسعه یافته 
وجود این س��امانه جزء الینفک بازار امالک و مس��تغالت است، زیرا بسیاری 

از برنامه های راهبردی از طریق این س��امانه قابل اجرا اس��ت.

 هر چند بنیان دریافت تسهیالت از کشورهای خارجی را ناصرالدین شاه 
بنا نهاد اما تداوم این روند در دوره مظفرالدین شاه به نحو چشمگیری به 

کاهش ارزش پول ملی ایران منجر شد.
مظفرالدین شاه در دوره 10 ساله سلطنت خود چهار وام خارجی گرفت که 
بخشی از این وام ها با هدف تامین مخارج سفر شاه به خارج از کشور دریافت 
شد.مظفرالدین شاه در فاصله سال های 1275 تا 12۸5 خورشیدی سه بار به 
خارج از ایران سفر کرد . اولین سفر مظفرالدین شاه به اروپا هفت ماه به طول 
اتریش،  روسیه،  کشورهای  از  قاجار  پادشاه  پنجمین  مدت  این  در  و  انجامید 
سوئیس، آلمان، بلژیک، فرانسه و در راه بازگشت از ترکیه )عثمانی( دیدن کرد. 
دو سال بعد، دومین سفر مظفرالدین شاه به اروپا در 17 فروردین 12۸1 آغاز 
شد و شش ماه به طول انجامید و در این مدت مظفرالدین شاه از اتریش، آلمان، 

بلژیک، فرانسه، انگلستان و ایتالیا بازدید کرد.
 مسافرت سوم شاه به اروپا روز 16 خرداد آغاز شد و 4 ماه به طول انجامید. 
با هدف تامین مخارج این سفرها ایران از روسیه و انگلستان تسهیالت گرفت.

 بر این اساس اولین تسهیالت خارجی دریافتی از سوی مظفرالدین شاه 22.5 
میلیون منات برابر با 21.5 میلیون مارک بود. این وام در سال 1279 از کشور 

روسیه دریافت شد و موعد آن 75 ساله بود. 
 دومین وام خارجی دو سال بعد، در سال 12۸1 به مبلغ 10 میلیون منات برابر 
با 21.5 میلیون مارک از روسیه گرفته شد. دو سال بعد ، در سال 12۸3 ایران از 
بانک شاهنشاهی 200 هزار لیره برابر با 3 میلیون و ۸00 هزار مارک وام گرفت 
و در نهایت در سال 12۸4، یعنی یک سال پیش از درگذشت مظفرالدین شاه 

100 هزار لیره برابر با دو میلیون مارک از انگلستان وام گرفت.
 بر اساس اسناد ارائه شده در کتاب “کشف تلبیس"،مجموع این وام ها به مبلغ 

۸0 میلیون مارک یعنی معادل 20میلیون تومان بود که سال ها بر دوش ملت 
ایران سنگینی می کرد. این تسهیالت نه برای آبادانی ایران و ایجاد زیرساخت 
که برای واردات کاالهای مصرفی و لوکس و سفر شاه و هیات همراهش به 
خارج از ایران مصرف شد از این رو ارزش برابری پول ایران با ارزهای خارجی 

را به شدت کاهش داد. 
لیره  با یک  توانست  ایران می  قران  وام های خارجی 25  از گرفتن  پیش  تا   
انگلستان برابری کند اما در 10 ساله 1270 تا 12۸0 خورشیدی یعنی 5 سال 
ابتدایی سلطنت مظفرالدین شاه قاجار  آخر سلطنت ناصرالدین شاه و 5 سال 
انگلیس  لیره  یک  با  ایرانی  قران   50 و  شد  نصف  ایران  پول  برابری  ارزش 

معاوضه می شد.
در  اخیر  سال  و سی  در صد  گرفته  تحوالت صورت  به  توجه  با  چند  هر    
واحدهای پول ایران و جهان امکان تبدیل دقیق تسهیالت خارجی دریافتی در 
عهد مظفرالدین شاه به پول امروز مقدور نیست اما با مقایسه قیمت اجناس و 
از مفهوم رقم 20 میلیون  میزان درآمد مردمان در آن عهد می توان تصویری 

تومان در این دوران داشت.
 هر تومان در این دوره با 10 قران برابری می کرد.هر قران ایران معادل با هزار 
دینار بود. در عین حال هر قران با 20 شاهی برابری می کرد . محمد علی خان 
سدید السلطنه در سال های نخست سلطنت مظفرالدین شاه از بوشهر به تهران 
و از انجا به مشهد سفر کرده است . وی در سفرنامه اش نرخ مواد خوراکی را 
نیز مورد اشاره قرار داده است . به گفته وی قیمت یک من گوشت ، برابر با 
سه کیلوگرم، در السجرد برابر با 1600 دینار یعنی یک قران و 600 دینار و در 
سمنان برابر با دو قران بوده است.در مهاماندوست این قیمت به 2.5 قران و در 
شاهرود به دو قران می رسید. قیمت سه کیلو گوشت در کرمانشاه ۸00 دینار و 

در قم 2.5 قران بوده است.
 قیمت یک من پیاز 650 دینار، یک من شیر ۸00 دینار و یک من روغن 10 
قران بوده است. به این ترتیب از مقایسه گزارش مکتوب باقیمانده از قیمت ها 

می توان به ارزش بیست میلیون تومان در آن دوران پی برد. 

بازار مسـکن با پدیده 
»شکسـت بازار« مواجه شد

برگی از تاریخ اقتصادایران؛

مظفرالدین شاه چقدر تسهیات خارجی گرفت؟

چرا مردم
 سوداگر می شوند؟

چرا مردم س��وداگر می ش��وند؟ این سئوال 
مهمی است که پاس��خ به آن دالیل وضعیت 
موج��ود و رفتارهای کنونی ت��وده مردم در 

قبال بازار ارز و س��که را روش��ن می کند.
 ب��رای تحلی��ل ب��ازار ارز ایران الزم اس��ت 
کم��ی عقب تر از فروردین ماه س��ال جاری 
را بررس��ی کنیم. میانه دی م��اه و بهمن ماه؛ 
امیدوارم مقامات بانک مرکزی به این نوشتار 
توجهی نش��ان داده و حداقل توضیحی برای 
س��ئواالت مطرح شده داشته باش��ند تا بلکه 
بتوانی��م از البالی توضیحات آنها دلیل اتخاذ 

سیاس��ت هایی از این دس��ت را دریابیم.
هن��وز ن��ه خبری از نط��ق ترامپ ب��ود و نه 
کسی به دالر هفت هزار تومانی فکر می کرد 
ک��ه بانک مرکزی در دی ماه س��ال گذش��ته 
، عرض��ه ارز ب��ه صرافی ه��ا را کاهش داد. 
صرافی های��ی که به عنوان مث��ال صد هزار 
دالر س��همیه داش��تند، 50 ه��زار دالر م��ی 
گرفتند و تمامی صرافی ها نیز چنین امکانی 
را نداشتند که از سهمیه روزانه شان استفاده 
کنند.در نهایت کاهش تزریق دالر، بس��یاری 
از متقاضیان این ارز را به جس��تجو و تالش 

چند روزه برای خرید واداش��ت.
 در عی��ن حال مقامات به تقویم اش��اره می 
کردن��د و م��ی گفتند بنا بر مناس��بت ها این 
هیجان ها زودگذر اس��ت. حاال من با استناد 
به همان تقویم می گویم که چرا در آس��تانه 
ماه رمضان، بازار به جای آنکه ثبات داش��ته 
باش��د،دچار آش��فتگی شده اس��ت . اگر مبنا 
مناس��بت های تقویمی اس��ت، چرا در دوره  
کش��ش و التهاب مورد استناد قرار می گیرد 
اما در دوره آرامش و ثبات کارکردی ندارد.
اگر بانک مرکزی روش��ن توضیح دهد دلیل 
کاه��ش عرضه ارز و تزریق دالر به بازار چه 
ب��ود، من به عن��وان یک معل��م اقتصاد قادر 
خواهم بود که تحلیلی درباره سیاست ارزی 

بان��ک مرک��زی ارائ��ه کن��م.
 از س��وی دیگ��ر در چنین ش��رایطی دولت 
ارز را ت��ک نرخ��ی کرد و خری��د و فروش 
ارز بی��ش از این مبلغ را مش��مول مجازات 
اعالم نم��ود . بانک مرکزی در آس��تانه یک 
ماهگی این سیاس��ت می��زان ارز تخصیصی 
4200 تومانی به ش��رکت ها، تولید کنندگان، 
مس��افران، دانش��جویان و ... را برای اطالع 

عم��وم گ��زارش کن��د.
 ب��ه نظر می رس��د در این ح��وزه نیز نوعی 
بدفهمی وج��ود دارد چرا که ارز زمانی تک 
نرخی می ش��ود که بانک مرکزی قادر باشد 
به تمامی نیازهای بازار در این قیمت پاس��خ 
مناس��ب بدهد در حالی که صرافی ها امروز 

دیگر ارزی برای تخصی��ص نم��ی گیرن��د.
 نکت��ه مهم اینجاس��ت که بان��ک مرکزی با 
اتخاذ سیاس��ت هایی نادرست خود تقاضا را 
در ب��ازار تحریک کرد و ح��اال حتی تزریق 
میلی��ون ه��ا دالر به بازار نی��ز نمی تواند این 
مش��کل را برطرف نماید چرا که مردم تحت 

تاثیر این سیاس��ت س��وداگر ش��ده اند.
 به نظر می رس��د بانک مرکزی الزم اس��ت 
ابتدا سیاس��ت هایی را برای برگرداندن ثبات 
به بازار در دس��تور کار قرار دهد. اتفاقی که 
البت��ه در صورت تداوم رون��د کنونی چندان 

امکان پذیر نیس��ت.  

ش�ت  ا د د یا
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وی فوتبال را در سال 77 از باشگاه سازمان آب وبرق آغاز 
کرد، نیکبخت بازی در تیم های استقالل اهواز، نیرو، 
کشت و صنعت شوشتر، استقالل کیش، استقالل ایروان 
ارمنستان، استقالل دزفول، دیهیم اهواز، العربی دبی، تیم 

منتخب خوزستان، امید کشور و... را تجربه کرده است.
حامد نیکبخت در سال 79 آقای گل جوانان کشور شد 
و همچنین آقای گل امیدهای کشور را در کارنامه خود 

دارد.
وی در مصاحبه با بامداد زاگرس از کریم بوستانی به 
عنوان پدر فوتبال خود یاد کرد و ضمن تشکر ویژه از 
بوستانی اظهار کرد: از مربیان خود می توانم به بهرام 
غالمی،  شهرام  زلفی،  محمد  عصاره،  احمد  براتوند، 
مارتیک  حجازی،  ناصر  پورموسوی،  سیروس  سید 

اشاره  و...  عاطف  بهرام  خدادادی،  خلیل  گمالوویچ،  خاچاطوریان، 
کنم. نیکبخت در رابطه با وضعیت فعلی فوتبال خوزستان گفت: ارزیابی 
بنده از چهار تیم خوزستانی این است که فوتبال خوزستان مهد فوتبال 
ایران است و استعدادهای زیادی در رده های نوجوانان، جوانان، امید 
وجود دارد و در واقع حرف اول را در کشور می زند. وی ادامه داد: 
تیم فوالد خوزستان امسال را خوب شروع کرد و بازیکنان جوانی 
را به عرصه فوتبال کشور شناساند، تیم استقالل هم با دست خالی 
توانست در لیگ برتر باقی بماند که باید به آقای ویسی، مربی این 

تیم، تبریک گفت.

این فوتبالیست خاطر نشان کرد: صنعت نفت آبادان بسیار خوب 
ظاهر شد و یکی از بهترین فصل ها را پشت سر گذاشت، تیم نفت 
مسجدسلیمان باید همان حمایتی را که در لیگ یک از آن بهره مند 
شد در لیگ برتر هم داشته باشد زیرا جوانان جویای نامی در این تیم 

حضور دارند که می توانند در لیگ برتر بدرخشند.
وی افزود: فوتبال خوزستان در اوج خود می باشد و در همه ی رده 
ها از استعدادهای درخشان برخوردار است و از همه لحاظ تکنیک 
زیبا دارند، نیاز به حمایت مسئوالن دارند و امیدواریم در سال آینده 

تیم شهرداری ماهشهر هم به لیگ برتر برشد.

وی ارزیابی خود از فوتبال محالت خوزستان را اینگونه 
بیان کرد: فوتبال محالت پایه گذار اصلی، این ورزش در 
سطح استان است، ترویج فوتبال محالت با ارائه امکانات 
به طور حتم تضمین دهنده آینده و رو به رشد فوتبال 
تحقق  راستای  در  باید  مسؤوالن  همه  و  است  استان 
این خواسته ها اقدام نمایند، در ضمن فوتبال محالت 
می تواند به خوبی برای شناسایی استعدادهای فوتبال و 
بکارگیری آنها در تیم های باشگاهی باشد. لذا باشگاهها 
باید ارتباط تنگاتنگی با ورزش محالت داشته و حمایت 
نماید تا خروجی های ورزش محالت در خدمت باشگاه 
ها باشد. نیکبخت با بیان اینکه جوانان فوتبال محالت 
حداقل انتظارات را از مسؤوالن دارند و امیدواریم نسبت 
به افزایش تیم های فوتبال محالت اقدام شود تصریح 
کرد: فوتبال محالت خوزستان به نظر اینجانب چون گنج نایافته 
است باید جستجو کرد. بازیکنان نخبه و باالیی در ورزش محالت 

خوزستان یافت می شوند که باید صیقل ببینند.
خوزستان در  های  فوتبالیست  ترین  شاخص  با  رابطه  در  وی   
لیگ برتر گفت: از دیدگاه بنده شاخص ترین بازیکنان در در لیگ 
برتر عبارت از بیت سعید، ایوب والی، میثم دورقی، عقیل کعبی و 
حسین بغالنی هستند. وی از پدر خود حاج ناصر نیکبخت و مادرش 
و همچنین عمویش حاج امین نیکبخت بخاطر حمایت هایشان 

تقدیر و تشکر کرد

استقالل عملکرد فوق العاده ای در لیگ هفدهم داشت. در نیم فصل 
دوم لیگ برتر، هیچ تیمی بجز ذوب آهن اندازه استقالل امتیاز نگرفت. 
آن ها از نیمه پایین جدول، به رده سوم صعود کردند و قهرمان جام 
حذفی شدند. در گروه مرگ لیگ قهرمانان به عنوان صدرنشین به دور 
بعد رفتند و در مرحله یک هشتم نهایی، ذوب آهن را شکست دادند. 
همه چیز در استقالل، خوب جلو می رود اما قراردادهای بدی که در ابتدا 
یا میانه فصل بسته شده می تواند همه چیز را خراب کند. هت تریک 
مامه تیام، قیمت او را هم افزایش داد اما این بازیکن با پرداخت فقط 
200 هزار دالر می تواند از استقالل جدا شود. یعنی در حد مطالباتی 
که از استقالل دارد. پیشنهادات سنگین عربی و افزایش قیمت دالر، 
کار باشگاه برای نگه داشتن او را سخت می کند. مشکلی که بند فسخ 
قرارداد عجیب تیام به وجود آورده و به او اجازه جدایی می دهد. در کنار 
او، امید نورافکن هم با داشتن چنین بندی به فکر جدایی از استقالل 
است. با توجه به پیشنهاداتی که از روسیه دریافت کرده جدایی او تقریبا 

قطعی به نظر می رسد.
قرارداد بازیکنانی دیگری مثل حسین حسینی، مجید حسینی، ووریا 

غفوری، امید ابراهیمی و سرور جپاروف هم تمام شده و با توجه به فرم 
خوب آن ها، خطر جدایی شان وجود دارد. جپاروف پیشنهاد سنگینی از 
سپاهان گرفته و حتی شایعه توافق اولیه آن ها هم مطرح شده است. 

حسین حسینی، با توجه به نیمکت نشینی در 
هفته های آخر شروط مختلفی برای تمدید 
ابراهیمی  و  غفوری  قیمت  و  دارد  قرارداد 
هم قابل مقایسه با فصل قبل نیست. اگر 
استقاللی ها نتوانند تیام و نورافکن را نگه 
دارند و جپاروف هم از جمع آن ها جدا شود، 
تیم یکدست و آماده شفر برای رسیدن به 
دستاوردهای بزرگتر با مانعی جدی روبرو 
خواهد شد. به خصوص که تمدید با بازیکنان 
آماده تمدید قرارداد مثل ابراهیمی و غفوری 
هم نیاز به بودجه زیادی دارد و استقالل 
برای راضی کردن همه آن ها با هم، کاری 
فوق العاده سخت و بودجه ای بسیار زیاد نیاز 
خواهد داشت. شرایطی که اگر فقط کمی 
قراردادهای آن ها بهتر بسته می شد، به وجود نمی آمد استقاللی ها با خیال 

راحت از داشتن تیمی آماده به استقبال فصل جدید می رفتند.

قرارداد سروش رفیعی با الخور به اتمام رسیده است.
قرارداد یک ساله سروش رفیعی الخور قطر به پایان رسیده 
حاال  رفیعی  بیند؛  می  خود  روی  پیش  را  گزینه  چند  او  و 
پیشنهادهایی از یونان و بلژیک را مقابل خود می بیند که 
البته برای او چندان جذابیت ندارد و فصل گذشته پس از 
جدایی از پرسپولیس نیز رغبتی به این انتقاالت نشان ندارد. 
ادامه  یا  ایران  فوتبال  به  بازگشت  رفیعی  دیگر  گزینه  دو 
پیشنهادات  که  است  قطری  دیگر  های  باشگاه  در  فوتبال 
مالی مناسبی به او ارائه بدهند. در این بین مدیران باشگاه 
هافبک  این  با  را  خود  مذاکرات  پیش  ماه  از یک  سپاهان 
رفیعی  پاسخ  انتظار  در  هنوز  اما  اند،  کرده  آغاز  ارزشمند 

هستند.
در سوی دیگر مدیران پرسپولیس به شدت خواهان بازگرداندن این 

چهره به جمع شاگردان برانکو هستند، اما بسته بودن پنجره نقل و 
انتقاالت مهم ترین مانع در نهایی شدن این انتقال است و همین 

موضوع سبب می شود که ابهاماتی در این خصوص وجود داشته 
باشد. البته مدیران پرسپولیس با توجه به رایزنی هایی که داشته 
اند، امیدوار به پایان دادن محرومیت باشگاه و تعلیق حکم هستند 
نباشند، سروش می  موفق  این مسیر  در  در صورتی که  ولی 
تواند نیم فصل را در تیم دیگر بازی کند و با پایان محرومیت 

پرسپولیس به این تیم بازگردد.
مثال  عنوان  به  که  موضوع  این  زدن  حدس  نهایت  در 
مدت  کوتاه  قرارداد  عقد  به  حاضر  سپاهان  مانند  باشگاهی 
با رفیعی نیست، چندان دشوار نیست و در نهایت باید منتظر 
بمانیم و ببینیم که این هافبک ارزشمند که ویژگی های او 
باعث متمایز شدنش در پنجره نقل و انتقاالت شده، کدامیک 
ادامه فوتبال حرفه  از مسیرهای اشاره شده در باال را برای 

ای خود برمی گزیند.

 کارلوس کی روش در پاسخ به صحبت های امروز سرمربی تیم ذوب 
آهن که در یکی از سایتهای خبری منتشر شده گفت: آقای قلعه نویی! 
لطفا خود را پشت داستانهای ماسک گونه پنهان نکنید. لطفا سعی نفرمایید 
که اذهان عمومی را به سمت دیگری ببرید. شما به صورت رسمی 
صداقت، وجاهات و تعهد کاری من را زیر سوال بردید. اگر این کار در 
پرتغال می افتاد می دانستم چطور پاسخ دهم اما به خاطر اینکه در ایران 
هستیم و می دانم در 5 دقیقه دیگر از طرف رییسم و فدراسیون هشدار 
دریافت می کنم، ققط از شما تشکر می کنم.   وی افزود: بیایید راجع به 
چند مطلب شفاف صحبت کنیم. یک اینکه ما می توانیم محترمانه با هم 
اختالف نظر داشته باشیم اما وقتی شما می فرمایید که من این لیست 
را به صورت عمدی برای لطمه به شما و تیمتان اعالم کردم، با این 
فرضیه صداقت، وجاهت و تعهد کاری من را زیر سوال می برید، پس 
خواهش می کنم فضا را غبار آلود نکنید تا صورت خود را پنهان کنید. 
دوم اینکه مدیرعامل شما به ما اطالع داد که این شما بودید به همکاری 
بازیکنانتان با تیم ملی لطمه زدید. اگر این دروغ است، رسما اعالم کنید 
و به بازیکنانتان توضیح دهید. از طرف بنده قضیه به پایان رسیده است. 
کی روش ادامه داد: سوم اینکه فقط جهت یادآوری، این مطلب جدیدی 
نیست که من هنوز به صورت شفاف به یاد دارم اتفاقی که در جام جهانی 
2014 افتاد وقتی شما به توافقی که با من درباره آماده سازی جام جهانی 
قبلی کردید، پایبند نبودید.  سرمربی تیم ملی افزود: درباره حضور در قرعه 
کشی جام ملتهای آسیا، شما یک بار دیگر حرفه ای گری من را زیر سوال 
بردید. همانطور که احتیاج نیست به شما یادآوری کنم شما کسی هستید 
که به صورت رسمی اعالم کردید حتی بازیهای تیم ملی را نمی بینید. اگر 
بنده در قرعه کشی جام ملتها نبودم اوال به خاطر این بود که آن مراسم 
برای مربیان تیمها در جام ملتها بود و ثانیا بنده برای منافع تیم ملی مشغول 
به کار بودم تا بتوانم تالش کنم برنامه های مهم تیم ملی را نجات دهم؛ 
ببخشید، عذرخواهی می کنم، برنامه های تیم ملی نه، برنامه های یک 
هشتم لیگ قهرمانان آسیا. کی روش افزود: راجع به آینده خودم هم می 
خواهم این را بگویم که من هیچ شک و شبهه ای درباره صالحیت باالی 
شما برای جایگزینیم در آینده ای نزدیک ندارم؛ االن که یک زمینی با 
باالترین استانداردها، یک ساختمان با بهترین امکانات برای تیم ملی و 
بازیکنانی بسیار فوق العاده آماده برای دعوت به تیم ملی اینجا وجود دارد.

واکنش قلعه نویی به صحبت های کی روش/ شاید ندانند پدرشان کیست!
سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن با بیان اینکه از کمیته اخالق برای رسیدگی 
نکردن به یک پرونده متعجب است، به صحبت های سرمربی تیم ملی و 
توهین ها در فضای مجازی واکنش نشان داد.  امیر قلعه نویی درباره بازی 
امروز ذوب آهن و استقالل گفت: این بازی سختی است و نگاه عاشقی و 
مسئولیتی است. نیمه اول این بازی در اصفهان تمام شده است. در بازی 
امروز هدف اولمان این است که به گل برسیم. برای همین ترکیب مان را 
هجومی تر در نظر گرفته ایم. وی درباره صحبتهای کی روش مبنی بر 
اینکه از اظهارات قلعه نویی شگفت زده شده است و اینکه زمان ارسال 
لیست تیم ملی تمام شده بود، تصریح کرد: از آقای کی روش خواهش می 
کنم اگر می خواهد صحبتی کند این چیزها را در نظر بگیرد. زمان بندی 
ارسال لیست تیم ملی را می دانم ولی کی روش می توانست لیست را 
ارسال کند و بعد اعالم کند. فکر کنم چون کی روش به ریز مسائل توجه 
ندارد به مصاحبه ام توجه نکرده است. گفتم که اعالم لیست را بعد از بازی 

ما می گذاشت و اتفاقی نمی افتاد.
 سرمربی ذوب آهن در پاسخ به این سئوال که آیا ممکن است اعالم 
لیست تاثیری در روحیه بازیکنان تیمش دارد؟ گفت: باالخره یکسری 
بازیکنان در تیم ما سال خوبی داشتند. کی روش حق دارد هر بازیکنی 

که دوست دارد انتخاب کند. ما که نمی توانیم در کارش دخالت کنیم ولی 
بعضی از بازیکنان برای خودشان شانسی را برای دعوت به تیم ملی قائل 
بودند. شاید بازیکنان ما فکر می کردند یک نیم نگاهی به لیگ برتر یا 
لیگ قهرمانان آسیا هست؛ الحمداهلل این نیم نگاه هم به ذوب آهن نبود 
و فقط یک نماینده در تیم ملی داریم. چون بازی حساسی است، بازیکنان 
استقالل از نظر روحی و روانی باال می روند و بازیکنان ما افت می کنند.

قلعه نویی در خصوص اینکه گفته می شود بازی با استقالل آخرین حضور 
شما روی نیمکت ذوب آهن است و پیشنهاد سپاهان و تراکتورسازی 
مطرح شده است؟ گفت: تمام فکر و ذکرم مسائل ذوب آهن بوده است و 
وجدانا به چیز دیگری فکر نکرده ام. برنامه ای به ذوبی ها داده ایم. امسال 
سال خوبی برای من بود. نقطه تاریک ما نیم فصل اول و چند نفری بودند 
که امیدوارم کمیته اخالق زودتر به این مسئله رسیدگی کند تا مسائل 
روشن شود و مردم مشکالت نیم فصل اول ما را بدانند. مثل مشکالتی 
که در استقالل داشتم.  سرمربی ذوب آهن یادآور شد: از تورک و کمیته 
اخالق تعجب می کنم که بر اساس صحبت های کریم بوستانی و هاشم 
بیگ زاده به یک پرونده مسئله رسیدگی نمی کند. برایم جای سئوال 
است. چرا به آن پرونده ورود نمی کند. بیگ زاده و بوستانی حرف های 
زیادی زده اند. آن پرونده اظهر من الشمس است. قلعه نویی با بیان اینکه 
دو روز پیش هم در کمیته اخالق و در ارتباط با بازیکنان ذوب آهن یک 
جلسه ای بوده و یکسری مسائل روشن شده است، افزود: در مجموع در 
اصفهان آرامش است و می توان کار را خوب انجام داد. اگر برنامه من 
انجام شود حتما در خدمت ذوب آهن هستم ولی اگر نباشد به گزینه های 
دیگر فکر می کنم. دعا می کنم تراکتور و سپاهان به روزهای خوبشان 
برگردند.  وی که با رادیو جوان گفتگو می کرد در خصوص هجمه هایی 
که به وی بعد از بازی رفت ذوب آهن و استقالل شد، گفت: می خواهم 
یک شعر بخوانم: گر مرید راه عشقی فکر بدنامی نکن. اینجا عشق یعنی 
خداوند. اگر کار و راهت برای خدا باشد دیگر مهم نیست این و آن چه 
می گویند. آنجایی که کار می کنیم و نانی که به خانه می بریم، ناموس 
ورزشی ما می شود. باید با تمام وجودمان کار کنیم. متاسفانه چند نفر در 
فضای مجازی آنچه در شان خودشان و خانواده شان است را به من گفتند. 
البته آنها خانواده ندارند و اگر هم داشته باشند شاید درست و حسابی ندانند 

پدرشان کیست!

فوتبال محالت خوزستان چون گنج نایافته است

خطر در کمین استقالل

در این فوتبال که هیاهوی فراوانی داشته و توجه زیادی به آن از سوی مسئوالن و مردم می شود، هستند کسانی که در همین فوتبال پر زرق و برق فراموش شده اند، 
»حامد نیکبخت« یکی از این بازیکنان نه چندان دور خوزستانی است که سابقه حضور در تیم های زیادی را تجربه کرده است.

اظهارات تند کیروش و قلعه نوعی علیه یکدیگر!
گروه ورزشی: سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به صحبت های سرمربی تیم ذوب آهن پاسخ داد و گفت:

 من هیچ شک و شبهه ای درباره صالحیت باالی شما برای جایگزینیم در آینده ای نزدیک ندارم.

ش�ت ا د د یا خب�ر

در ورزشگاه بازه، 
حیای دخترا کجا رفته؟!

خدا از سر تقصیرات کسانی که با تکنولوژی تیشه به 
ریشه ادبیات این مملکت زدند و ریشه شعر و شاعری 
را خشکاندند، نگذرد! الهی خیر نبینند... ان شاهلل یارانه 
و سهام عدالت شان توامان قطع شود... یعنی بالیی که 
تکنولوژی سر ادبیات فاخر این مملکت آورد، چنگیز 
خان مغول با آن همه وحشی گری و بی تربیتی نیاورد. 
باور بفرمائید تا همین چند صد سال قبل ادبیات این 
نیمی  و  داشت  بیایی  و  کیا  برای خودش  مملکت 
از خلق اهلل دستی بر شعر و شاعری و ... داشتند و 
خیلی از مشکالت را با همین غنای ادبیات مرتفع می 
ساختند. اما االن ملت حرف زدن یومیه شان را بلد 

نیستند.
 امروز اگر ملت بخواهند شخصی را از سر خود وا 
کنند از عبارات سخیفی نظیر » برو بخواب بینیم بااااا  
یا بخواب تو جوب بابا« و امثالهم استفاده می کنند... 
اما در گذشته خیلی محترمانه و خردمندانه می گفتند: » 
رو سر بنه به بالین ... تنها مرا رها کن!« طرف با شنیدن 
این جمله پشماش فر می خورد ببخشید حساب کار 

دستش می آمد و پی کار خود می رفت...

البته دنیای شعر و شاعری تنها بخشی از ثروت ادبی 
گذشتگان و اجداد ما بود و ابداع و به کار بستن ضرب 
المثل از دیگر توان مندی های ایشان در عرصه ادبیات 
بود. یعنی شما موضوعی را پیدا نمی کنید که قدیمی 
ها درباره آن ضرب المثل خلق نکرده باشند. تا جایی 
که نسل حاضر معتقدند اساتید ادب پارسی ما همه 
ضرب المثل های مورد نیاز را آفریده اند و نیاز به 

تولید ضرب المثل جدید نیست!
علی ای حال از آنجا ما مثل نسل جدید بد اندیش 
نیستیم و از سویی روزی ما نیز سوار بر مرکب چوبین 
بعد  نسل  اجداد  زمره  در  آینده  در  و  شد  خواهیم 
محسوب می شویم، حقیر به نیابت از شما همرهان 
طریق، چند ضرب المثل تراریخته و ماریناد شده به 
دایره ضرب المثل های فارسی اضافه نموده است که 
اگر ریا نباشد از تعدادی رو نمایی می کنم علی برکه 

اهلل ...

الف( حساب به دینار؛ بخشش به میلیارد

کنایه از بانکهایی که در گرفتن وجه التزام، دیر کرد، 
کوششی  هیچ  از  آخر  دینار  تا  مردم  از   .... و  سود 
فروگذار نمی کنند ولی در خصوص اعطای وام های 
میلیاردی به از ما بهترون، دریغ از اخذ یک برگه کپی 

شناسنامه!

ب( دزد ناشی به صرافی می زنه!
با توجه به کشمشی بودن اوضاع ارز و دالر و ... خلق 
اهلل ترجیح می دهند در بورس و مسکن و خرید سکه 
و ... سرمایه گذاری کنند و فعاًل صرافی های مملکت 
از ارز تهی هستند و کسی از سرقت صرافی َطرفی 

نخواهد بست

پ( تسمه تایم پاره کردن
»ترمز  از  تر  و خشن  باالتر  ورژن  یک  عبارت  این 
بریدن« یا »آمپر چسباندن« است و کنایه از آدمی است 
که با کوچکترین حرکتی عصبانی می شود و به طرف 
مقابل حمله ور می شود. مثل فرمانداری که دوست 
نداشت در گلپایگان عکسش با کاله منتشر شود و در 
جلسه رسمی به خبرنگار نگون حمله ور شد! البته 

روز بعد هم عزل شد...

پ( مثل برجام می مونه!
کنایه از بی فایده بودن یک پدیده که بود و نبود آن 
تاثیری در روند اجرای امور ندارد. نظیر حضور باجناق 
در مراسم فامیلی، سوراخ اول کمربند شلوار، درخت 
میوه نزدیک مستراح که نه میوه اش کاربردی است و 

نه سایه اش و ...

ت( اگه مردی برو استاندارد ایران خودرو را بگیر!
این ضرب المثل در مورد شرکت ها و سازمان هایی 
مثل بنز و هیوندا به کار می رود که فقط اسم در کرده 
اند و اهن و تولوپ آنها گوش فلک را کرده است ولی 

فاقد کیفیت و کارآیی هستند!

ث( من این ور رآکتور، تو اون ور رآکتور!
کنایه از به حالت قهر از هم جدا شدن، تسویه حساب 

قهر آمیز!

ج( در ورزشگاه بازه، حیای دخترا کجا رفته؟!
کنایه از سوء استفاده از موقعیت های موجود و اصرار 

به انجام امری که خالف صواب و عرف است!

چ( هر جا زمینش سخته، مال من بدبخته!
اشاره به زمین خواری های گسترده سال های اخیر 
که با دالیلی نظیر بی حاصل بودن یا سختی زمین 

صورت گرفته است!

محرومیت سنگین برای برادران عبدولی
انتخابی  از بررسی حواشی رقابت های  آرای کمیته انضباطی پس 
تیم ملی کشتی فرنگی اعالم شد و محرومیت سنگینی برای برادران 

عبدولی در نظر گرفته شد. 
حواشی  بررسی  برای  انضباطی  کمیته  جلسه  برگزاری  از  پس 
رقابت های انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی، برای سعید عبدولی یک 
سال محرومیت )شش ماه قطعی و شش ماه تعلیقی( به همراه 25 
میلیون ریال جریمه نقدی، برای کرامت عبدولی یک سال محرومیت 
)شش ماه قطعی و شش ماه تعلیقی( به همراه 50 میلیون ریال جریمه 
نقدی، برای سامان عبدولی شش ماه محرومیت )سه ماه قطعی و سه 
ماه تعلیقی( و برای محمد شربی نیازی دیگر فرنگی کار خوزستانی سه 

ماه محرومیت قطعی در نظر گرفته شد.
آرای صادره که با توجه به حواشی ایجاد شده و بعضا سوابق پیشین 
نامبردگان در کمیته انضباطی اعالم شده است، طبق ضوابط در کمیته 

استیناف فدراسیون کشتی قابل تجدید نظر خواهی است.

"ما" شدن نفتی های آبادان
 برای آغاز سفری بزرگ

در حالی که کمتر از یک ماه از پایان لیگ برتر هفدهم گذشته است، 
مسووالن باشگاه نفت آبادان نگاه جدی به حضور موفق در فصل 

آینده لیگ برتر دارند. 
باشگاه نفت آبادان خیلی زودتر از دیگر باشگاه های لیگ برتری 
خوزستان فعالیت خود را برای حضور موفق در فصل هجدهم لیگ 
برتر آغاز کرد؛ این باشگاه پیش از آخرین بازی خود در لیگ برتر با 
توافق با چهار بازیکن خارجی خود برای ادامه همکاری نشان داد که 

اهداف بزرگی برای فصل آینده لیگ برتر دارد.
همچنین این باشگاه با همدلی و همفکری چند هفته ای است که به 
دور از حواشی و در سکوت به دنبال انتخاب سرمربی و کادرفنی 

جدید تیم فوتبال خود است.
با وجود نقدهایی که به مدیریت باشگاه نفت آبادان وارد است اما 
»ثبات« -که یکی از بی ثبات ترین واژه ها در حوزه مدیریت باشگاه ها 
در ایران است- در این تیم آبادانی در حال شکل گیری است و هیات 
مدیره فعلی نفت از سال 93-94 تاکنون با کمترین میزان تغییر در 
حال فعالیت است؛ هیات مدیره ای که تاکنون به وعده های خود عمل 

کرده و اکنون این نفت با ثبات تر از همیشه نشان داده است.
در این بین آن چه که قابلیت استناد دارد، فعالیت مدیریتِی نفت آبادان 
است که حداقل به لحاظ کمی تاکنون قابل دفاع است. هیات مدیره 
کنونی نفت که ابتدای مسیر کاری خود را با مدیریت تیم فوتبال این 
مجموعه در لیگ دسته اول آغاز کرد، به وعده 2 ساله خود عمل کرد 

و نفتی ها بعد از این بازه زمانی نیز لیگ برتری شدند.
این مدیران در لیگ شانزدهم قول ماندگاری در لیگ برتر را دادند و 
این وعده نیز برای هواداران پرشور نفت تحقق یافت تا حداقل از این 

نظر نیز شاهد خلف وعده هیات مدیره آبادانی ها نباشیم.
تثبیت و شکل گیری شخصیت تیمی وعده بعدی مدیرعامل و اعضای 
هیات مدیره نفت بود که رسیدن به جایگاه هشتمی لیگ برتر هفدهم 
و قرارگرفتن در جمع چهار تیم پایانی جام حذفی باعث شد که در 

لیگ تازه تمام شده نیز آن ها بدقول نباشند.
اما آن چه که علی عیسی زاده، مدیرعامل باشگاه نفت آبادان برای لیگ 
پیش رو قول داده است، وعده ای سهل الوصل و دم دستی نخواهد بود 
و آسیایی شدن نفت، آرزویی دشوار و در عین حال شیرین است؛ 

هرچند این آرزو با تدابیر الزم می تواند محقق شود.
بدون شک در مسیر پر از سنِگ رسیدن به باشگاه های آسیا، صرف 
خواستن مدیرعامل و وعده باشگاه کافی نخواهد بود و در این راه پر 
پیچ و خم همراهی همه آن هایی که باید همراه باشند نیز الزامی است.
رسیدن به وعده جدید آبادانی ها سخت اما شدنی  است و تنها کافی 

است دل هواداران و مدیران تصمیم گیر گره بخورد.
پس برای آغاز سفر نفت آبادان به بیرون از مرزهای کشور -آسیایی 
باید پذیرفت که برای  بشویم و  "ما"  باید  امروز  از همین  شدن- 
رسیدن به این هدف که شاید هدف نهایی همه فوتبال دوستان آبادانی 

باشد، عزمی فراتر از یک نیت ساده نیاز است.

افتخارآفرینی فرنگی کاران
جوان خوزستانی در مسابقات بین المللی

دو ورزشکار جوان خوزستانی در رقابت های کشتی فرنگی بین المللی 
به دو نشان طال دست پیدا کردند. 

این پیکارها 22 و 23 اردیبهشت ماه به میزبانی گرجستان برگزار 
شد که سه فرنگی کار خوزستانی نیز همراه با تیم ملی جوانان در این 
رقابت ها حضور داشتند.  در پایان این پیکارها پویا ناصرپور و امین 
میرزازاده به ترتیب در اوزان 55 و 120 کیلوگرم با شکست تمام 

حریفان خود صاحب گردن آویز طال شدند.
ملی پوش  دیگر  کایدخورده  مصطفی  نیز  کیلوگرم   63 وزن  در 
با  نقره نوجوانان جهان در سال 2017  خوزستانی و دارنده مدال 

شکست مقابل رقیب خود از دور مسابقات کنار رفت .
همچنین مهرداد اسفندیاری فر و یوسف محمدی به عنوان مربی از 

خوزستان، تیم ملی ایران را در این دوره همراهی داشتند.

رتبه دوم ورزش بانوان خوزستان
 در ارزیابی عملکرد کشوری

خوزستان پس از ارزیابی عملکرد ورزش بانوان ادارات ورزش  و 
جوانان سراسر کشور توسط وزارت، برای اولین بار رتبه دوم را به 
دست آورد.  نگار افشین، مسوول امور ورزش بانوان اداره کل ورزش 
و جوانان استان اظهارکرد: پس از ارزیابی عملکرد ورزش بانوان 
ادارات ورزش و جوانان سراسر کشور توسط وزارت، خوزستان پس 
از خراسان رضوی مقام دوم را به دست آورد و گلستان در جایگاه 

سوم قرار گرفت.
وی با بیان این که این افتخار برای ورزش بانوان خوزستان برای اولین 
بار است که به دست آمده است، گفت: سال گذشته خوزستان در رده 
شانزدهم قرار گرفت و خوشبختانه با اقدامات و حمایت های صورت 

گرفته از ورزش بانوان، جهش بسیار خوبی در این زمینه داشته ایم.
خوزستان  جوانان  و  ورزش  اداره کل  بانوان  ورزش  امور  مسوول 
عنوان کرد: حضور بانوان در مسابقات کشوری و میادین بین المللی، 
مدال های کسب شده و اعتباراتی که برای بخش بانوان جذب شده 

است، از جمله آیتم های مورد ارزیابی محسوب می شود.
وی بیان کرد: این مهم به واسطه زحمات تمام هیات های استانی 
به  ادارات ورزش و جوانان شهرستا ن ها  و شهرستانی و همچین 
دست آمد. همچنین جا دارد از نگاه مثبت مدیرکل ورزش و جوانان 

خوزستان نسبت به ورزش بانوان تشکر ویژه  داشته باشم.

حاج سعیدی

امیدواری پرسپولیسی ها در لیگ هجدهم
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