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شهرک صنعتی مسجدسلیمان در خاموشی؛

 تاچه وقت باید منتظر 
همت های  به خواب رفته باشیم

نیمه پنهان و نیمه آشکار  حباب های قیمت در بازار فوالد!
محمدکش��انی مدی��ر عامل ف��والد خوزس��تان طی 
گفتگوی��ی اعالم ک��رد: وقتی بازار ف��والد  بصورت 
یک نیمه پنهان و یک نیمه آشکار عملیاتی می شود، 
سرانجامی  بجز تبلور رانت های خودساخته نخواهد 

بود. مدیر عامل فوالد خوزستان  افزود: در حالی که 
انتظار بود سیاست های اتخاذ شده ی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت بتواند شرایط عمومی بازار فوالد را 
به عنوان یک کاالی استراتژیک در همه مقاطع تولید 

اعم از سنگ آهن - فوالد خام و محصوالت نوردی 
به س��مت توجیه منطقی و اقتص��ادی هدایت نماید، 
فش��ار مضاعف و غیر قابل توجی��ه بر تولیدکنندگان 

فوالد خام و از سوی ...
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 اجتامعی-   سیاسی

هفته نامه منطقه ای

دانه درشت ها 
و موضوعی به نام حفظ نظام

عضو کمیسیون صنایع: باید با اشد مجازات با 
متخلفین برخورد شود تا جامعه اراده عملی را 

ببیند.
اقتصاد موضوعی است که  شفاف سازی حوزه 
به نوعی مطالبه عمومی است و در شرایط حاضر 
بیش از گذشته اذهان جامعه را مشغول کرده است. 
دستور رییس جمهور درخصوص شفاف سازی 
اقتصادی توسط بسیاری از کارشناسان به عنوان گام 
اول مثبت ارزیابی                             صفحه 3

ما بی تفاوت شده ایم؟
شهروندان  جامعه شناس شهری:  ایمانی جاجرمی 
به لحاظ عصبی در وضعیت بی توجهی به محرک ها 
هستند. امسال جوانی به نام پدرام با حضور در پلیس 
آگاهی پایتخت اعالم کرد که همسرش را در اسالمشهر 
به قتل رسانده و سپس تصمیم گرفته خودش را به 
پلیس معرفی کند.این متهم پس از اعتراف به قتل 
همسرش بازداشت شد و به دادسرای امور جنایی 
تهران انتقال یافت. اما یکی از نکات تقریبا مهم این 
ماجرا، وقوع آن در میان انظار عمومی و در خیابانی 
در اسالمشهر بود.                           صفحه 5

تولید در ایران، گرفتار
 در شرایط خودتحریمی!

 امروز در حالی همه مسئوالن دولتی بانگ حمایت 
از تولید داخل را سر داده اند که عملکرد بسیاری 
از آنها مغایر با ماهیت چنین شعاری است. کار به 
جایی رسیده که متأسفانه برخی با ابزاری کردن این 
شعار، به ایجاد حفره هایی پرداخته اند که از این 
وضعیت، تاکنون چیزی جز رانت درنیامده است.

سال های  به  نسبت  را  متفاوتی  شرایط  کشور   
گذشته تجربه می کند و طبعا تولید داخل نیز وارد 
شرایط خاصی شده است.                  صفحه6
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باوجود تأکید مکرر مسئوالن به ضرورت 
آموزش  مدیران  محروم،  مناطق  توسعه 
و پرورش خوزستان، توجه الزم را به این 

مقوله نداشته 
و ساکنان بسیاری از مناطق محروم شهر 
و  اولیه  امکانات  فاقد  مدارسی  با  اهواز 

نامطلوب روبه رو هستند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان 
خوزس��تان در مکاتبه ای با معاونت 
شهرس��ازی و معم��اری ش��هرداری 
اهواز بر ارائه خدمات مهندسی توسط 
ش��رکت های حقوق��ی دارای پروانه 
اش��تغال بکار مهندس��ی و عضو این 

سازمان تاکید کرد. 

بنزین هنوز زخم کهنه اقتصاد ایران است، 
نه قیمت واقعی دارد، نه مصرف منطقی و 
نه ساختار توزیع مناسب ؛ از این رو می توان 
آن را یکی از کهنه ترین زخم های اقتصاد 
ایران تلقی کرد که گره اش نه با دست بلکه 

با دندان نیز باز نشده است.
سوخت،  های  کارت  بازگشت  زمزمه 

سهمیه بندی...

دانش آموزان خوزستانی، 
در انتظار توجه آموزش و پرورش

لزوم استفاده از خدمات  شرکت های 
حقوقی عضو نظام مهندسی

زخم بنزین بر تن اقتصاد
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مدی��ر عامل فوالد خوزس��تان  اف��زود: در حالی ک��ه انتظار بود 
سیاست های اتخاذ شده ی وزارت صنعت، معدن و تجارت بتواند 
شرایط عمومی بازار فوالد را به عنوان یک کاالی استراتژیک در 
همه مقاطع تولید اعم از س��نگ آهن - فوالد خام و محصوالت 
نوردی به س��مت توجیه منطقی و اقتصادی هدایت نماید، فشار 
مضاعف و غیر قابل توجیه بر تولیدکنندگان فوالد خام و از سوی 
دیگر رها نمودن دس��ت های پنهان در قیمت گذاری محصوالت 
نوردی، تناقضی معنی دار را در شرایط تحریک آمیز کشورمان به 

بازار تحمیل نموده است.
کش��انی با تاکید ب��ر حضور دالالن در بازار ف��والد تصریح کرد: 
ت��داوم چنین رفت��اری فقط می تواند به توس��عه فرهنگ داللی و 
بازرگانی بی ریشه و بدون هر گونه زحمت، بیانجامد. وی افزود 
از یک س��و تولیدکنندگان فوالد خام باالجبار در صفوف بورس 
کاال کاالی خویش را به بهای 2340 تومان عرضه می نمایند، اما 
از دیگر س��و با رس��یدن قیمت میلگرد در بازار آزاد به بیش از 4 
ه��زار تومان تفاوت معناداری مع��ادل 60 درصد را تحت عنوان 

ارزش افزوده به بخش داللی، هدایت می نماید.
مدیر عامل ش��رکت فوالد خوزستان تاکید نمود: مراکز مطالعات 

اقتص��ادی وزارتخانه ه��ای مختلف دول��ت به راس��تی توانایی 
تش��خیص مراحل شکل گیری نهاده های تولید از بستر کنستانتره 
س��نگ آهن تا محصولی مثل میلگرد و سایر محصوالت نوردی 
را ندارن��د که این گونه گرایش معن��اداری در حوزه تولید فوالد 

حادث شده است؟
وی افزود: به راس��تی اگر مفهوم نظارت عمومی دولت بر اقتصاد 
ملی این گونه است، از شرایط عدم تسلط دولت بر بازار پس چه 

انتظاری می توان داشت؟
مدیر عامل فوالد خوزس��تان با اش��اره به ضرورت حضور بیشتر 
س��ازمان ب��ورس در توزیع هم��ه محصوالت ف��والدی در بازار 
تصری��ح کرد: در فرآیندی که س��ازمان بورس به عنوان یک نهاد 
حاف��ظ منافع عمومی مصرف کنن��ده نتواند ب��ر کاالهایی که به 
مصرف نهایی میرسند، نظارت نداشته باشد، به زیر سوال خواهد 
رفت، مکانیس��می که در فلس��فه وجودی آن نظ��م و انضباط و 
حمای��ت از حلقه نهایی مصرف و جلوگیری از حباب  قیمت مد 
نظر قرار گرفته ام��ا وقتی بازار به صورت یک نیمه پنهان و یک 
نیمه آشکار عملیاتی  شود، سرانجامی به جز تبلور رانت های خود 

ساخته، نخواهد بود.

نیمه پنهان و نیمه آشکار 
حباب های قیمت در بازار فوالد!

محمدکشانی مدیر عامل فوالد خوزستان طی گفتگویی اعالم کرد: وقتی بازار فوالد
 بصورت یک نیمه پنهان و یک نیمه آشکار عملیاتی می شود، سرانجامی 

بجز تبلور رانت های خودساخته نخواهد بود.
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خوزستان

این روزها یکی از دغدغه های خانواده ها، انتخاب مدرسه 
مناسب و بعد از آن شرایط و ضوابط بعضاً سخت گیرانه 
ثبت نام در مدارس است؛ در این بین بیش از یک سوم 
جمعیت اهواز که در 20 محله کم برخوردار سکونت دارند، 
نسبت به سایر محالت و شهرها با مشکالت بیشتری برای 

تحصیل فرزندان خود مواجه هستند.
به نظر می رسد باوجود تأکید مکرر مسئوالن به ضرورت 
توسعه مناطق محروم، مدیران آموزش و پرورش خوزستان 
به عنوان ارکان اساسی ارتقای سطح فرهنگی و اجتماعی 
جامعه، توجه الزم را به این مقوله نداشته و ساکنان بسیاری 
از مناطق محروم شهر اهواز با مدارسی فاقد امکانات اولیه و 

نامطلوب روبه رو هستند.
این درحالی است که یکی از معیارهای عدالت اجتماعی 
توزیع متوازن خدمات مختلف از جمله خدمات آموزشی در 
بین اقشار جامعه است، موضوعی که بسیاری از شهروندان 

اهوازی و خوزستانی نسبت به آن گالیه های جدی دارند.
در این بین وجود محدوده جغرافیایی برای هر مدرسه 
چندان  دو  را  مشکالت  دانش آموزان،  نام  ثبت  جهت 
آموزان  دانش  از  بسیاری  سرخوردگی  موجب  و  کرده 
علت  به  است.  شده  محروم  مناطق  در  آنها  والدین  و 
و  سو  یک  از  مناطق  از  برخی  در  مدارس  وجود  عدم 
برای  خانواده ها  برخی  فرهنگی  حساسیت های  یا  فقر 
مخالفت با تحصیل دختران خود در مناطق دوردست از 
سوی دیگر، دختران دانش آموزی هستند که از تحصیل 

بازمی مانند.

  دو قدم فاصله
نیسی یکی از اهالی کوی زویه اهواز است. او با اشاره به 
مشکالت خود برای ثبت نام فرزندش، می گوید: » منطقه 
ما فاقد مدارس مناسب است و اجازه ثبت نام فرزندان مان 
در مناطق مجاور را نیز نداریم. ما تنها دو قدم با کوی ملت 
فاصله داریم اما برای آنکه بخواهم فرزندم را در مدارس 
تهیه  دنبال  به  که  است  روزی  چند  کنم،  نام  ثبت  آنجا 
اجاره نامه غیرواقعی هستم تا آن را به  عنوان سند سکونت 

داخل محدوده جغرافیایی به مدرسه آنجا ارائه  کنم.«
وی اضافه می کند: »چطور می توانم فرزندم را به جایی ببرم 
که حتی سرویس بهداشتی مناسبی ندارد و اغلب معلمانی 
در آنجا تدریس می کنند که ضعیف هستند و یا پیشینه 

تدریس ندارند.«

وحشت دانش آموزان
 از مشاهده مار در مدرسه!

شورایار کوی سید خلف نیز با اشاره به کمبود سرانه آموزشی 
در این منطقه، می گوید: »تنها یک مدرسه ابتدایی و یک 
مدرسه فرسوده دخترانه برای دوره اول دبیرستان در منطقه 

سید خلف وجود دارد.«
حضرت  دخترانه  »مدرسه  می دهد:  ادامه  خالدیان  رضا 
ام البنین فاقد سیستم خنک کننده و سایر امکانات اولیه است 
و به  قدری قدیمی و نامناسب بوده که دانش آموزان آن بارها 
از مشاهده مار و خزنده های دیگر در آن، وحشت زده شدند؛ 

گزارش این اتفاقات در سازمان آتش نشانی وجود دارد.«

وی می افزاید: »از زمانی که من نیز محصل بودم، اجازه 
ثبت نام در مدارس برخوردار منطقه مجاور یعنی کیانپارس 
را نداشتیم و مجبور به تهیه اجاره نامه جعلی بودیم. این 

مشکل تا امروز هم وجود دارد.«

160 هزار تومان برای یک سال
کوی  موافق«  »شهید  مدرسه  دانش آموزان  از  یکی  پدر 
کریشان نیز با انتقاد از ضعف شدید امکانات این مدرسه، 
می گوید: »وجود آب سردکن و سیستم  سرمایشی مناسب 
در شهر گرم سیری مانند اهواز بسیار ضروری است ولی 

فرزندان ما از آن هم محروم اند.«
وی با بیان اینکه تنها یک مدرسه در منطقه کریشان وجود 
دارد، عنوان می کند: »به دلیل مشکالت فراوان این مدرسه، 

معلمان توانمند کمتری در آن هستند و دانش آموزان نیز 
رغبتی به تحصیل در آن ندارند و در نتیجه میزان یادگیری 

آنها نیز بسیار کم است.«
وی با اشاره به ازدحام کالس  ها، می گوید: »یک نوبت این 
مدرسه حدوداً 170 دانش آموز دارد و در نوبت دیگر آن هم، 

تعداد زیادی پسر و دختر با یکدیگر درس می خوانند.«
که  »هنگامی  می افزاید:  کریشان  کوی  شهروند  این 
در رابطه با مشکالت این مدرسه به مدیران آن مراجعه 
می کنیم، از کمبود منابع مالی می گویند؛ آنها دوسال قبل 
تومان دریافت  تنها 160 هزار  برای یک سال تحصیلی 
کردند. با این پول کم معلوم است که نمی توانند برای مثال 

کولرها را تعمیر کنند.«

وی می گوید: »وقتی از شهر ما میلیون ها بشکه نفت تولید 
می شود و دارای ثروت های خدادادی بسیاری هستیم، چرا 
باید از امکانات اولیه مانند مدارس مناسب محروم باشیم؛ 

متأسفانه اگر هم امکاناتی باشد برای مناطق مرفه است.«

برای مدارس مناطق محروم بودجه 
نداریم

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان در گفت وگو با فارس، 
از  ناشی  را  نامناسب مدارس در مناطق محروم  وضعیت 
کمبود منابع مالی می داند و اظهار می کند: »بودجه هایی که 
اختصاص داده می شود، معمواًل پاسخگوی فضاهای مورد 

نیاز ما نیست.«
محمد تقی زاده می افزاید: »در این رابطه در روزهای اخیر با 

معاون رئیس جمهور، وزیر و استاندار خوزستان رایزنی شده 
و برای توسعه فضاهای آموزشی در مناطق محروم همه 

چیز به تخصیص منابع مالی بستگی دارد.«
وی  بیان می کند: »تالش ما بر این است که فاصله بین 
مناطق محروم و مناطق برخوردار را کم کنیم؛ زیرا معتقدیم 
همه فرزندان این سرزمین هستند و سهم مناطق محروم و 
دوزبانه و سایرین از منابع ملی باید یکسان باشد؛ هر خدمتی 
که در این زمینه انجام گیرد، در جهت ارتقای شاخص های 

عمومی ما است.«

افزایش آسیب های اجتماعی
 بر اثر کمبود سرانه آموزشی

آیت اهلل محسن حیدری آذرماه سال گذشته در حضور وزیر 
آموزش و پرورش، با انتقاد از سرانه کم آموزشی مناطق 
حاشیه  و  شهری  محروم  »مناطق  کرد:  اظهار  محروم، 
نشین نسبت به مناطق برخوردار تقریباً از یک دوم مدارس 
برخوردار هستند با اینکه جمعیت آنها دوبرابر است. مردم 
استانی که 8۵ درصد نفت کشور را تأمین می کند، انتظار 
رسیدگی ویژه را دارند؛ البته خیران هم همکاری خوبی برای 
مدرسه سازی دارند ولی انتظار می رود دولت نقش بیشتری 

در این زمینه ایفا کند.«
افزود: »در  نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان   
فضاهای آموزشی مشکالت جدی در خوزستان داریم به 
ویژه در مناطق محروم، حاشیه نشین و روستایی که بر اثر 
همین کمبودها، سطح فرهنگی عموماً پائین و آسیب های 

اجتماعی و اخالقی را در پی داشته  است.«
آموزش  ضعیف   عملکرد  فارس،  خبرگزاری  گزارش  به 
ارائه خدمات و امکانات ضروری  و پرورش خوزستان در 
آموزشی و رفاهی از جمله فراهم ساختن محیطی مناسب 
برای آموزش مفید و کارآمد به ویژه در مناطق محروم، 
موجب کاهش سطح یادگیری دانش آموزان شده و چنانچه 
به هر ترتیب آنها تا آخرین مقطع تحصیلی نیز پیش بروند، 
این ضعف عملکرد به صورت نتایج نامطلوب و عدم قدرت 

رقابت در آزمون کنکور بروز خواهد کرد.
آینده  در  تدبیر  بدون  و  ضعیف  مدیریت  این  ثمره 
کرده اند،  رشد  آموزشی  فضای  این  در  که  دانش آموزانی 
به صورت آسیب های شدید شغلی و معیشتی نمایان می شود 
و زمینه ساز ایجاد بسیاری از مشکالت و معضالت اجتماعی 

و فرهنگی در سطوح مختلف جامعه خواهد شد.

دانش آموزان خوزستانی، 
در انتظار توجه آموزش و پرورش

باوجود تأکید مکرر مسئوالن به ضرورت توسعه مناطق محروم، مدیران آموزش و پرورش خوزستان، توجه الزم را به این مقوله نداشته 
و ساکنان بسیاری از مناطق محروم شهر اهواز با مدارسی فاقد امکانات اولیه و نامطلوب روبه رو هستند.

خب�ر

لزوم استفاده از خدمات 
شرکت های حقوقی عضو نظام مهندسی

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان در مکاتبه ای با معاونت شهرسازی و معماری شهرداری 
اهواز بر ارائه خدمات مهندسی توسط شرکت های حقوقی دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی و عضو این 
سازمان تاکید کرد. نظر به اینکه وفق ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ارائه هرگونه خدمات 
فنی و مهندسی در امر ساختمان مستلزم اخذ پروانه اشتغال بکار مهندسی از وزارت راه و شهرسازی است. 

این سازمان، شرکت های حقوقی عضو را به منظور ارائه خدمات مهندسی معرفی می نماید.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان یادآور شد؛  ارائه خدمات فنی و مهندسی در امر ساختمان 
در محدوده اس��تان خوزس��تان، صرفاً در حدود، ظرفیت و صالحیت اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای 

صالحیت –که به وسیله مکاتبه یاد شده و در سایت سازمان معرفی می شوند- مورد تایید خواهد بود.
کورش خواجوی در بخش دیگری از مکاتبه آورده است:

مطابق ماده 4۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، فعالیت مهندسان مشاور دارای رتبه بندی از 
س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز مستلرم اخذ پروانه صدراالشاره بوده و انجام پروژه های 
س��اختمانی در طرح های عمرانی و در بخش خصوصی توس��ط مشاورین فاقد پروانه وزارت راه و 

شهرسازی غیرقانونی است.

پرداخت  توان  خوزستان  مردم 
قبض های برق را ندارند

شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  رییس  نایب 
بیکاری  وضعیت  به  توجه  با  گفت:  اسالمی 
پرداخت  توان  مردم  فراوان،  محرومیت های  و 

تعرفه های برق را ندارند. 
باید  نیرو  وزارت  کرد:  اظهار  خادمی  هدایت اهلل 
پاسخگوی  درآمدهایش  که  باشد  وزارتخانه ای 
این  دولتی  مشترکین  اگر  باشد.  آن  هزینه های 
پرداخت  موقع  به  را  آن  مالی  منابع  وزارتخانه 
مالی  این وزارتخانه مشکلی در بحث  می کردند، 

نداشت.
وی افزود: با توجه به این که دست دولت بر روی 
شرکت ها،  از  بسیاری  است،  کشور  اقتصاد  همه 
موسسات و مراکز دولتی هستند که پول برق را 
مساله  این  و  نمی کنند  پرداخت  نیرو  وزارت  به 
باعث می شود تا وزارت نیرو با مشکالت فراوانی 
در بحث منابع جاری و منابع مورد نیاز نگهداری، 

انتقال و توزیع برق مواجه می شود.
شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  رییس  نایب 
به  و  کشور  در  مردم  این که  به  اشاره  با  اسالمی 
با  خوزستان  مانند  جنوبی  استان های  خصوص 
محرومیت های فراوانی مواجه هستند، تصریح کرد: 
با توجه به این که در استانی مانند استان خوزستان 
بسیاری از مردم بیکار و با محرومیت های فراوانی 
مواجه هستند، آن ها توان پرداخت تعرفه های برق 

را ندارند.
خادمی با بیان این که تناقضی میان توان مردم در 
پرداخت تعرفه های برق و وضعیت مالی وزارت 
نیرو وجود دارد، عنوان کرد: اگر مردم این تعرفه ها 
را پرداخت نکنند و یا قرار باشد این تعرفه ها کاهش 
پیدا کند، دیگر حتی خدمات کنونی نیز از سوی 
وزارت نیرو ارایه نخواهد شد و شرایط بدتر نیز 
خواهد شد زیرا وزارت نیرو خود نیز مشکالتی 

را دارد.
باید  و  است  کاال  یک  برق  این که  بیان  با  وی 
زیرساخت ها برای تولید بیشتر آن در کشور مهیا 
در  برق  زیرساختی  شرایط  باید  داد:  ادامه  شود، 
کشور به شکلی شود تا بتوانیم برق مورد نیاز مردم 

را تولید و حتی به میزانی نیز صادر کنیم.
شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  رییس  نایب 
اسالمی گفت: مردم باید به صورت بهینه برق را 
مصرف کنند اما در این زمینه نمی توان گفت که 
مثال مردم در خوزستان کولرهای خود را خاموش 
کنند زیرا برق در برخی از استان های کشور مانند 

زندگی است.
برای  راهکارها  از  یکی  کرد:  خاطرنشان  خادمی 
کاهش تعرفه های برق، افزایش راندمان نیروگاه های 
کشور است. راندمان تولید نیروگاه های برق آبی 
کشور حدود 35درصد است در صورتی که این 
عدد در جهان حدود 55 درصد است. در این زمینه 
اگر راندمان تولید نیروگاه ها افزایش پیدا کند، قطعا 
برق تولید شده ارزان تر می شود و می توان در این 

زمینه تعرفه ها را کاهش داد.

12 سازه غیرمجاز 
در ساحل کارون تخریب می شود

معاون حفاظت و بهره برداری از منابع آب سازمان 
آب و برق خوزستان گفت: حکم تخریب ۱2 سازه 
غیرمجاز در بستر رودخانه کارون در مقطع اهواز 

توسط مقامات قضایی صادر شده است.
مصطفی شبه شنبه ظهار کرد: این سازه ها شامل 
بهداشتی، وسایل  منازل مسکونی، سرویس های 
بازی، سینمای سه بعدی، و رستوران است که به 

بستر رودخانه ساخته شده  در  غیرمجاز  صورت 
است.

وی افزود: 2 مورد از ساخت و سازهای غیرمجاز 
و  قوری  پارک  بهداشتی  های  سرویس  شامل 
رستوران شناور در منطقه کیانپارس در ابتدای امسال 

تخریب شده است.
شبه اظهار داشت: حکم تخریب از سوی دادستان 
تخریب  درخواست وی  به  اما  اهواز صادر شده 
مابقی سازه ها تا اطالع ثانوی فعال متوقف شده 

است.
وی همچنین درباره مجتمع های گردشگری ساخته 
شده در بستر رودخانه کارون در اهواز گفت: این 
مجتمع ها بدون مجوز از سازمان آب و برق ساخته 
شده اند که شکایتی در این زمینه به مقامات قضایی 

ارائه شده اما این شکایت مسکوت مانده است.
شبه با انتقاد از اقدامات مخرب برخی دستگاه ها 
در حریم و بستر کارون، اضافه کرد: برای ساخت 
پل کابلی و تعریض پل سوم خاکریزی هایی در 
رودخانه انجام شده بود که بعد از اتمام طرح ها 
شهرداری اقدام به برداشت آن نکرد و در این زمینه 

نیز طرح شکایت شده است.
با طرح  برق  و  آب  سازمان  ادامه گفت:  در  شبه 
ساخت پل روی رودخانه موافقت کرده اما ابالغیه 
کارگروه گردشگری منابع آب درباره ساخت برج 
در رودخانه کارون هنوز به سازمان آب و برق اعالم 
نشده است و از نظر آنها در این باره اطالعی نداریم.
بستر  در  تریا  کافه  یک  و  رستوران  سه  ساخت 
رودخانه تحت عنوان طرح های گردشگری آبی 
از سال 93 آغاز شد. طرح برج ۱۱0 متری و دومین 

پل طبیعت نیز پارسال آغاز شده است.
 این طرح ها که فاقد مجوزهای الزم هستند واکنش 
های بسیاری در میان فعاالن محیط زیست داشته 

اند.

جذب نیروهای محلی برای اجرای 
پروژه های آبرسانی غدیر

در پی مشکل و معضل بوجود آمده آب شهرهای 
خرمشهر و آبادان، با پیگیری های شریعتی استاندار 
خوزستان و حمیدرضا گودرزی از مدیران ارشد 
به  آب  سرانجام  االنبیا  خاتم  سازندگی  قرارگاه 
به  آب  انجام  سر  آبادان  و  خرمشهر  شهرهای 

خرمشهر رسید.
خبری  و  اندیشی  هم  نشست  راستا  همین  در 
حمیدرضا گودرزی با تالش های مجتبی نیاکان 
اصحاب  با  غدیر  آبرسانی  طرح  حقوقی  نماینده 
سازمان  سالن  محل  در  اللی  شهرستان  رسانه 

تبلیغات اسالمی برگزار شد.
این شهرستان  گودرزی در جمع اصحاب رسانه 
اظهار داشت: در ادامه پروژه آبرسانی به شهرستان 
های آبادان و خرمشهر، طرح انتقال آب به شادگان، 
پیگیریست،  حال  در  همچنان  اهواز  و  دارخوین 
بخش  دو  در  دارد  نظر  در  قرارگاه  که  به طوری 
کارشناسی و کارگری اقدام به جذب نیرو نماید که 

اولویت با نیروهای بومی شهرستان اللی است.  
گفتنی است پروژه آب غدیر به طول 90 کیلومتر 
پس از یک پروسه حدود 45 روزه توسط نیروهای 
جهادی و تالشگر قرارگاه خاتم االنبیاء به عنوان 
مجری اصلی طرح و پشت سر نهادن سختی های 
فراوان از جمله عبور از ۸9 مانع همچون لوله های 
آب، گاز، برق و غیره و گرمای طاقت فرسای این 
روزها، به یاری همگان به پایان رسید؛ با اتمام این 
طرح شهرستان آبادان در طول شبانه روز از ۱50 
هزار متر مکعب آب شیرین و خرمشهر نیز از حدود 
95 هزار متر مکعب آب در طول شبانه روز بهره 

مند می شوند.

سکونت 8۵0 هزار نفر از جمعیت استان در سکونتگاه های غیررسمی شناسایی 
شده که شامل 40 درصد جمعیت شهری استان خوزستان می شود. امروزه یکی 
از چالش های عمده ناپایدار کننده شهری کشور، گونه ای شهرنشینی با مشکالت 
حاد موسوم به اسکان غیررسمی یا حاشیه نشینی است. سکونتگاه های غیررسمی به 
مناطقی گفته می شود که مهاجران روستایی و محرومان جامعه شهری را در خود 
جای داده یا خارج از برنامه ریزی رسمی و قانونی توسعه شهری، عمدتاً بدون مجوز در 
درون یا خارج از محدوده قانونی شهرها به وجود آمده است. اسکلت ناایمن دارند که 

منطقه منبع آب در اهواز بیشترین واحدهای مسکونی درخطر ریزش را دارد.
مقاوم سازی و بازآفرینی سکونتگاه های غیررسمی اهواز

معاون عمرانی استاندار خوزستان با اشاره به اضافه شدن 6 سکونتگاه غیررسمی به 
محدوده کالن شهر اهواز، اظهار کرد: این 6 سکونت گاه غیررسمی به شکلی پیش 
از تصویب در طرح بازنگری جامع شهر اهواز نیز جزو محدوده شهری اهواز 

حساب می شدند زیرا شهرداری به آن ها خدمات ارائه می کرد.
بازنگری جامع شهر اهواز  با تصویب طرح  فرامند هاشمی زاده می افزاید: 
چیز جدیدی به بار خدماتی شهرداری اضافه نمی شود، زیرا پیش از این نیز 
شهرداری در آن مناطق نسبت به ارائه خدمات و صدور پروانه ها اقدام می کرد.

اکنون  غیررسمی  سکونتگاه   6 این  اینکه  به  توجه  با  می کند:  بیان  وی 
به صورت رسمی در محدوده شهر اهواز قرار گرفته اند، خدمات صرفاً از جنبه 
جمع آوری زباله و پسماند خارج می شود و در قالب پایداری، مقاوم سازی و 
بازآفرینی این سکونتگاه ها ارائه خواهد شد. معاون عمرانی استاندار خوزستان 

ادامه می دهد: از این به بعد این مناطق بر اساس اصول شهرسازی هدایت و 
مدیریت خواهند شد اما باید گفت که در این سکونتگاه ها از نظر شبکه های رفت وآمد، 
رعایت سرانه ها و نوع معماری مشکلی وجود ندارد. هاشمی زاده عنوان می کند: مسئله 
بازآفرینی این سکونتگاه ها فقط مرتبط به خیابان های این مناطق نیست، بلکه بافت 
مسکونی و تجاری را نیز شامل می شود تا شاهد افزایش و ارتقا سطح ایمنی منازل در 

این 6 سکونتگاه در شهر اهواز باشیم.

سکونت 40 درصد جمعیت شهری خوزستان
 در سکونتگاه های غیررسمی

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان از سکونت 40 درصد از جمعیت شهری 
خوزستان در سکونتگاه های غیررسمی خبر می دهد و می گوید: از مساحت 
که  بوده  بازآفرینی  نیازمند  هکتار   417 و  هزار   13 به  نزدیک  استان  کل 

بیشترین حجم آن نیز مربوط به شهر اهواز خواهد بود.
 عباس پورسالن با تأکید بر اینکه 9 شهر اهواز، مسجدسلیمان، ماهشهر، 

درصد   80 از  بیش  بهبهان  و  سوسنگرد  شوشتر،  شوش،  ایذه،  آبادان، 
داده اند،  اختصاص  خود  به  را  خوزستان  استان  میانی  نابسامان  بافت های 
سکونتگاه های  در  استان  جمعیت  از  نفر  هزار   8۵0 سکونت  می افزاید: 
از  بیشتر  مذکور  جمعیت  که  داده  رخ  حالی  در  شده  شناسایی  غیررسمی 
جمعیت پنج استان ایالم، خراسان شمالی و جنوبی، سمنان و کهکیلویه و 

بویراحمد در خوزستان به شمار می روند.

200 میلیارد ریال برای جابه جایی
 واحدهای مسکونی در خطر ریزش

رئیس سازمان برنامه وبودجه خوزستان نیز بیان می کند: همچنین خوزستان رتبه دوم 
کشور در تعداد سکونتگاه های غیررسمی و حاشیه نشینی را دارد به گونه ای که در حال 

حاضر 8۵0 هزار نفر در این مناطق سکونت دارند.
امید حاجتی عنوان می کند: خوزستان از لحاظ داشتن بافت های فرسوده رتبه دوم 
کشور را دارد و ۵2 درصد بافت های فرسوده خوزستان در شهرستان های آبادان، 
مسجدسلیمان، ماهشهر و اهواز قرار دارند. وی می گوید: 200 میلیارد ریال اعتبار 

برای جابه جایی واحدهای مسکونی در خطر ریزش در استان نیاز است.
ساماندهی سکونتگاه  های غیررسمی اهواز

 در اولویت قرار دارد
استاندار خوزستان نیز در این باره می گوید: دولت تالش جدی برای ساماندهی 
مناطق حاشیه ای و سکونت گاه های غیر مجاز داشته و هفته گذشته نیز نشستی در 
این خصوص با رئیس جمهوری داشتیم. غالمرضا شریعتی می افزاید: قرار است طرح 
محله محوری در سطح خوزستان اجرا شده و اگرچه در این طرح محله جابه جا می شود 
اما با حفظ بافت فرهنگی و مسائل اجتماعی آن، استانداردهای زندگی در این مناطق 
رعایت می شود. وی بیان می کند: توسعه زیرساخت های این مناطق به ویژه بحث 
آب و فاضالب از اهمیت باالیی برخوردار است که به صورت جدی در دستور 
کار قرار می گیرد. مهرماه سال گذشته براثر ریزش کوه در منطقه منبع آب اهواز 
تعدادی از شهروندان آسیب و چند نفر نیز جان خود را از دست دادند. همچنین 
در منطقه آل صافی اهواز برخی از منازل روی کوه های پرخطری قرار گرفته اند که 
احتمال ریزش آن ها پس از بارش باران وجود دارد. بنا بر آمار منتشر شده در 
منطقه کوی رمضان و منبع آب 11.۵ هکتار پهنه های پرخطر شناسایی شده 
که 4 هزار و 90 نفر در قالب 818 خانوار در این مناطق سکونت دارند. از این 
تعداد 271 واحد در معرض ریزش سنگ، 280 واحد در معرض ریزش کوه و 33 

واحد در منطقه برق فشارقوی قرار دارند./ایرنا

سکونت 40 درصد جمعیت شهری خوزستان در سکونتگاه های غیررسمی

جلبک تهدیدی جدی برای حیات رودخانه دز
روند رشد جلبک ها در نقاط مختلف رودخانه دز به عنوان یکی از شریان های 

مهم اقتصادی خوزستان حیات این رودخانه با اکوسیستم غنی را تهدید می کند.
رودخانه دز عالوه بر پتانسیل گردشگری ، زیستگاه انواع آبزیان بومی و بعضا 
منحصر بفرد است که به دلیل ادامه رشد جلبکی و برخی بی توجهی ها مورد تهدید 

پسماند و فاضالب خام و آلودگی قرار گرفته است.
رودخانه دز که زمانی از آن به عنوان سومین رودخانه پر آب کشور نام برده می شد 
اینک با تهدید جدی مواجه شده ،  رشد جلبک ها و خزه ها در بستر این رودخانه به 
حدی شتاب گرفته که عالوه بر شهروندان ، دوستداران محیط زیست و گردشگران 

را نیز نگران کرده است.
با عبور از روی پل شناور در پایین دست پل باستانی دزفول چشم اندازی نگران 
کننده از رشد بی رویه جلبک ها که بخش زیادی از بستر رودخانه دز را پوشانده و 

همچنان به سرعت در حال رشد و تکثیر می باشند می توان مشاهده کرد.
در حالیکه برخی انگشت اتهام به سمت پل شناور دزفول نشانه رفته و از این پل به 
عنوان یکی از عوامل تشدید رشد جلبک ها به واسطه ایجاد کندی در جریان آب 
رودخانه نام می برند ،  اما در بسیاری از مناطق باالدست این رودخانه نیز می توان 

حجم گسترده جلبک ها و خزه هایی که همچون فرشی سبز بخش وسیعی از این 
رودخانه را پوشانده اند مشاهده کرد. 

به گفته رئیس اداره حفاظت محیط زیست دزفول ، رشد جلبک در رودخانه دز از 
سالهای گذشته اتفاق افتاده و در حال حاضر به شکوفایی رسیده است ولی طبق 
تحقیقاتی که انجام شده از چهار نوع جلبک که در رودخانه دز رشد می کنند هیچ 

کدام سمی نیستند .
فرهاد قلی نژاد به خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسالمی افزود:محدوده پایین دست 
پل سوم زیر بقعه رودبند ، پل شناور و محدوده باالی پارک دولت مناطقی از رودخانه 
دز می باشند که رشد جلبک در آنها بسیار سریع اتفاق افتاده و رو به گسترش است.

وی گفت:رودخانه دز در سالهای اخیر با مشکل رشد بی رویه جلبک ها در برخی 
محل ها مواجه شده که مهمترین علت های آن کاهش دبی ، سرعت جریان آب 

،رسوب گذاری و سپس ورود فاضالب های خانگی است . 
وی با بیان اینکه رشد بی رویه جلبک ها در بازه هایی از رودخانه که سرعت جریان 
آب کاهش یافته همانند حدفاصل پل باستانی تا پل پنجم و حوالی پل سوم بیشتر 
است به تشکیل کارگروه حفاظت کیفی رودخانه دز در دو سال اخیر گفت: رودخانه 
دز شاهرگ حیات شمال خوزستان و منبع آب شرب و کشاورزی است و نیاز است 
مدیریت اکوسیستم آن به یکی از ارگان ها سپرده شود و هر چه سریعتر از ورود 

فاضالب به رودخانه دز جلوگیری شود. 
وی اضافه کرد:هرچند در سالهای اخیر با احداث تصفیه خانه فاضالب شهری 

ولی  شود  نمی  تخلیه  رودخانه  به  فاضالب  از  توجهی  قابل  حجم  دزفول 
فاضالب زیباشهر و شهر چم گلک باید هرچه سریعتر مدیریت و تصفیه شود 
که البته اداره حفاظت محیط زیست دزفول در حال پیگیری موضوع الیروبی 
رودخانه دز از طریق وزارت نیرو و همچنین ساماندهی سازه های فیزیکی 
نصب شده بر رودخانه همانند پل شناور برای جلوگیری از تغییرات کمی در 

رودخانه است . 
قلی نژاد افزود:مسئولیت حفاظت کیفی از منابع آبی بر عهده سازمان حفاظت 
محیط زیست و مسئولیت تصفیه فاضالب های شهری بر عهده شرکت های آب 
وفاضالب و مسئولیت حفاظت از حریم و بستر رودخانه ها و جلوگیری از تغییرات 

کمی بر عهده وزارت نیرو یعنی امور آب منطقه ای است. 
وی محدوده پل شناور را یکی از محدوده های بحرانی رشد جلبک ها عنوان کرد 
و گفت: رشد بی رویه جلبک ها بیش از حد استاندارد باعث می شود اکسیژن و نور 

کمتری به درون رودخانه نفوذ کند و این امر حیات آبزیان را نیز تهدید می کند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست دزفول تامین حقابه رودخانه دز از سوی وزارت 
نیرو را راهکار حیات بخش این رودخانه دانست و گفت:وزارت نیرو باید در این 

خصوص همکاری کند و حقابه رودخانه دز را مشخص کند .
وی اضافه کرد:کاهش دبی رودخانه دز باعث رشد بی رویه جلبک ها می شود لذا 

وزارت نیرو باید همکاری الزم را برای تامین حقابه رودخانه دز داشته باشد.
رودخانه دز به دلیل خشکسالی و کمبود بارش در مناطق باالدست یکی از کم آب 

ترین سالهای خود را سپری می کند.
با وجود انباشت جلبک در برخی نقاط رودخانه دز ،هیچ ارگان یا سازمانی مسئولیت 
الیروبی این رودخانه را برعهده نمی گیرد چرا که به گفته مسئوالن این شهرستان 
الیروبی این رودخانه نیازمند مشارکت و همکاری همه جانبه ارگان هاست و هیچ 

ارگانی به تنهایی توانایی رسیدگی به مشکالت رودخانه دز را ندارد.

احمد خنیفر



بیش از ۳۰ میلیون ایرانی از فیلترشکن استفاده می کنند
محمود صادقی در گفت وگو با خانه ملت با اشاره به زمزمه هایی مبنی بر احتمال 
رفع فیلتر تلگرام، اظهار کرد: سیاست فیلترینگ، محدود کردن فضا، سانسور 
و اقداماتی از این قبیل با توجه به اینکه در عصر انفجار اطالعات قرار داریم 
محکوم به شکست است و فیلتر تلگرام نیز از این قاعده مستثنی نیست.نماینده 
مردم تهران، ری، شمیرانات و اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه اصوال بستن و محدود کردن موجب تشدید و حساسیت می شود 
و حس کنجکاوی فرد را برای استفاده بیشتر تحریک می کند، افزود: در حال 
حاضر بیش از 30 میلیون ایرانی از ابزار فیلتر شکن استفاده می کنند که این 

مسئله مضرات زیادی را به دنبال دارد.

 با این روند دولت به 1۴۰۰ نخواهد رسید
دبیر کل حزب مردمی اصالحات هم در پاسخ به این سوال که با این روند 
روحانی خواهد توانست دولت را تا ۱400 اداره کند هم گفت: » واهلل من پیش 
بینی ام این طور نیست. من با این روند فکر نمی کنم آقای روحانی بتواند. مگر 
اینکه آقای روحانی بتواند تغییر و تحوالت اساسی انجام دهد. یعنی یک خانه 
تکانی از سطح مدیران گرفته تا معاونین تا وزرا انجام بدهد. یعنی باید تمام 
سیستمش را عوض کند. یعنی اگر نکند یک فاجعه بسیار بزرگی کشور ما را 
تهدید می کند. وقتی تهدید شویم که فقط برای آقای روحانی نیست . ما االن 
کشورمان با چالش بزرگی روبرو است. یکی از این چالش ها خدشه دار شدن 

اعتماد عمومی است. ما االن اعتماد عمومی را از دست دادیم.«

جزئیات درگیری در پرواز مشهد – نجف
خطر از سر مسافران پرواز مشهد به نجف هواپیمایی العراقیه گذشت. خلبان و 
کمک خلبان این پرواز در ارتفاع 36 هزارپایی با یکدیگر به مشاجره پرداخته 
و اقدام به زد و خورد کردند و در همین حین هواپیما برای دقایقی بدون 
حضور آن ها پرواز کرد. در نهایت با دخالت گارد امنیت پرواز و سایر خدمه، 
این مشاجره پایان یافت و هواپیما با هدایت خلبان در مقصد فرود آمد. گفتنی 

است، خلبان و کمک خلبان این پرواز از کار معلق شدند

جزئیاتی جدید از اغتشاشات ۷دی در مشهد

فرمانده سپاه امام رضا )ع( درباره اغتشاشات دی ماه 96 در مشهد گفت: افرادی 
که بعد از اغتشاشات » ۷ دی« به کمک گزارش های مردمی شناسایی و دستگیر 
شدند تعدادی جاسوس بودند که برای خارج از کشور فعالیت می کردند و 

فعالیت شان در راستای اغتشاشات » ۷ دی« بود.

آخرین وضعیت پرونده مشایی از زبان وکیلش
وکیل مدافع اسفندیار رحیم مشایی می گوید موکلش در انتقاد به عملکرد برخی 
مسئوالن دستگاه قضایی، متهم به تبلیغ علیه نظام شده و به رغم پیگیری های 
مکرر، امکان مطالعه پرونده را پیدا نکرده است.عادل حیدری در گفت وگو با 
تسنیم درباره آخرین وضعیت پرونده اسفندیار رحیم مشایی اظهار کرد: پس از 
پایان رسیدگی در دادسرا و صدور کیفرخواست، دیگر هیچ امکانی برای مطالعه 
پرونده یا دسترسی به آن فراهم نشده است و به رغم پیگیری های مکرر هنوز 
امکان مطالعه پرونده یا مالقات با موکل را پیدا نکردم.این وکیل دادگستری 
افزود: موکلم پس از آتش زدن حکم صادره علیه حمید بقایی در مقابل سفارت 
انگلستان، بازداشت شد و قریب به چهار ماه است که بازداشت وی ادامه دارد 
و نتیجه اعتراض به بازداشت، تایید قرار ابقاء بازداشت بوده است در حالیکه به 
دلیل ختم تحقیقات در دادسرا و صدور کیفرخواست در موضوعات مربوطه، 

قاعدتاً می بایست موکل آزاد می شد و تدوام بازداشت وی دیگر دلیلی ندارد.
وکیل مدافع اسفندیار رحیم مشایی در پاسخ به این سئوال که پرونده موکلش 
نزدیک به یک ماه است به دادگاه انقالب ارسال شده و در مورد زمان تشکیل 
جلسه دادگاه و تاریخ آن، مطالبی در برخی رسانه ها عنوان شده است، گفت: به 
عنوان وکیل آقای مشایی، هنوز نمی دانم پرونده به کدام شعبه ارجاع شده است 
و مراجعاتم به منظور کسب خبر از وضعیت پرونده هنوز منتج به نتیجه نشده 
است.حیدری اضافه کرد: تا این لحظه به عنوان وکیل پرونده از آن بی اطالع 
هستم بنابراین چگونه ممکن است رسانه ها از پرونده خبر داشته باشند و چنین 
مطالبی را بیان کنند؛ لذا توصیه می کنم تمام این مطالب شایعه ای بیش نیست و 
امیدوارم دادگاه انقالب هر چه سریعتر وضعیت پرونده را روشن و رسیدگی ها 
انجام شود زیرا عمر یک انسان در حال سپری شدن در زندان و در چنین 
شرایطی دستگاه قضایی حداکثر توان و تالش خود را می بایست مصروف دارد 

تا وضعیت زندانی هر چه سریعتر مشخص شود.

قائم مقام آیت اهلل جنتی چگونه انتخاب می شود؟
عضو هیئت رئیسه مجلس روند چگونگی انتخاب جایگزین قائم مقام شورای 
نگهبان را تشریح کرد. اکبر رنجبرزاده در گفت وگو با تسنیم از انتخاب یک 
عضو حقوقدان شورای نگهبان در هفته آینده خبر داد و گفت: با توجه به اینکه 
آیت اهلل آملی الریجانی رئیس قوه قضائیه در هفته جاری اسامی 3 حقوقدان را 
برای جایگزینی آقای علیزاده، قائم  مقام فقید شورای نگهبان به مجلس معرفی 
کرد، از میان آنها یک نفر برای عضویت در شورای نگهبان انتخاب می شود.د.

روحانی تغییر نکرده است
مرتضی بانک: رئیس جمهور دولت دوازدهم همان آقای روحانی دولت یازدهم 
است و تغییری نکرده است.مشاور رئیس جمهور در پاسخ به کسانی که مدعی 
هستند روحانی مواضع خود را در حوزه سیاست خارجی اصالح کرده است، 

گفت: افکار، اعتقادات، نظرات و برنامه های کسی به سادگی تغییر نمی کند.

دشمنان ما چون خدا ندارند، 
در هر قدمی شکست می خورند

علم الهدی، امام جمعه مشهد تاکید کرد: چهل سال است دنیای استکبار به 
با شکست فاحش  براندازی است و در هر عرصه ای وارد می شوند،  دنبال 
روبه رو می شود و این در حالی است که آنها از نظر تجهیزات با ما قابل مقایسه 
نیستند. چون ما خدا داریم و دشمنان ما خدا ندارند، آنها در هر قدمی شکست 

می خورند و در برابر در هر حرکتی بینی شان به خاک مالیده می شود.

جلوگیری ازفروش نفت ایران نقض
 قطعنامه سازمان ملل است

خبرگزاری رویترز در گزارشی به قلم سید حسین موسویان، تحقق عملی 
و  برجام  مرگ  معنای  به  را  یکدیگر  قبال  در  آمریکا  و  ایران  اخیر  مواضع 
همچنین موجب رویارویی نظامی دو طرف دانست و یادآور شد که هرگونه 
اقدام واشنگتن برای بلوکه کردن فروش نفت ایران، نقض آشکار قطعنامه 223۱ 

سازمان ملل در مورد برجام است.

رابطه دولت با اصالح طلبان 
در وضعیت اتحاد-انتقاد است

یک فعال اصالح طلب، رابطه دولت با اصالح طلبان را در وضعیت »اتحاد - 
انتقاد« دانست و گفت: این اتحاد تا زمانی که مصالح عمومی کشور تامین می 
شود باید حفظ شود.»علی رضا علوی تبار«درباره اظهارت برخی اصالح طلبان 

برای عبور از روحانی، گفت: روحانی و ترکیب غالب هیات وزیران از آغاز 
نیز مدعی اصالح طلبی نبودند و با توجه به پیشینه، اندیشه و عملشان چنین 
چیزی قابل طرح نبوده است.وی در توضیح چرایی دلیل دفاع اصالح طلبان از 
روحانی افزود: کشور در بحران های خطرناکی گیر افتاده و فقط روحانی بود 
که در مقایسه با سایر نامزدها می توانست کشور را از این بحران های خطرناک 
خارج کند؛ بنابراین از جریانی دفاع کردند که گر چه متمایز از خودشان بود اما 
برای حل بحران ها در آن شرایط بهترین انتخاب ممکن بود؛ اقدامات بعدی 

دولت نیز نشان داد که این تحلیل درست بوده است./ایرنا

مگر می شود همه را کشت؟ 
آیت اهلل طباطبایی نژاد امام جمعه اصفهان گفت: نمی گویم روش درستی 
است که اینگونه سکه به فروش برود و اشتباهی در نحوه توزیع و فروش 
وجود داشته باشد، اما کسی خریده و کسی فروخته؛ من کجای این را مفسد 
بدانم؟ بعضی می گویند چرا اعدام نشده است. مگر می شود همه را کشت؟ با 
چه گناهی باید او را کشت؟ دولت اعالم می کند که برای تامین هزینه هایش 
سکه ها را می فروشد. این باالخره یک راه کسب است. آن فرد پول سکه را 
داده است. پول داده که سکه خریده. پول دادن گناه است یا خرید و فروش 
حرام؟ آیا گفته بودند که فقط دو سکه بخرید و بعضی صد سکه خریده اند؟ 
سکه از کشور خارج نشده و داخل کشور است اما چرا گاهی علت رها می شود 

و معلول را دنبال می کنیم./فارس

زوایایی از قرارداد ترکمنچای تیام با استقالل
سرانجام مامه تیام از استقالل جدا شد. این بازیکن با توجه به قراردادی که 
توفیقی و افتخاری آن را تنظیم کردند در پایان فصل به نوعی تبدیل به بازیکن 
آزاد شد. به عنوان مثال بندی در قرارداد اوست که می گوید او در صورت 
استقالل جدا شود.  از  تواند  می  فصل  انتهای  در  دالر  هزار  پرداخت 200 
این بازیکن همچنین در قراردادش شرط کرده بود در صورت جدایی شفر، 
قراردادش یکطرفه فسخ می شود. بند عجیب دیگری هم در قرارداد او وجود 
داشت مبنی بر اینکه اگر پیشنهاد زیر 400 هزاردالر داشته باشد، بدون پرداخت 
هیچ مبلغی می تواند در نیم فصل امسال استقالل را ترک کند! این بند بدان 
معناست که او هر نیم فصل می توانست از استقالل جدا شود و به باشگاه 

دیگری برود./خبرورزشی

اصالح طلبان هسته سالم تشکیل دهند
 به جای هسته سخت و نرم

محسن صفایی  فراهانی، فعال سیاسی اصالح طلب درباره طرح موضوع هسته 
سخت اصالحات یا اصالح اصالحات گفت: من با هر اقدام غیر دموکراتیکی 
مخالف هستم؛ یعنی اگر قرار است هر اتفاقی رخ دهد باید نهادهای اصالح طلبی 
در آن مشارکت داشته باشند و هر هسته ای بخواهد به وجود آید باید جمیع 
نظرات در آن دخیل باشد. چون کار دیگری انجام شود باز هم انتصابی می شود. 
هر نهاد انتصابی امروز جواب نمی دهد؛ یعنی امروز تنها نهادی که انتخابی باشد 
و براساس یک مکانیزم جمعی و با خرد جمعی انتخاب شده باشد، می تواند 
جواب دهد. بدیهی است که اگر هسته سالمی به وجود آید و تالشش در 
جهت اعتالی اصالح طلبی در کشور باشد می تواند به مردم در شرایط کنونی 
امید بیشتری دهد. من می گویم که اگر قرار است هسته ای هم شکل بگیرد 
باید براساس یک مکانیزم انتخاباتی باشد. نمی شود که عده ای را شما خودتان 
بچینید؛ حاال چه این چهره ها جوان یا شاخص باشند. امروز جامعه به قدری 
از طریق فضای مجازی اطالعات دارد که به راحتی افراد شناخته می شوند و 
مردم شناخت کافی نسبت به آنها دارند، بنابراین می توان با یک انتخابات منطقی 

یک هسته متشکل را به وجود آورد که بیاید و روی جریان اصالح طلبی کار 
موثر انجام دهد.از این بعد که قول های بی خودی به مردم داده شده و نباید این 
قول ها داده می شد. همان طور که گفتم مردم سیاسی نیستند، زمانی که به عنوان 
نمونه فردا می گویید که حقوق ها را اضافه می کنیم کاری به این ندارند که شما 
این قدرت را دارید یا نه، براساس این قول حساب باز می کنند. پس شمایی که 
دارید این قول را می دهید، باید ببینید که ابزار این قول دادن را دارید یا نه، بعد 
باید آن قول را بدهید. اگر ابزار اجرایی شدن آن قول ها را ندارید باید بدانید که 
دارید در ذهن مردم نهال منفی می کارید. این باعث شده که مردم امروز مشکل 
داشته باشند. ریزش بدنه اصالحات برای کشور ترسناک است که عمال به 
شرایطی می افتد که هیچ نیروی مومنی را در جامعه نمی پذیرد، آن رویکرد است 
که نگران کننده می شود. وعده های محقق نشده دولت آقای روحانی عمدتا 
سیاسی است؛ یعنی باز هم به شرایط مردم باز نمی گردد. به عنوان مثال فرض 
کنید که آقای مهندس موسوی یا آقای کروبی از حصر خارج شوند، خب خیلی 

خوب است اما مشکل مردم را حل نمی کند/ اعتماد.

اتهامات تند یک امام جمعه
 به رئیس فعلی و سابق بانک مرکزی

حجت االسالم جدائی امام جمعه اسالم گفت: باالخره بعد از کلی اعتراض و 
خراب کاری و به افتضاح کشیده شدن اقتصاد کشور مدیر کل بانک مرکزی 
عزل شد. بی هیچ ابراز شرمساری و عذرخواهی و متاسفانه دو دختر، دو پسر 
و همسر ایشان چند ماهی است مقیم استرالیا شده اند و احتماال ایشان هم با 
کلی پرونده خراب به آنها بپیوندد آیا سیستم امنیتی ما هوشیار هستند؟ جالب 
اینجاست در چنین شرایط بحرانی کسی رئیس کل بانک مرکزی شده بود که 
23 سال پیش متهم اولین اختالس بعد از انقالب بود. امروز هم شخص دیگری 
مدیر کل بانک مرکزی شد که در سال 93 ،۸0 نماینده مجلس طی نامه ای به 
رئیس جمهور خواستار عزل او از ریاست بانک ملی به خاطر عدم کفایتش 

شده بودند این انتخابها تدبیر کیست؟/ ایران

اگر ترامپ با ایران مذاکره نکند دق می کند 
آصفی سخنگوی وزارت خارجه دولت اصالحات: من بارها این را گفته ام که 
ترامپ عاشق مذاکره با ایران است. مذاکره با ایران برای ترامپ خیلی اهمیت 
دارد. اگر ترامپ با ایران مذاکره نکند دق می کند. او برای مذاکره با ایران به انواع 

و اقسام کارها دست می زند. /فرارو

اظهارات عجیب وکیل متهم جنجالی
 پرونده ثامن الحجج 

موکلم تازه و پس از مطرح شدن نامش در رسانه ها از موضوع مطلع شده 
و اصاًل نمی دانست در این پرونده متهم است زیرا برای او هیچ احضاریه 
و اخظاریه ای ارسال نشده و دادگاه نیز این مسئله را تایید کرده است. بانک 
مرکزی که در پرونده ثامن الحجج، شاکی اصلی، در هیچ جای این پرونده از 
موکل من شکایت نکرده است و نامی از موکلم در شکایت بانک مرکزی 

وجود ندارد./تسنیم

جزئیاتی از دستور الهه به امریکا درباره ایران
دیوان دادگستری بین المللی ۱0 روز پس از دریافت شکایت ایران از آمریکا به 
خاطر اعمال تحریم های یک جانبه تاریخ برگزاری نشست استماع دالیل طرفین 
دعوا را اعالم کرد. آن طور که دیوان اعالم کرده 4 نشست در 4 روز متمادی )از 
5 الی ۸ شهریور( در الهه برگزار خواهد شد تا درخواست ایران برای صدور 

قرار موقت علیه آمریکا را بررسی کند/ باشگاه خبرنگاران
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شفاف سازی حوزه اقتصاد موضوعی است که به نوعی 
مطالبه عمومی است و در شرایط حاضر بیش از گذشته 
اذهان جامعه را مشغول کرده است. دستور رییس جمهور 
از  درخصوص شفاف سازی اقتصادی توسط بسیاری 
کارشناسان به عنوان گام اول مثبت ارزیابی شده و عموم 

مردم منتظر اقدام همه دستگاهها در این رابطه هستند.
هفته های گذشته بود که خبر ثبت سفارش غیرقانونی 
بیش از6481 خودروی خارجی منتشر شد و این موضوع 
مورد توجه رئیس جمهور قرار گرفت و دستور رسیدگی به 
تخلفات واردات خودرو را صادر کرد و از وزارت صمت 
خواست که عوامل فساد که در واردات خودرو دخیل 
بودند را به هیات رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و با 
آن ها برخورد قانونی شود)اینجا بخوانید( اما این مسئله از 
آنجایی مورد اهمیت قرار می گیرد که پیش ازاین رئیس جمهور 
دستور انتشار عمومی نام شرکت های دریافت کننده ارز دولتی 
را منتشر کرد که این مسئله نشان دهنده اهتمام دولت برای 
ایجاد شفافیت بیشتر و جلوگیری از فساد است. بسیاری از 
کارشناسان با مثبت ارزیابی کردن این اقدام رئیس جمهور 
معتقدند باید با متخلفین با اشد مجازات برخورد شود. عضو 
کمیسیون صنعت مجلس معتقد است این اقدامات خوب و 
مثبت است و هر قدمی که در راستای شفاف سازی و دفاع 

از بیت المال انجام شود قابل تقدیر است.
دستور  درباره  پایدار  توسعه  تحلیلگر  ساسانی،  حسین 
اینکه  گفت:  تخلفات  با  مبارزه  برای  رئیس جمهور 

گرفته  تخلف  جلوی  داده شده  دستور 
شود و متخلفین معرفی شوند گام بسیار 
مثبتی است اما باید این مسئله به صورت 
ریشه ای حل شود تا افراد به خودشان 
اجازه ندهند که تخلف کنند. وی با بیان 
اینکه به طورمعمول این موضوع در همه 
کشورها وجود دارد گفت: متأسفانه این 
مسئله در کشور ما بیشتر است و باید 
بگیریم  را  رانت  جلوی  تا  کنیم  کاری 
بنابراین جلوگیری از خطاها کار درستی 
است. وی با اشاره به اینکه کشورهایی 
که دارای اقتصاد آزاد هستند کمتر با این 
مشکالت مواجه هستند گفت: باید کاری 
کنیم تا مشکالت اقتصاد کشورمان با 
مکانیزم های اقتصاد آزاد حل و به سمتی 
حرکت کنیم تا اقتصاد دولتی کمتر شود.

ساسانی با بیان اینکه این اقدام رئیس جمهور گام خوبی 
است گفت: باید به سمتی برویم تا بدنه دولت کوچک تر 
شود. وی با اشاره به اینکه در این راستا قوه قضائیه و 
مجلس هم باید به کمک دولت بروند گفت: مجلس و 
نظام حکمرانی باید به سمت این بروند که باهم همکاری 
کنند و قوانینی نوشته شود که کسی نتواند خالفی انجام 
بدهد و درصورتی که این اتفاق افتاد قوه قضائیه بتواند 

جلوی آن را بگیرد.

دستگاه های نظارتی پاسخگو باشند
رضا علیزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
نیز در این رابطه ضمن تشکر از این اقدام رئیس جمهور 
از  و  باشد  شدیدتر  باید  متخلفان  با  برخورد  گفت: 
دستگاه های بازرسی و نظارتی این انتظار را داریم که 
در این رابطه پاسخگو باشند و ما هم این موضوع را در 

کمیسیون مجلس مطرح کرده ایم.
نام  عمومی  انتشار  در خصوص  مجلس  نماینده  این   
شرکت های دریافت کننده ارز دولتی که هفته های گذشته 
منتشر شد گفت: این گونه اقدامات خوب و مثبت است و هر 

قدمی که در راستای شفافیت سازی و دفاع 
از بیت المال انجام شود قابل تقدیر است؛ اما 
کنترل و نظارت می تواند بسیار بهتر از این 

هم باشد.
با  بیشتر  برخورد  لزوم  به  اشاره  با  وی 
با  مجازات  اشد  با  باید  گفت:  متخلفان 
متخلفین برخورد شود تا ببینند که اراده 

عملی برای این کار وجود دارد.
 وی با اشاره به اینکه در این مسیر همه 
دستگاه ها ازجمله دستگاه های نظارتی، 
مجلس و قوه قضائیه باید دولت را یاری 
مجلس  نظارت،  زمینه  در  گفت:  کنند 
می تواند کمک کند و از مسئولین در این 
مورد بخواهد تا پاسخگو باشند کما اینکه 
تاکنون هم به همین صورت بوده است.   
وی در ادامه به نقش قوه قضائیه دراین باره اشاره کرد و 
گفت:قوه قضائیه هم می تواند در برخورد و صدور احکام 
قاطعیت بیشتری نشان بدهد و به ویژه با دانه درشت ها 
مورد مصلحت  این  در  و  برخورد کند  بدون مالحظه 

سنجی نکند.

با اخالل گران اقتصادی برخورد شود
اجتماعی  کمیسیون  عضو  هالن،  وحدتی  محمد 
مجلس هم در این رابطه با اشاره به اینکه دستور اخیر 

مسائل  و  خودرو  واردات  موضوع  درباره  رئیس جمهور 
این  داریم  انتظار  گفت:  بود  مطلوب  و  بجا  اقتصادی 
دستورات توسط وزارتخانه ها و مراجع مربوطه عملیاتی 
از  این گونه مشکالت در شورایی که متشکل  شود و 

روسای سه قوه است حل شود.
وی با اشاره به اینکه ما انتظار داریم وقتی رئیس جمهور چنین 
دستوری را صادر می کند قوه قضاییه هم جدی وارد کارزار 
شود و با کسانی که از سوی قوه مجریه معرفی خواهد شد 

یعنی همان اخالل گران اقتصادی برخورد شود.

این اقدام رئیس جمهور
 برای حفظ نظام است

حجت اسالم و المسلمین حسین ابراهیمی، عضو جامعه 
با اشاره به دستور  روحانیت مبارز همچنین دراین باره 
رئیس جمهور برای مقابله با فساد گفت: طبیعی است که 
دستورات ریاست جمهوری به زیرمجموعه خود کاماًل 
مؤثر است. وی با اشاره به اینکه این دستور مؤکد و مفید 

بود گفت: فکر می کنم تا حدودی نیز مؤثرباشد.
برای  می توان  را  دستور  این  اینکه  به  اشاره  با   وی 
توسط  برنامه  این  اگر  گفت:  دانست  نظام  حفظ 
دولت  از  مفاسد  و  کند  پیدا  ادامه  رئیس جمهور 
سوی  از  بزرگی  خدمت  و  شایسته  کاری  شود  دور 
این  از  هم  نظام  قطعًا  و  انجام شده  رئیس جمهوری 

اقدام آقای روحانی حمایت می کند.

علی رغم اقدامات صورت گرفته، جامعه هم چنان احساس 
شفافیت در حوزه های مختلف نمی کند و همین موضوع 
باعث شده تا نگرانی های جامعه و بی اعتمادی نسبت به 

بخش هایی از حاکمیت به وضوح دیده شود.
با  که  ای  جلسه  در  تازگی  به  انقالب  معظم  رهبر 
رئیس جمهوری و اعضای هیات دولت داشتند بر لزوم تهیه 
نقشه راه برای اقتصاد کشور تاکید داشتند و محورهایی از 
جمله اهتمام بر سیاست های اقتصاد مقاومتی، اقدام بهنگام 
و عالج واقعه قبل از وقوع، مبارزه ی واقعی با فساد، اشراف 
و اعمال قدرت دولت بر مبادالت مالی برای جلوگیری 
از عملیات مخرب نظیر قاچاق و پول شویی، دنبال کردن 
جدی کارها با استفاده از امکانات و توانایی های کشور و 
لزوم گسترش روزافزون دیپلماسی و ارتباطات خارجی را 
مورد تاکید قرار دادند. به بهانه این بیانات اقدامات دولت 
در خصوص یکی از محورهای سخنان رهبری در این 
جلسه که افزایش شفافیت و مبارزه ی دولت با فساد را 

مورد بررسی قرار دادیم.
از  یکی  فساد  با  مبارزه  و  شفافیت  افزایش 
این  و  است  مقاومتی  اقتصاد  محورهای 
مساله از همان سال 1392 که سیاست های 
اقتصادی مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری 
قرار  یازدهم  دولت  توجه  مورد  شد  ابالغ 
گرفت. دولت یازدهم با راه اندازی سامانه ثبت 
اطالعات افزایش شفافیت و مبارزه با فساد را 
در دستور کار قرار داد تا به این ترتیب روزنه 
های فساد بسته شود. از سویی دیگر قرار دادن 
سند دخل وخرج دولت در اتاق شیشه ای از 
افزایش  برای  دولت  بود که  اقداماتی  دیگر 

شفافیت اقتصادی در کشور انجام داده است. این مساله اگر 
چه حاشیه های زیادی برای دولت به همراه داشت با این 
وجود در دستور کار دولت قرار گرفت و این مساله باعث 
شد تا دولت از توصیه های کارشناسان برای اصالح بودجه 

سال 97 بیشتر استفاده کند. اقدامی که پیش از این توسط 
دولت ها مسبوق به سابقه نبوده است.

یکی دیگر از اقدامات دولت در زمینه مبارزه با فساد و 
افزایش شفافیت، انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی 
بود و این مساله نیز با مقاومت هایی زیادی رو به رو بود. 

با این اقدام دولت بسیاری از سودجویان در تنگنا 
قرار گرفتند و برخی حاشیه سازی هایی نیز بر 
علیه دولت انجام گرفت که در واقع این مساله 
تبعات ایستادگی دولت و شفاف سازی رئیس 

جمهوری بود.
دستور رئیس جمهوری برای بررسی تخلفات 
در واردات خودرو نیز از دیگر مواردی است که 
اخیرا صادر شده است و این مساله گامی دیگر 
برای مبارزه با فساد، بازگشت اعتماد و آرامش در 

اقتصاد کشور است.
یکی دیگر از اقدامات دولت در این زمنیه که 
منجر به کاهش چشمگیر قاچاق در کشور شده 
است، تجهیز گمرک به ابزارهای مدرن بود که باعث شد 
تا حجم قاچاق درکشور کاهش 10 میلیارد دالری یابد. از 
سویی دیگر الکترونیکی شدن سازوکار خدمات دولت نیز از 
دیگراقداماتی بوده که دولت مورد اهتمام قرار داد تا بر این 

اساس روزنه های نفوذ سودجویانان بسته شود.
دولت  گیری  که جهت  است  شرایط ضروری  این  در 
برای مبارزه با فساد و افزایش شفافیت با قوت بیشتری 
ادامه داشته باشد؛ چرا که در حال حاضر اقتصاد کشور 
با مشکالت داخلی و تشدید فشار از سوی کشورهای 
خارجی رو به روست و این مساله زمینه را برای جوالن 
سودجویان فراهم می کند و در این شرایط مبارزه با فساد 

از اهمیت بیشتری برخوردار است.
آنچه مهم است این موضوع است که علیرغم اقدامات 
صورت گرفته جامعه همچنان احساس شفافیت در حوزه 
های مختلف نمی کند و همین موضوع باعث شده تا 
نگرانی های جامعه و بی اعتمادی نسبت به بخش هایی از 
حاکمیت به وضوح دیده شود. در این شرایط دولت وظیفه 
دارد تا در راستای سیاست های ابالغی در جهت شفافیت 
عملکرد خود اقدام کند و از طرفی از سایر دستگاهها و 

نهادها نیز این شفافیت را مطالبه نماید.

دانه درشت ها و موضوعی به نام حفظ نظام
عضو کمیسیون صنایع: باید با اشد مجازات با متخلفین برخورد شود تا جامعه اراده عملی را ببیند

ش�ت ا د د یا
خواص زیاد ه خواه را باید قربانی کرد

مردم با سختی ها و گرانی ها می سازند اما وقتی ببینند عده ای حق 
ملت را پایمال می کنند این مسئله به اعتمادشان آسیب می زند. 
شفاف سازی باید به همه حوزه ها نیز تسری پیدا کند تا آرامش 

روانی به جامعه برگردد.
امروز جو روانی بسیار نامطلوبی در جامعه وجود دارد، افراد به 
هم می رسند و می پرسند »اوضاع چه طور می شود؟« اوضاع  و 
احوال اقتصادی، عرصه زندگی و تأمین معیشت را برای مردم 
سخت کرده است اما آنچه بیشتر خاطر مردم را مکدر می کند 

اخبار مربوط به فساد اداری و مالی است.
وجود چنین حالت انتظاری در جامعه اتفاق خوبی محسوب 
در  نکنیم،  درست  را  داخلی  احوال  و  اوضاع  اگر  نمی شود، 
مقابل دشمن می خواهیم چه کار کنیم؟ همواره صحبت می 
شود که باید جلوی فساد، مفسد، اختالس و پرونده های تخلف 
اقتصادی گرفته شود. دستگاه های مربوطه هم خبرهایی می دهند 
اما چند ماه می گذرد و مردم از عاقبت برخورد با متخلف و 
مفسد اطالعی کسب نمی کنند. بعد از مدتی هم گرد فراموشی 
روی موضوع را می گیرد و دائم این اتفاق به اشکال مختلف 

تکرار می شود.
مردم برای هرگونه فداکاری و دفاع از کشور و نظام آمادگی دارند 
اما دستگاه حاکمه شامل سه قوه و دیگر ارکان باید به انتظار آنها 
پاسخ دهند، جلوی مفسدان و سوءاستفاده ها را بگیرند و نتیجه 
را به اطالع مردم برسانند. اگر این اتفاق نیفتد، جو روانی در 
جامعه تشدید می شود. برای آرامش بخشی به مردم باید انقالبی 

عمل کرد.
»روحیه انقالبی« حلقه مفقوده در مبارزه با فساد است. انقالبی 
معنای  به  بلکه  نیست  معنای آشوب و شلوغ کردن  به  گری 
محکم، استوار، صریح، قاطع و بدون رودربایسی عمل کردن 
است. جای این روحیه در برخورد با مفسدان در دستگاه های 
متولی خالی است. متأسفانه روح انقالبی گری در دستگاه های 

ما ضعیف شده است.
امیر المومنین)ع( وقتی به خالفت رسید اعالم کرد »اگر بیت 
المال در خانه هر کسی رفته و قواله هر زنی شده باشد، آن را 
برمی گردانم«. امروز به مشی امیرالمومنین نیاز داریم، اگر نکنیم. 

حق مردم را ضایع و جو روانی را در جامعه خراب تر کردیم.
مردم با سختی ها و گرانی ها می سازند اما وقتی ببیند عده 
ای حق ملت را پایمال می کنند این مسئله به اعتمادشان آسیب 
می زند.  البته دولت گام هایی برای شفاف سازی در بخش 
سکه و ارز برداشته است اما شفاف سازی باید به حوزه های 
دیگر همچون حقوق نجومی، فاصله های حقوقی و برخورد 
با اختالس گران نیز تسری پیدا کند تا آرامش روانی به جامعه 

بر می گردد.
عامه مردم هستند که موقع نیاز می ایستند، جهاد می کنند و 
می جنگند. باید خواص زیاده خواه را قربانی کرد تا عامه مردم 

آرامش پیدا کنند.

محمدتقی رهبر

راهبرد دولت و انتظاری که جامعه دارد
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سالهای 62 -63بود که برای به حرکت در آوردن چرخ صنایع 
کوچک و متوسط و ایجاد فضای مناسب برای کسب و کار 
سنگ و بنای شهرک های صنعتی نهاد شد و از آن به بعد 
یکی از شاخصهای پویایی و زنده بودن فضاکار و اشتغال هر 
شهر وشهرستانی فعال بودن شهرک های صنعتی آن منطقه 
مد نظر بوده چرا که در شهرک های صنعتی مهارت و استعداد 
افراد در غالب یک واحد صنعتی بکار گرفته می شد و از یک 
فکر خالق،صنعتی ظهور و بروز می کرد وسرمایه گذاری، 
سرمایه خود را به میدان می آورد وکمک حال دولت می شد 
ونهایتا تولید شغل می شد.بازار داد و ستدپررنگ تر میشد و 
چرخ اقتصاد سرعت بیشتری به خود می گرفت و جمعی از 
جوانان وافراد جویای کار در گیر حرفه و شغلی میشدند وطناب 
بیکاری از گردن جوانان برداشته میشد وحقیقتا در برخی از 
استانها  و شهرستانها که از نعمت مدیران دور اندیش و صاحب 
نظری برخودار بودند وجود شهرک های صنعتی یک مهبتی 
بوده که باعث شکوفایی استعدادها وکاهش نرخ بیکاری بوده 
است،امامتاسفانه سالهای سالهاست از آن شور ونشاطی که باید 
وبعضا در شهرک های صنعتی کشورمان و خوزستان و خاصه 
درشهرستان مسجدسلیمان خبری نیست وانچه می بینیم  

ومیشنویم غالبا بو و رنگ نا امیدی می دهد.
»بخش قابل توجه ای از واحدهای تولیدی در شهرکهای 
صنعتی استان وموکدا شهرستان مسجدسلیمان یا در حالت 
تعطیلی بسر می برند ویا نیمه کاره و رها شده اند،قفل های 
درب برخی از این واحدهای صنعتی زنگ خورده اند و خروارها 
خاک بر قامت و ماشین آالت آنان نشسته است.درشهرمن 
سر انجام برخی از این واحدهای تولیدی به جایی رسیده که 
در حال حاضر به عشایر اجاره داده شده واکنون آغول گاو و 
گوسفندان است،ویا بعنوان کمپ ترک اعتیاد مورد استفاده بوده 
است  ویا به مصادره بانک ها در آمده اندومعلوم نیست مابقی 

چه سرانجام تلخ ویا شیرینی پیدا کنند.
دالیل متعددی پیش رو بوده که امروز قطار این واحدهای 
تولیدی -صنعتی  در ایستگاه یاس وناامیدی متوقف شوند،بعضا 
تحت عنوان کمبود نقدینگی.فقدان بازار. اختالف بین شرکا.

عدم تامین مواد اولیه.عدم تامین اعتبار جهت خریدماشین آالت 
مورد نیاز. ورشکستگی مالی. عدم توان باز 

برند  گمرکی.عدم  موانع  بانکی.وجود  تسهیالت  پرداخت 
سازی.نداشتن برنامه ای برای حمایت از این دست صنایع 
وسرمایه گذاران. توسعه های غیر کارشناسی وسلیقه ای.صدور 
در  صنعتی  های  شهرک  اندازی  وراه  احداث  مجوزهای 
شهرستانها بدون توان سنجی فقط با نگاه یک افتتاح وغالبا 
برای جلب نظر نمایندگان و استانداران و در نهایت نبود نظارت 
های کافی وگام به گام از روند فعالیت این شهرکها وخاموش 
ازجانب مدیران کل شهرک ها  تدبیر ودرایت  بودن شمع 
ومعاونین برنامه وبودجه استانداری ها از ادوار گذشته تا کنون 

بدون تعارف و باصدای بلندی باید گفت هر کدام به سهم خود 
کوتاهی هایی نابخشودنی در این بخش داشته اند اما بواسطه 
وصل بودن به این وزیر ویا آن وکیل تاکنون دیده نشده اند 
که مورد ماخذه جدی ای قرار گرفته باشند بلکه همواره باسالم 
وصلوات ماندگاری بیشتری پیدا کرده اند!وبه همین خاطر است 
که امروز کشتی اکثر واحدهای تولیدی این شهرکها خصوصا 
در شهر من به گل نشسته است و در کشور شاهد سکته های 

پی در پی اقتصاد هستیم.
آری امروز برخی از این واحدهای صنعتی درحال حاضر به 
مصادره بانکها در امده اند و برخی هم بعضا زرنگی کرده و 
سرمایه خود را در مسیر آسانتر وچرب تری هدایت کرده اند 
وبرخی دیگر هم آنقدر موانع در سرراه تولیدات خود دیده اند 
که در نهایت   عطایش را به لقایش بخشیده اند،چرا که در 

و  جاری  قوانین  برخی  الی  البه 
سلیقه های برخی مسئولین باید برای 
به میدان اوردن سرمایه  خود و راه 
اندازی کسب و کاری و ایجاد  اشتغال 
هم  کردن  التماس  حوصله  و  حال 
داشته باشید.آری شهرکی که امروز 
نواخته شدن شیپور  واسطه  به  باید 
صدها  بودن  بدست  آچار  و  تولید 
کارگر درآن انواع نان فانتیزی.نوشابه 
ای با برند گدار نوش و اب معدنی را 
برسر سفره ها بیاورد،کلید وپریزی 
که بر در ودیوار تک تک خانه های 
لبخند بزند.دستمال کاغذیی با برند 
منتظر  ها  طاقچه  روی  گل  آی 
باشد.دفترچه  مهربانی  دستهای 
مسافر  که  افزاری  ونوشت  تحریر 
باشد،انواع  دیار  این  کودکان  کیف 
کودی که برای رونق گرفتن بخش 

باغات کند،انواع کیک و کلوچه  روانه  را  کشاورزی خود 
داشته  صبحانه   میز  روی  بر  جایی  باید  امروز  که  ای 
باشند،ظروف یکبار مصرف آلومینیومی واسفنجی که االن 
باید دست به دست در سفره های نذری می چرخید،دیگر 
پا  به  نگرفته.دمپایی  شکل  نشده.الکل  تولید  ازماکارونی 
نرفته.نخ بسته بندی  تابیده نشده.ترانس برق بر روی پایه 
نصب نشده.از باطری سازی  هنوز نیامده به بازار خوابیده.

ازسوسیس و کالباس درجا زده.از در وپنجره بسته شده. از تولید 
بتن روی زمین تخت شده.از باز یافتی که در بین راه مانده و 
خیلی از این دست وام های گرفته شده واشتغال های شکل 
گرفته روی کاغذ چیزی نمی گویم وشاید از ان هزار هزار نفری 
که بواسطه این مشاغل باید نانی سر سفره خود می بردند تا 
بیش از این شرمنده خانواده های خود نباشند امروز خبر انچنانی 

نیست واگر درگوشه وکناری از شهرکی یک واحد تولیدی روی 
پا خودایستاده است باید بدانیم با قدی خمیده ایستاده است 
ونیمه نفسی بیش نمی کشند انهم به همت صاحبان خود 
می باشد،جناب آقای وزیر -جناب آقای استاندار.-جناب اقای 
نماینده سوال امثال من این است تا چه وقت این روال های 
اشتباه باید ادامه داشته باشد،تا کجا بایدبرسیم واز کدام خط 
محرومیت باید بگذریم تا قبول کنیم یک جای کارمان اشکال 
دارد آنهم اینکه خیلی ها سر جای خودشان نیستند! اکنون 
که دنیای استعمار واستکبار دست در دست هم گذاشته و می 
خواهندحلقه تحریم را برجسم وجان مان تنگ تر کنند، اکنون 
که دشمن با اهرم تحریم میخواهد ما را به زانو در بیاورد،اکنون 
که مشکل اول جامعه اشتغال و رونق اقتصادی است چرا باید 
چرخ شهرک های صنعتی یمان که بخشی از اقتصادمان به 

ان گره خورده است درخاموشی  بسر ببرند؟
اکنون که شعار تولید واشتغال وحمایت از کاالی ایرانی نقل 
محافل شده چرا باید دست روی دست گذاشت!تا چه وقت 
باید در تعارف و بعضا باجهای سیاسی.حزبی.طایفه ای.رفاقتی...

خود را گرفتار  کنیم وشاهد مصادره شدن نوبتی و پی در 
پی واحدهای تولیدی در این شهرکها باشیم.آقای وزیر.آقای 
استاندار.آقای نماینده...برای به حرکت در آوردن این قطار 
ایستاده،این کشتی به گل نشسته نیاز به مردان کار آزموده 
است،نیاز به همت های بلند است،با گماشتن مدیران توصیه 
ای.سفارشی.برادر این وآن  اتفاقی نخواهد افتاد،منتظر چه 
بزند،اکنون وقت  باال  آستین  باید  کسی هستید!چه کسی 
بخواب رفتن نیست،باید همت های بلند  ومدیران جهادی را 
به میدان بیاورید، باید تدبیری کرد، اگرجایی نیاز است کمبود 

نقدینگی آنان را حل کنید.اگر می شود شرکا را دعوت کنید و به 
اختالفات آنان پایان دهید.اگر نیاز است مواد اولیه آنان را تامین 
کنید.درصورت نیاز با بانکها وارد مذاکره شوید اما نه مذاکره ای 
از جنس برجام ودرنهایت فرصت نفس کشیدن برای صاحبان 
سرمایه بگیریدوتکلیف واحدهای مصادره شده توسط بانکها را 
مشخص کنید...وتدبیر آخر اگر صاحبان فعلی نمیتوانند پای کار 
باشند امتیاز آنان را فک رهن کنید ودراختیارمتقاضیان دیگری 

قرار دهید.
درشرح  امور  این  انجام  است  ومشخص  مسلم  که  آنچه 
وظایف امثال شماست که شاید حقوقی نزدیک به حقوقهای 
نیم نجومی دریافت می کنید و پشت میزهای قدرت و شاید 

خدمت تکیه زده اید و تریبونهای خاصی را دراختیار دارید.
انچه از ادوار گذشته تاکنون رخ داده بیشتر رنگ نامهربانی 

داشته است.
از این داستان که بگذریم به اینجا 
می رسیم چندی پیش متوجه شدم 
چند نفری باعجله انگار دنبالشان کرده 
اللی-دشت  دوراهی  درمحل  بودند 
زیالیی درحال نصب تابلویی با این 
“شهرک  بودند  پرکن  دهان  عنوان 
شماره2مسجدسلیمان«درد  صنعتی 
فراموش شده ام دوباره سر باز کرد! 
رکود  و  خاموشی  دقایقی  برای  باز 
شهرک شماره یک در ذهنم تداعی 
شد، اینجابود کم لطفی دیدم که اگر 
من به کمک آقای استاندار نیایم و 
از جناب مدیرکل شرکت شهرکهای 
صنعتی چند سوال نداشته باشم،ایشان 
بفرمایند این اداره کل برای دو پروژه  
چه  کنون  تا  وآلومینیوم  پتروشیمی 
فرش قرمزی پهن کرده اند،این چه 

شهرکی است که 
تا کنون فاقد کمترین زیر ساخت هاست؟اگر برق است نا پایدار 
است وباصد واسطه تا اینجا امده.اگرآب است با کلی شرط 
وشروط و غیر اصولی و موقت امده تازه با لطف مدیر کل 
اب فاضالب روستای است.اگر تامین زمین بوده که این اداره 
کل بیشتر در نقش  یک بنگاه امالک حاضر و ظاهر شده 
و احتماالسود خوبی این وسط نصیبشان گردیده است وهنوز  
در پیچ وخم صدور سند هستند، اگر جاده دسترسی است که 
اتفاقی رخ نداده ،آیایک شهرک نباید حصار کشی باشد.آیا در 
یک شهرک نباید جاده های دسترسی هر کارخانه احداث 
شده باشد.ایا این شهرک محوطه سازی نمیخواهد.ایا این 
شهرک نیاز به ایستگاه آتشنشانی وایستگاه اورژانس ندارد.ایا 
این شهرک صنعتی شماره دو نیاز به پیاده کردن طرح توسعه 

ندارد ایا عدم استقبال  سرمایه گذاران از صنایع پایین دستی 
آلومینیم که این همه مورد تاکید عام وخاص است بواسطه 
کم کاری این اداره کل وسایر دستگاهها نبوده که تا کنون 
نسبت به تسطیح اراضی به این منظور در این منطقه اقدام 

خاصی شده است...
اگر چه در این میان تالشهای وافر استاندارسابق دکتر مقتدایی 
و دکتر شریعتی استاندار فعلی وحضرت آیت اهلل موسوی 
جزایری نماینده محترم ولی فقیه در استان و برخی مسئولین 
شهری ازجمله امام جمعه مطالبه گرمان وفرماندار هوشیارو پای 
کارمان و ادوار نمایندگان شهرستان قابل تقدیر است و بارها در 
راستای اهداف این پروژه ها و بر داشتن موانع پیش رو این 

دو کارخانه صادقانه خود را به اب و آتش زده اند.
اما حقیقتا برخی سنگ اندازی ها و نظر تنگی ها رایج در 
برخی دستگاهها ی اجرایی و بعضا مرض وغرض های 
کنار گوش این مسئول و آن مسئول را واقعا نمی دانم 
توان  را در کجا می  انها  به حساب چه گذاشت،و ریشه 
این  بیکار  وجوانان  مردمان محروم  با  جست،در دشمنی 
منطقه،که روز به روز طناب دار بیکاری بر  گلو و گردن 
آنان بدلیل کوتاهی های صورت گرفته تنگ تر می شود و 
یا خدای ناکرده در دشمنی پنهان با نظام گذاشت و یا این 
دست رفتارهای آنان را به حساب جهل ونادانی گذاشت که 
در راه اندازی و شکوفایی حوزه های کار واشتغال از خود 

کوتاهی و کم فروشی نشان میدهند.
کنیم  قبول  و  گفت  رسایی  باصدای  باید  تعارف  بدون 
استانداران.نمایندگان.معاونین برنامه بودجه استان. اداره کل 
شرکت های شهرکهای صنعتی.اداره کل صنعت ،معدن و 
تا  گذشته  ادوار  اجتماعی...از  وامور  کار  کل  تجارت.اداره 
کنون در انجام وظایف خود کوتاهی و کم لطفی داشته اند 
،حال یکی کمتر و دیگری شاید بیشتر اگر غیر از این بود 
حال و روز استان زر خیزمان اینگونه نبود.،مدیران پروازی 
و سفارشی فرصت توسعه را از خوزستان گرفته اند.اگر غیر 
از این بود امروزما در خوزستان شاهد باالترین نرخ بیکاری 
نبودیم.شاهد اینهمه خودکشی و افزایش برخی جرائم خورد 
عقب  مطالبات  بخاطر  کارگری  اعتراضات  نبودیم.شاهد 
افتاده خود نبودیم.شاهد این نبودیم که میزان سختی آب 
شرب آبادان وخرمشهر از 12 هزارمیکروموس بگذرد.شاهد 
کشته های پی در پی درتصادفات وحوادث بین جاده ای در 
جاده های غیر استاندارد نبودیم.شاهد مرگ کودک هفت ساله 
بخاطر عقرب زدگی نبودیم.شاهد به شماره افتادن نفسهای 
مردم خوزستان بواسطه مهمان ناخوانده ای بنام ریز گردها 
نبودیم.شاهد خشکیدن وانتقال اب کارون نبودیم.شاهداز رونق 

افتادن هورهای گوشه وکنارمان نبودیم...
به امید روزی که همت های بخواب رفته بیدار شوند وهرکس 

در جای خودش باشد،به امید روزهای خوب.

گردهمایی بررسی اثرات اجتماعی احداث سد گتوند 
به همت اصحاب رسانه خوزستان و میزبانی روزنامه 
اقتصاد بومی شامگاه جمعه در تاالر اقتصاد بومی اهواز 

برگزار شد.
همایون یوسفی نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و 
کارون در مجلس شورای اسالمی، اصحاب رسانه 
خوزستان، کارشناسان علمی و صاحب نظران حوزه 
کشاورزی و برخی از روستائیان اطراف سد گتوند،در 

این گردهمایی حضور داشتند.
غالمرضا فروغی نیا در این گردهمایی اظهار کرد: 
بیش از 10 سال قبل برای بررسی سرنوشت آبادی 
ها و روستاهای اطراف سد گتوند که در منطقه ساکن 

بودند، یک نشست برگزار شد.
وی در ادامه بیان کرد: خوب به یاد داریم که متولیان 
ساخت سد گتوند از موضع باال و با اطمینان کافی از 
اینکه هیچ چیزی امکان جلوگیری از احداث سد را 
ندارد و به عبارتی شما هم عددی نیستید که بتوانید 

تأثیری روی احداث آن داشته باشید.
مدیر مسئول روزنامه اقتصاد بومی عنوان کرد: در آن 
زمان اهالی مرتبا یک پایشان در دادگاه و یک پای 
دیگر هم در شرکت آب نیرو و در دورنما آنها را مأیوس 
و ناامید کرده بود.فروغی نیا افزود: پس از مدتی زمزمه 
شور شدن آب پشت سد به واسطه وجود تپه های 
نمکی و جانمایی غلط این سد در جامعه و خصوصا 
از  پاره  در  یادآور شد:  منعکس شد.وی  ها  رسانه 
پرونده های قضایی که برای روستاییان تشکیل شده 
بود این نوشته های مطبوعات و رسانه ها توانست 
کمک شایانی به آنها کند. دبیر گردهمایی بررسی 
اثرات اجتماعی احداث سد گتوند با اشاره به اینکه 
جامعه رسانه ای خوزستان نقش بی بدیل خود را در 
انعکاس این فاجعه مهندسی ایفا کرد، ادامه داد: جامعه 
رسانه ای خوزستان ظرف 10 سال گذشته با بیش و 
کم تیترهای تأثیرگذاری را به افکار عمومی منتقل و 

مسئوالن هم عکس العمل نشان دادند.
فروغی نیا با اشاره به هزینه پنج هزار میلیاردی ساخت 
سد اضافه کرد: با وجود اینکه پروژه سد گتوند هزینه 
های اجتماعی و اقتصادی بسیاری را به دنبال داشته 
و سرمایه های عظیمی را به مخاطره انداخت ولی 

متأسفانه هیچ پرونده ای در این رابطه گشوده نشد.
وی گالیه کرد: چطور پول فیزیکی اینقدر ارزش 
دارد که در خصوص آن بحث میشود ولی نتایج و 
آثار ساخت یک سد که باعث از بین رفتن سرمایه 
های زندگی مردم و به عبارتی زیر آب رفتن حدود 60 
آبادی و روستا شده اصال برای متولیان امر ارزش ندارد؛ 
هیچ کسی از خاطر نخواهد برد وقتی قبرستان های 
این آبادی ها به زیرآب رفت چه ضربه بزرگ روانی به 

مردم و اهالی وارد شد.

مافیای آب بسیار قدرتمند است
خسرو کریمی یکی از اهالی بومی منطقه گتوند که 
فارغ التحصیل دانشگاه هامبورگ است نیز اظهار کرد: 
در بیش از ۵0 کشور جهان بودم ولی در ایران برخی 
ها به نحوی کار می کنند که آدم شگفت زده می 

شود؛ تخصص و تحقیقات در زمینه سد گتوند از زمان 
شاه بوده و شرکت های آمریکایی و فرانسوی که بعد 
از تحقیقات اعالم کردند که این سازه باید 20 کیلومتر 
باالتر احداث و عواقب این جانمایی غلط را هم پیش 
بینی کرده بودند.وی ادامه داد: متأسفانه مافیای آب 
آنقدر قدرتمند شده که حتی به رئیس جمهور و وزیر 
هم گوش نمی گیرند؛ برخی مواقع مردم باید خودشان 
سکان زندگی خود را به دست بگیرند.این کارشناس 
علمی با اشاره به اینکه متأسفانه این مشکل خاص 
این دولت نیست و اینقدر مشکالت دارد که نمی داند 
با کدام مبارزه کند، گالیه کرد: وقتی آب آلوده شود 
زمین و هوا هم آلوده می شود ولی حاضر نیستند به 

فکر مردم و نسل های آینده باشند.
کریمی انتقاد کرد: سرزمینی با رودخانه خروشان، 
علفزارها و درختان خوب، گاومیش های متعدد و 
اراضی حاصلخیز همه با آبگیری سد گتوند نابود 

شد.وی در پایان یادآور شد: سدسازی 
آبی در تمام دنیا زیر سؤال رفته و در 
جهان بیش از ۵0 هزار سد آبی داریم که 
ساخت همه آنها مورد طرح سؤال قرار 

گرفته است.

متولیان سد گتوند 
فریبکار و مجرم هستند

سامان فرجی نیز در این گردهمایی بیان 
کرد: هیچ کدام از افتخارات بزرگترین 
ها در سد گتوند برای ما سودی ندارد؛ 
اقداماتی مثل اشتغالزایی، افزایش ظرفیت 
برق آبی کشور، افزایش قدرت عمل و 
ارتقای مشاوران و پیمانکاران و توسعه 
برای  کدام  هیچ  گردشگری  ظرفیت 

طبیعت و مردم فایده نداشته است.
پرده  پشت  آب  مافیای  افزود:  وی 
به ظاهر خوب است  این فواید  تمام 
در حالی که اصال هیچ سودی برای 
مردم نداشته است.این فعال اجتماعی 
خوزستانی با اشاره به اینکه محرومیت 

زایی غیرمستقیم از طریق تولید برق در حالی مدنظر 
بود که اراضی و منازل مردم به زیر آب رفته عنوان 
کرد: برق تولید می کنیم که صادر شود اما به قیمت 
زیرآب رفتن همه چیز و نابودی تاریخ و این کار اصال 

صحیح نیست.
 این فعال اجتماعی خوزستانی با گالیه از اینکه بعد 
از هفت سال دوندگی و آوارگی هنوز پول خانه ها و 
اراضی مردم پرداخت نشده گفت: یکی از روستاهای 
آب ماهیک با وجود اینکه آب سد در آن روان شده 
هنوز هم در روستا زندگی می کنند و حیات هرچند به 

سختی اما جاری است. 

سد گتوند از هرچه  اختالس هم بدتر است
همایون یوسفی در این گردهمایی عنوان کرد: با 
افزایش مشکالت در جامعه به تبع فرصت گفتگو بین 
مردم کاهش پیدا می کند؛ با از بین رفتن این فرصت 

نه تنها مشکالت حل شدنی نیستند بلکه رو به فراوانی 
هم خواهند گذاشت.

وی افزود: در کشور این کمبود گفتگو را در عرصه 
های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی داریم 
و همه بیشتر درد و دل دارند و کسی اصل موضوع 
را درست بیان نمی کند؛ با چنین وضعیتی نمی توان 
راهکار ارائه داد.نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و 
کارون در مجلس تصریح کرد: در خوزستان هم با 
این موضوع مواجهه و چه بسا شدیدتر از سایر نقاط 
کشور باشد؛ یکی از مهمترین مسائل برای ارائه راهکار 
حل مشکالت استان تشکیل چنین جلساتی به منظور 
هم اندیشی در خصوص حل مشکالت استان است.

یوسفی ادامه داد: سد گتوند مانند دیگر مشکالت 
خوزستان مخاطبان بسیاری دارد و اگر مردم می 
دانستند موضوع به این مهمی با چنین محتوایی مورد 
بحث قرار گرفته قطعا حضور بیشتری می داشتند.وی 

بیان کرد: یکی از موضوعاتی که در توسعه کشور از 
آن غافل شدیم بی توجهی به مسائل اجتماعی هست 
و بیشتر توسعه ها مهندسی و بدون توجه به شاخص 
های مختلف از جمله امنیتی، سیاسی و فرهنگی است.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس 
انتقاد کرد: در کشور بیشتر کاریکاتور توسعه را اجرا می 
کنیم و این مسئله باعث شده تا بعد از گذشت مدت 
ها نه تنها منتفع نشویم بلکه دچار مشکالت روزافزون 

هم شده ایم.
یوسفی با اشاره به اینکه هر عقل سلیمی و یا هر 
فردی با هوش معمولی خیلی ساده به جانمایی غلط 
سد گتوند پی می برد، افزود: اگر در ابتدای ساخت سد 
عکس هوایی منطقه مشاهده می شد، قطعا به راحتی 
محل جانمایی را چند کیلومتر باالتر محل فعلی تعیین 

می کردند.
وی یادآور شد: البته حتی در مطالعات اولیه سد )قبل 

از انقالب( جانمایی ساخت برای 20 کیلومتر باالتر از 
محل فعلی تعیین شده بود ولی اینکه چرا به آن بی 

توجهی شده جای بحث دارد.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس 
با تأکید بر اینکه باید گفتگو، بررسی و ارزیابی داشته 
باشیم که چرا این کارها انجام می شود، گفت: اصال 
این مافیای آب که از آن نامبرده می شود واقعا قصد 
آب دارد یا اینکه خیر به دنبال پیگیری اهداف دیگری 
است. یوسفی با اشاره به اینکه خوزستانی ها به آن 
شکلی که باید در دولت کسی را ندارند، گفت: با این 
وجود برای پیگیری مطالبات فقط نمایندگان مجلس 
باقی می مانند که آنها باید به جای پیگیری برای 
انتصاب بی نتیجه یک بخشدار یا فرماندار در این 
جلسات صحبت کنند که چرا چنین مشکالت بزرگی 

از استان خوزستان حل نمی شود.

حقوق انسانی و اسالمی در برابر 
آوارگان سد گتوند رعایت نشد

احسان سپهوند نیز در این گردهمایی اظهار کرد: 
دفاع از حقوق آوارگان سد گتوند دفاع از مظلومیت 
روستاییان هست، آوارگانی که حداقل حقوق انسانی 
و اسالمی در برابرشان رعایت نشده است.وی ادامه 
داد: اغلب رسانه ها در سوءگیری های خود به تأمین 
منافع صاحبان قدرت متهم می شوند؛ اما این نشست 
تخصصی که به میزبانی غالمرضا فروغی نیا و همت 
سامان فرجی بیرگانی برگزار شده در واقع دفاع از 
صاحبان حق و عین رسالت اخالقی مطبوعات استان 
خوزستان است. این پژوهشگر خوزستانی با نمایش 
تصاویر ماهواره ای و بررسی اسناد معتبر دانشگاهی و 
بررسی نقشه حوضه های آبی شهرستان گتوند گفت: 
بر اساس نقشه های مستند توزیع شبکه های آبی به 
خوبی کل منطقه را پوشش داده و اساسا نیازی به 

تمهیدات تأمین آب نیست. سپهوند با رد ادعای برخی 
کارشناسان در خصوص اثرات سد بر روی تأمین آب 
کشاورزی منطقه بیان کرد: شبکه مویرگی طبیعی 
تأمین آب کشاورزی روستاهای باالدست سد نیاز به 
آب مخزن پشت سد را منتفی می کنند؛ بسیاری از 
زمین های حوضه آبریز به صورت دیم کشت می 
شده و از سویی نیز یک سد تنظیمی در گتوند برای 

تأمین آب کشاورزی وجود داشت. 

دادستان باید به معضل 
سد گتوند ورود کند

جهانگیر غیبی پور مدیرمسئول هفته نامه نخل و بلوط 
نیز گفت : معضل سد گتوند مانند اره ای است که در 
بدن یک انسان بنام خوزستان فرو رفته ، اگر به جلو 
حرکت کند پاره خواهد کرد و اگر به عقب کشیده شود 
باز هم این جسم نحیف را پاره می کند. وی بیان 
داشت: با این فاجعه چه باید کرد ؟ آیا مثل 
یک زخم مادام العمر باید در بدن بماند و 
ما با آن سازگار باشیم؟ آیا جز سازگاری 
و عبرت و درس آموزی برای آتیه راه 
دیگری باقی مانده است؟ غیبی پور افزود 
: 4 هزار میلیارد تومان هزینه صرف 
ساخت سد گتوند در آن زمان شده، اما 
امروز برای برچیده شدن سد مذکور 9 
هزار میلیارد تومان و 10 سال زمان نیاز 
است و برای اصالح همین سد 6 هزار 
میلیارد تومان و البته 10 سال! آیا امکان 
مالی و زمانی تحقق این اتفاق با شرایط 

امروز کشور شدنی ست!

اگر طرح قدیم در همان مکان
شد،  می  ساخته  اللی  حاشیه 
امروز  از مشکالت  هیچکدام  

اتفاق نمی افتاد
خبرگزاری  مدیر   ، نوبخت  هوشنگ 
دفاع مقدس خوزستان و سردبیر رسانه 
آسماری نیز در ادامه نشست به ایراد 
قرائت شعری  با  ابتدا  در  .وی  پرداخت  سخنرانی 
اظهار داشت : ما ایرانی ها و بخصوص خوزستانی ها 
به شدت مرده پرست هستیم و به شدت از زنده ها 
غافل و این خصیصه ی انسانی را در دیگر آیتم های 
اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی هم به ارث برده ایم .

وی افزود : حکایت سد گتوند هم مصداق همین 
موضوع است ، گذاشتیم تا یک طرح اشتباه و غیر 
اصولی به اتمام برسد و پس از بیماری و بستری 
شدن و مرگ ، بر مزارش جمع شده ایم که چاره ای 
بیندیشیم در حالی که اینگونه نشست ها و همایش 
ها را باید سالها قبل به انجام می رساندیم . سردبیر 
رسانه آسماری ادامه داد : من اصالتا بچه اللی هستم و 
طرح قدیم ساخت سد و مکان قدیمی اش را به چشم 
خود دیدم و آنرا بررسی کردم ، اگر آن طرح قدیم در 
همان مکان حاشیه اللی ساخته می شد و باال دست 
کوه نمک قرار می گرفت ، هیچکدام از مشکالت 

امروز اتفاق نمی افتاد و ما شاهد اینهمه فجایع انسانی ، 
زیست محیطی ، کشاورزی و … نمی بودیم .

سد گتوند موجب نابودی میراث باستانی
مجید کیوانی فعال حوزه میراث فرهنگی در یادداشتی 
که به مناسبت برگزاری این نشست تخصصی منتشر 
نموده ،نوشت:پیشتر اهداف سد گتوند را مطالعه نمودم 
و قرار بر این بود تا طرح سد و نیروگاه گتوند عالوه 
بر آن که منبع مهمی از نظر ذخیره آب ایجاد نماید 
و تاثیر فوق العاده ای بر رشد صنایع مرتبط با آب به 
ویژه ماهیگیری و آب رسانی به زمین های کشاورزی 
و به طور غیرمستقیم با ایجاد جاذبه های طبیعی نقش 

عمده ای را در جذب گردشگران به منطقه ایفا کند!
وی افزود: در سایت شرکت آب و نیرو اهداف بسیاری 
برای این سد بیان شده و برای تاثیرات اقتصادی، 

اجتماعی و فرهنگی منطقه برنامه ریزی شده بود!
منجمله از اهداف چندگانه جانبی سد دو موضوع مهم 

قابل بحث است،که عبارتند از:
1( اشتغال زایی برای مردم بومی منطقه در دوسوی 

دیواره سد
2( ایجاد جاذبه های گردشگری و با هدف توسعه 

صنعت گردشگری در خوزستان
وی تاکید کرد:در اینجا سه پرسش کلی از متولیان سد 

گتوند و سازمان اب و برق خوزستان مطرح میشود:
برداری  بهره  از  از گذشت چند سال  آیا پس   )1
اقتصادی )تولید برق( از سد گتوند هنوز شرایط توسعه 
گردشگری در کنار سواحل سد امکان پذیر نشده 

است؟
2( ایا اقداماتی برای زدودن چهره فقر و جلوگیری از 
مهاجرت اجباری مردم مناطق ساحلی دریاچه و گرفتار 
در بین ابراهه های مصنوعی که ماحصل توسعه 
عمرانی سدگتوند بوده، از طریق رونق گردشگری 
و ساخت اقامتگاه های ارزان قیمت برای اهالی و 
مسافرین که باعث رونق در معیشت انها می گردد 

تا کنون داشته اید؟
3( چرا مدیریت سازمان اب و برق استان و وزارت نیرو 
برای ساخت اقامتگاه های تفریحی مانند سد مارون 
بهبهان، سد اندیکا، سد کرخه و… اقدامات مهمی در 

سد گتوند نداشته است؟.
4( چرا مدیریت سد گتوند که در هنگام آب گیری 
دریاچه سد بدون داشتن برنامه مدون که باعث نابودی 
میراث باستانی و تاریخی منطقه شدند اقدام به ساخت 
موزه و انتقال اثار منقول فراوان ان سرزمین در شهر 

گتوند نشدند؟
کیوانی در پایان تصریح نمود:بی تردید پرونده تلخ 
سد گتوند تکرار فاجعه های دیروز میراث فرهنگی و 
گردشگری در سد کارون 3 و دیگر سدها در نقاط 
ایران است. در این چند دهه ثابت گردیده مدیران 
این حوزه هیچگونه عالقه ای و یا آگاهی علمی 
به پاداشت میراث فرهنگی، طبیعی و توسعه صنعت 
گردشگری در آن مناطق ندارند و براحتی میراث یک 
ملت و سرزمین را فدای تولید برق گران قیمت و 

صنعت کوتاه مدت 30 ساله سد سازی میکنند.

شهرک صنعتی مسجدسلیمان در خاموشی؛

 تاچه وقت باید منتظر همت های به خواب رفته باشیم
  محمدرضا کرم زاده

سد گتوند از هرچه اختالس هم بدتر است!

» من یک باز نشسته هستم «
    روزگار عجیبیست ؛ هر دم از این باغ بری می رسد، 
بکارگیری  منع  خصوص  در  مجلس  جدید  مصوبه 
بازنشستگان را می گویم و در پی آن حس و حالی که 

به بعضی ها داد .... 
    عده ای خوشحال که گویا تمام مشکالت مملکت 
یکجا حل شده و منبعد مشکلی به نام مدیریت نداریم چون 
بازنشسته های شاغل با این مصوبه کنار زده شدند!!! و عده 

ای ناراحت و نگران و....
 ما مردم اما انگار داخل سینما نشسته ایم و مشغول تماشای 
این صحنه های جورواجور، گاهی کف میزنیم و گاهی 
اشک احساساتمان سرازیر می شود و گاهی هم حواسمان 
پرت می شود و البته توی این حواس پرتی بالهایی هم 
سر ما میاد .... هر چه هست این فیلم هم پایانی دارد .... فیلم 
امروز " منع بکارگیری بازنشستگان" یک جمله است خیلی 
شفاف و روشن .... این مصوبه اجراء می شود و ما مردم هم 
منتظر نتیجه ایم؛ هر کس در هر پستی بوده جای خود را 
به دیگری می دهد و از سازمانش خداحافظی می کند، 
یک خداحافظی تقریباً اجباری .... برخی از این بازنشستگان 
مجدد بکارگرفته شده اند یعنی روزی آنقدر عزیز بوده اند که 
علیرغم بازنشستگی و البته مطابق قانون دعوت بکار شده 
اند تا یاری کننده سازمانها باشند و امروز اما؛ از سوی بعضی 
ها چنان با بی حرمتی نام آنها در لیستها منتشر می شود که 
گویا دسته ای از دزدان و گردنه گیران را شناسایی کرده اند، 
البته در مملکت ما نوبت به دزدان که می رسد  نامشان با 
حروف الفبا مطرح می شود که مردم نامحرم از شناسایی 

آنها عاجز بمانند ... 
    اینکه چرا ایندسته از اشخاص مجدداً بکار گرفته شده اند 
و با چه مجوزی که همۀ ارگانها میدانند مطابق قانون بوده 
و از سر نیاز به خدمات آنان و یا شاید هم بعضی ها عزیز 

دردانه و پسرخاله .... 
    اینکه آنها امروز باید بروند هم مطابق قانون است و 
هیچکدام از آنان نیز مسلماً نمی توانند داعیه ماندن داشته 
باشند .... اما عده ای از این اشخاص به شرایط بازنشستگی 
رسیده اند اما بدلیل عدم توان پرداخت حقوق بازنشستگی 
آنها توسط دولت همچنان در وضعیت اشتغال باقی مانده اند 
که گویا اینان نیز در شمول همین مصوبه قرار گرفته اند ....!

     اما این بازنشستگان در یک تعریف کلی عبارتند از 
تعدادی از مدیران، کارشناسان و کارمندان دولت که به 
درجه شایستۀ بازنشستگی رسیده اند و بنا به هر دلیل یا 
بازگشت به کار شده اند و یا اصاًل هنوز آنها را بازنشسته 
نکرده اند و این فرض مسلم را نیز اضافه کنیم که هیچ 
کدام از این افراد نمی تواند صرفاً با میل خود در یک سازمان 

شاغل بماند.
      حال :

    اگر بپذیریم که پیشکسوتان ما بنابر پیشکسوت بودن 
صاحبان تجارب ارزشمندی هستند و آنها می توانند در 

جامعه تأثیرگذاری زیاد داشته باشند. 
    اگر بپذیریم که همین پیشکسوتان امروزی مدیران، 
اند که در سازمانهای  بوده  کارشناسان،کارمندان جوانی 
مختلف هر کدام سی تا چهل سال از بهترین سنین عمر 
خود را با هزینۀ مردم و دولت گذرانده اند و امروز با کوله 

باری از تجربه از سازمان ها بازنشست می شوند. 
    اگر بپذیریم که همین پیشکسوتان بخشی از خدمتگزاران 
عرصه های مختلف اعم از جبهه و جنگ ، فرهنگ و 
اندیشه ، مدیریت و هدایت جامعه ، راهپیمایی های باشکوه 
– نماز جمعه – انتخابات مختلف و .... بوده اند و بسیاری از 

آنها هنوز هم هستند ..... 
   اگر بپذیریم که این پیشکسوتان بخشی از فعاالن جامعه 
ما هستند و هرکدام به سهم خود دارای پتانسیل هایی 
هستند که می تواند در مسیر صحیح از آن بنفع جامعه 

استفاده کرد ..... 
ایرانی اند،      اگر بپذیریم که این پیشکسوتان اصوالً 
مسلمانند و از قضا جزوه خدمتگزاران هم بوده و هستند و 

رعایت شأن و منزلت آنها بر همگان واجب است ....
و خیلی از مباحث حقوقی و انسانی دیگر که ذکر آنها از 

حوصله این نوشتار خارج است ... 
    بنظر می رسد گاهی میدانهایی به بعضی از ماها داده 
می شود که درجۀ خلوص ، رعایت اصول و آداب ، رعایت 
حق و حقوق دیگران درجۀ ُحب و بغض و کینه ورزی 
و درجۀ علم و آگاهی ، قدرت تفکر عمیق تر و درک ما 

محک بخورد .....
    به نظر می رسد گاهی بعضی از ماها بدنبال بهانه ای 
برای عقده گشایی هستیم ، یک تسویه حساب شخصی 
را به یک جامعه تعمیم میدهیم و اصاًل هم نگران تبعات 

آن نیستیم ...
     به نظر می رسد بعضی از ما عادت کرده ایم از  طرف 
دیگر پرت شویم و مترصد فرصت که اتفاقاً جزو اولین ها 
باشیم و شاید بتوانیم خود را تا مرحله کاشف الکشوف هم 

معرفی کنیم .... 
     امروز ما شاهد یکی دیگر از هجمه های ناجوانمردانه 
هستیم و البته به قشری از جامعه که همانند سایر اقشار 
حتماً نقاط ضعف هم دارند و با کمال تأسف در این وانفسای 
مفاسد و ناهنجاری های قانونی و غیرقانونی باز هم افکار 
عمومی از مسیر اصلی منحرف و به سمت و سویی سوق 
پیدا می کند که کمترین تأثیر را در حل مشکالت مردم 

خواهد داشت ....
     من به عنوان یک بازنشسته که حداقل 7 سال از سن قانونی 
بنا به دلخواه خودم پیشتر از موعد بازنشسته شده ام از همۀ آنهایی 
که به نوعی قلم بدست هستند و خصوصاً در فضای مجازی که 
بی قانون ترین آوردگاه فرهنگی قرن است قلم میزنند تقاضای 
عاجزانه دارم که حرمت قلم را بیشتر نگه داشته ، تقوا را رعایت 
کنند، با یک کبریت زدن از سر بغض و کینه جنگلی عظیم را به 
آتش نکشند ، عمیق تر ببینیم و عمیق تر بیندیشیم ، نظام اداری 
ما بیمار است و با کمال تأسف باید عرض کنم این بیماری در 
حال رشد و نمو است . تنها و تنها سرمایه عظیم این کشور مردم 
هستند که نباید به هر بهانه ای آنها را مورد شماتت قرار دهیم. 
حرمت بزرگان ، پیشکسوتان و بازنشسته گانمان را حفظ کنیم 

و تابع قانون باشیم .... 

ش�ت  ا د د یا  داریوش امامی
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امسال جوانی به نام پدرام با حضور در پلیس آگاهی پایتخت اعالم کرد که 
همسرش را در اسالمشهر به قتل رسانده و سپس تصمیم گرفته خودش را به 
پلیس معرفی کند.این متهم پس از اعتراف به قتل همسرش بازداشت شد و به 
دادسرای امور جنایی تهران انتقال یافت. اما یکی از نکات تقریبا مهم این ماجرا، 

وقوع آن در میان انظار عمومی و در خیابانی در اسالمشهر بود.
حدود یک هفته پیش بود که انتشار فیلمی از قتل یک زن توسط همسرش 
برانگیخت. برخی به  را درفضای مجازی  در خیابان، واکنش های بسیاری 
تحلیل چرایی وقوع این ماجرا و رشد خشونت در جامعه پرداختند و گروهی 
در  چنین خشونت هایی  بروز  به  شهروندان  تفاوتی  بی  و  بی اعتنایی  دیگر 
فضاهای شهری را مورد سوال قرار دادند. سوالی که بیش از هرچیز ناظر بر 
نوع برخورد و واکنش مردم در حوزه عمومی و در واکنش به چنین اتفاقاتی 
است. اینکه چرا برخی از شهروندان در حالیکه شاهد درگیری و بروز خشونت 
در مقابل چشمانشان هستند، از هرگونه دخالت برای جلوگیری از یک اتفاق 

وحشتناک سر بازمیزنند.
آیا می توان این شکل از واکنش و برخورد با پدیده های خشونت بار اجتماعی 
شدن  ادامه دار  و  خشونت  بروز  به  نسبت  اجتماعی  بی تفاوتی  نوعی  را 
اجتماعی  ساختارهای  در  ریشه  واکنش ها  نوع  این  یا  دانست،  آن  روند 

و  جامعه شناس  جاجرمی  ایمانی  حسین  باور  به  دارد.  سیاسی  و 
به  نسبت  شهروندان  بی اعتنایی  به  منجر  آنچه  دانشگاه،  استاد 
وقوع چنین پدیده هایی در پیرامونشان می شود ، تا حدود زیادی 
در مختصات زندگی شهری و کم شدن روابط اجتماعی منسجم 
و  برنامه ریزی ها  طراحی  است  معتقد  او  دارد.  ریشه  افراد  میان 
به  باشد که  به گونه ای  باید  اجتماعی  تدوین سیاست گذاری های 
سوی احیای »شهرهای انسانی« حرکت کنیم . در این شهرها، 
تقویت شبکه های مدنی به بهبود روابط اجتماعی و کاهش اختالفات 

منجر به بروز خشونت دز فضای عمومی، کمک می کنند.
ما هیچ، ما نگاه..

جوانی به نام پدرام با حضور در پلیس آگاهی پایتخت اعالم کرد که 
همسرش را روز در اسالمشهر به قتل رسانده و سپس تصمیم گرفته 

خودش را به پلیس معرفی کند.این متهم پس از اعتراف به قتل همسرش 
بازداشت شد و به دادسرای امور جنایی تهران انتقال یافت. اما یکی از نکات 
در  خیابانی  در  و  عمومی  انظار  میان  در  آن  وقوع  ماجرا،  این  مهم  تقریبا 
اسالمشهر بود. خیلی هایمان بارها در خیابان، شاهد صحنه هایی از نزاع و 
این جمله مواجه شده ایم که »  با  یا  اما  بوده ایم،  درگیری میان یک زوج 
دخالت نکنید« یا بی تفاوت از کنار این اتفاق گذشته ایم و یا منفعالنه نظاره گر 
این صحنه بوده ایم. در صحنه قتل این زن توسط همسرش نیز که ویدئو 
آن همچنان در شبکه های اجتماعی موجود است، شهروندانی را می بینیم 
که مستاصل به جنازه زن نگاه می کنند، و یا به حرفهای همسرش باالی 
جنازه او گوش می دهند. اما چرا با وجود اینکه این شکل عریان خشونت در 
خیابان به وقوع پیوسته هیچکس تالش نکرد از وقوع آن جلوگیری کند 
و چرا ما اغلب نظاره گر خشونت های اجتماعی هستیم. تحقیقات اجتماعی 
نشان می دهد ، علل و عوامل متعددی در بروز این بی اعتنایی یا منفعل بودن 
نقش دارند. از ساختارهای اجتماعی و اقتصادی که شهروندان را به شدت از 
یکدیگر دور می کند تا عدم وجود حمایت های حقوقی از افرادی که با مداخله 
در ماجراهایی از این دست، تالش می کنند از وقوع خشونت های فاجعه بار 

بعدی جلوگیری کنند.

»با هم غریبه ایم«
دکتر حسین ایمانی جاجرمی جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشکده علوم 
اگر به معنای  اجتماعی دانشگاه تهران، معتقد است که بی تفاوتی اجتماعی 
بی تفاوتی مدنی به کار رود، عدم دخالت در حوزه خصوصی افراد است و با توجه 
به رشد زندگی شهری قابل پیش بینی است و به صورت ناخودآگاه به بخشی از 
رفتار شهروندان تبدیل می شود.  او  می گوید: در کالن شهرها، احساس غریبه گی 
بین افراد بیشتر است. نمادها و ساختاری شهری نیز این روند را تقویت می کنند. 
از ایستگاههای مترو تا سایر فضاهای شهری ما کامال با آدمهای غریبه برخورد 
داریم ولی آنچه موضوع بحث ماست، بی اعتنایی اجتماعی و عدم دخالت افراد در 
مواجهه با پدیده هایی است که در حوزه عمومی اتفاق می افتد. زیمل )جامعه شناس 
کالسیک( در مقاله معروفش با عنوان »کالنشهرها وحیات ذهنی« از احساسی 
به نام »احساس بالزع« سخن می گوید. او توضیح می دهد که وجود محرک های 
مختلف در زندگی کالنشهری، شهروندان را به لحاظ عصبی در وضعیتی قرار 

می دهد که بعد از مدتی یاد می گیرند که به هر محرکی پاسخ ندهند. 
این نوعی تطبیق عاطفی و روانی  به عقیده زیمل  جاجرمی اضافه می کند: 
شهروندان برای زندگی در محیط های شهری است. در جوامع کوچک مثل 
شهرهای کوچک و روستاها، آدم ها و محرک ها آشنا هستند و زندگی در یک 

روند روزمره ای تکرار می شود، اما در محیط های بزرگتر و کالن شهرها به این 
شکل نیست. هر فرد غریبه برای شما یک محرک است و شما نمی توانید به 
همه آنها واکنش نشان دهید. بنابراین به صورت ناخودآگاه خصلتی در رفتار فرد 
به وجود می آید که سعی می کند این محرک ها را نادیده بگیرد. این ویژگی که به 
نوعی سازوکار دفاعی افراد در زندگی کالنشهری است در جاهایی که اتفاقات این 
چنینی میافتد و الزم است افراد مداخله کنند طبق روال قبلی عمل می کند. بنابراین 
می بنیم که افراد مثال در مواجه با اتفاقی مثل قتل این زن توسط همسرش از این 
سازوکار استفاده می کنند. چون شما به عنوان شهروند، به این نظم اجتماعی که 
محصول زندگی شهری است، عادت کرده اید که سرتان به کار خودتان باشد و با 

دیگران وارد تعامل این چنینی نشوید.

مردم از پیامدهای حقوقی مداخله، می ترسند
جامعه شناس، کنشگری افراد در رویدادهایی مثل جلوگیری از بروز خشونت در 
زندگی شهری را در صورتی ممکن می داند که به عنوان یک شهروند با عامالن 
آن درگیری، نسبت یا آشنایی داشته باشند. جاجرمی در این باره می گوید: بارها 
دیده ایم که در شهرهای کوچک یا در روستاها که روابط افراد به هم پیوسته تر 
است، اگر دعوایی رخ دهد سایرین در دعوا مداخله می کنند و دالیل اختالف را 

هم می دانند اما در محیط های شهری اصال نمی دانید قضیه چیست و از طرفی 
سطح آگاهی افراد نیز در این محیط ها نسبت به عواقب حقوقی این دخالت ها 
باالتر است. به باور این استاد دانشگاه وقتی هر عمل اجتماعی دارای پیامد حقوقی 
است، ترس از این پیامدها باعث می شود مردم از ورود به رویدادهای این چنینی 
پرهیز کنند. جاجرمی ادامه می دهد: در مساله رساندن مصدوم به بیمارستان، ترس 
از بازخواست شدن باعث شده مردم در جایی که می توانند کمک کنند، از ارائه 
کمک خودداری کنند. گرچه گروهها و افرادی در جامعه وجود دارند که داوطلبانه 
وارد چنین فرآیند هایی می شوند و سختی های آن را هم تحمل می کنند اما شرایط 
سخت زندگی در جامعه امروز به اندازه ای افراد را درگیر کرده که همه افراد ظرفیت 
وارد شدن به چنین جریان هایی را که دارای پیامدهای حقوقی است، نداشته باشند.

مهاجرت و تعمیق حس غریبه گی بین شهروندان
جاجرمی بر این باور است، برنامه ریزی و طراحی سازوکارهای نظارتی تا حدی 
می تواند این مشکل را برطرف کند. او اضافه می کند: در حال حاضر در برخی 
جوامع، برنامه ریزان و سیاستگذاران اجتماعی به طراحی های محیطی روی 
آورده اند که طی آنها جرائم اجتماعی کاهش یابد. از دوربین های شهری و رصد 

اتفاقات تا ارتقاء سطح مددکاری اجتماعی از جمله این برنامه ریزی هاست. 
این استاد دانشگاه معتقد است جریان های مهاجرت گسترده بر تعمیق 
حس غریبه گی بین شهروندان یک جامعه اثر می گذارد. جاجرمی اضافه 
می کند: همین مورد قتلی که اشاره کردید در اطراف تهران و در خیابان رخ 
داده، تا حدی نشان دهنده رهاشدگی افرادی است که در حاشیه مانده اند. 
در چنین فضایی ساختار باثبات روابط بین فردی بیشتر از بین میرود و 
آدمها به دلیل دور بودن از نظارت شهری، هیچ مرجع و پناهی را هم 
نمی توانند پیدا کنند تا از آنها در مقابل بروز خشونت یا در مواجهه با آن 

حمایت کند.

نقش مهم گروه های محلی 
در انسجام اجتماعی

و  گروهی  فعالیت های  سطح  ارتقاء  و  اجتماعی  سرمایه های  تقویت 
داوطلبانه نکته دیگری است که برای برون رفت از بحران بی اعتنایی  اجتماعی 
باید مورد توجه جدی قرار گیرد. جاجرمی معتقد است ، کمبود شبکه های مدنی 
و عدم تقویت روابط درون گروهی در نهایت به رشد سرمایه اجتماعی که ناظر 
بر وجود شهروندان آگاه و مسولیت پذیر است، آسیب میزند. او با اشاره به ویدئو 
کشته شدن زن توسط همسرش در خیابان می گوید: خشونت هایی از این دست 
که در فضای عمومی اتفاق می افتد، نشان می دهد که اگر آنها به یک گروه 
اجتماعی یا جمع های خانوادگی یا گروههای محلی متصل بودند و از مشورت آنها 
بهره مند می شدند، به اختالفات شان رسیدگی می شد. عضو هیات علمی دانشکده 
علوم اجتماعی دانشگاه تهران به نکته مهمی در این خصوص اشاره می کند و 
اضافه می کند: من فکر می کنم یکی از غفلت هایی که ما در سیاستگذاری های 
اجتماعی و برنامه ریزی های شهری در طی سالهای گذشته داشتیم این بود که به 
»محله« به عنوان یک واحد اجتماعِی خیلی مهم بی توجهی کردیم. بنابراین عمال 
شهروندان را به حال خود رها کرده ایم. در حالیکه همین داوری ها و راهنمایی های 

درون گروهی خیلی وقت ها می تواند به بسیاری از اختالفات پایان دهد.
او اضافه می کند: اگر عضو شبکه هایی با سرمایه اجتماعی خیلی باال باشیم، خود 
این شبکه ها می توانند کمک کنند تا کار افراد به مراحل بدتر خودآزاری و دگرآزاری 

و غیره نرسد.

مجرد ماندن آدم را می ُکشد!
وقتی ازدواج ها پایان می یابند، سالمت قلب هم ممکن است کاهش یابد. مردان 
و زنان مطلقه، ریسک باالیی برای ابتال به بیماری قلبی شریانی دارند. این 
در حالی است که افراد بیوه، به طور محتمل تر سکته را تجربه می کنند. 
وضعیت زنان در این زمینه بدتر از مردان است. زنانی که به تنهایی زندگی 
مواجه  بیشتری  با مشکالت سالمتی  و  پیرتر می شوند  احتماال  می کنند، 

می شوند. 
نیوزویک، مجرد هایی که در مراسم عروسی  از  نقل  به  فرادید  گزارش  به 

دوستان شان، به آن ها نگاه عاقل اندر سفیه می کنند، ممکن است دفعه بعدی بخواهند خودشان دسته گل را بگیرند: پژوهش جدید 
نشان داد مجردی می تواند مرگبار باشد. محققان طی پژوهشی که روز سه شنبه در مجله هارت )قلب( منتشر شده است، دریافته اند 
که افراد مجرد، نسبت به افراد متاهل، بیشتر در معرض ابتال به بیماری های قلبی و سکته هستند و به طور کلی مرگ ومیر بیشتری 
دارند. طبق این پژوهش، آن هایی که دارای روابط متعهدانه هستند برای بهبود نتایج سالمت، به حمایت شرکایشان اتکا می کنند. 
بنابراین، وضعیت تاهل، می تواند نشانه ای از سالمت قلب باشد. تیمی از محققان با تحلیل 34 پژوهش و مشارکت بیش از دو 
میلیون نفر، دریافته اند افرادی که هرگز ازدواج نمی کنند یک و نیم برابر بیشتر در معرض ابتال به بیماری قلبی هستند. این در حالی 
است که زوج های متاهل، بهتر می توانند استرس را مهار کنند. زیرا شرکایشان منابع و حمایت عاطفی بیشتری برای منع یا حل 

کردن نگرانی های سالمتی فراهم می کنند.
زندگی کردن با یک شریک می تواند نجات بخش باشد: یک زوج می تواند زودتر از کسی که تنها زندگی می کند، عالیم )بیماری( را 
تشخیص دهد. امری که به مراجعه زودتر به پزشک و تشخیص بیماری منتهی می شود. در خانواده هایی که دو درآمد دارند، داشتن 
پول های مخصوص سالمتی می تواند به معنای داشتن مراقبت بهداشتی بهتر، از جمله دسترسی به توانبخشی پس از بیماری، باشد.

وقتی ازدواج ها پایان می یابند، سالمت قلب هم ممکن است کاهش یابد. مردان و زنان مطلقه، ریسک باالیی برای ابتال به بیماری 
قلبی شریانی دارند. این در حالی است که افراد بیوه، به طور محتمل تر سکته را تجربه می کنند. وضعیت زنان در این زمینه بدتر از 

مردان است. زنانی که به تنهایی زندگی می کنند، احتماال پیرتر می شوند و با مشکالت سالمتی بیشتری مواجه می شوند.
از دست دادن شریک یا طالق گرفتن، سطوح استرس را افزایش می دهد و جلوی قدرت افراد برای منع یا تشخیص بیماری را 
می گیرد. افزایش استرس، می تواند عوامل پرریسک موجود، مانند فشار خون، دیابت و تغییرپذیری ضربان قلب، را تشدید کند. 
عالوه بر این، آن هایی که تنها زندگی می کنند دیرتر به پزشک مراجعه یا مشکالت سالمتی موجود را معالجه می کنند، این 
درحالی است که افراد متاهل، غالبا به سالمت یکدیگر اهمیت می دهند و یکدیگر را برای سالم ماندن مسئول می دانند. طبق این 
پژوهش، مجردها، دو برابر بیشتر، معالجه را نادیده می گیرند. معلوم شد که منافع اجتماعی و فیزیولوژیکی شراکت، خودشان را در 
سالمت جسمی نشان می دهند. یک مقاله که در سال 199۵ نوشته شده، گفت: احتمال اینکه “افراد منزوی" پس از تجربه یک 
حمله قلبی زنده بمانند کمتر است، زیرا آن ها فاقد “حس تعلق و صمیمیت" و خودکفایی در حل بیماری شان هستند. پژوهش ها 
نشان داده اند که جزر و مد های ازدواج هم به مرور زمان در نتایج سالمت منعکس می شوند. ازدواج هایی که به مرور سال ها بهبود 
یافته اند، باعث شده زوج ها وزن های سالم تر و کلسترول کمتری داشته باشند. اما همزمان با انحطاط ازدواج، زوج ها به احتمال زیاد، 

دچار فشار خون باال می شوند.

اعتیاد؛ زمینه ساز اختالل بدگمانی در زوجین
یک جامعه شناس اعتیاد را زمینه ساز بروز اختالل شک و بدگمانی در میان هر یک 
از زوجین دانست و گفت: شک در ذات افراد نیست.  امان قرایی مقدم اظهار کرد: 
از نظر روانشناسان شک را جامعه و تربیت فرد ایجاد می کند و شک در ذات افراد 
نیست. این آسیب شناس اجتماعی افزود: زوجین در سن میانسالی از دوران عشق 
گذشته اند و وارد زندگی شده اند؛ بنابراین معضلی مانند اعتیاد منجر می شود زن به 

کلی از مرد دور شده و سازهای مخالف در زندگی مشترک آغاز می شود.
 قرایی مقدم که در برنامه ای رادیویی صحبت می کرد گفت: اعتیاد زمینه ای است 

که فرد روز به روز بر شک خود بیافزاید که به دور شدن زوجین از یکدیگر و طالق کامل منتج می شود. در ادامه فردین ارژنگی، قاضی 
دادگستری طالق را حالل مغضوب خداوند تعریف کرد و افزود: اگر یکی از زوجین برای درمان اختالالت روانشناختی از جمله شک 
و بدگمانی همکاری نکند و این روند اثرات غیر قابل جبران بر خانواده داشته باشد، می توان به طالق به عنوان یک روش فکر کرد.

وی گفت: چنین زنانی تا جای امکان می توانند خأل نبود پدر را پر کنند و این کار مطلوب است؛ اما زن به عنوان یک محدودیت باید 
بپذیرد که بخشی از این روند -ایفای نقش پدری- امکان پذیر نیست.

ارژنگی افزود: متخصصان و روان درمانها می توانند این مسئله را برای فرزندان تشریح کرده تا زهر این خأل –نبود پدر- گرفته شود 
و فرزندان زندگی راحت و روانتری را تجربه کنند. رئیس شعبه 30 دادگاه تجدید نظر استان تهران خاطرنشان کرد: همواره در میان 
راه حل طالق و ادامه زندگی، اولویت بر حفظ زندگی و صورت نگرفتن طالق است اما اگر زندگی به مرحلهای برسد که تداوم آن 

امکان پذیر نباشد، باید طالق را به عنوان یک راه حل نهایی در نظر بگیریم.
ارژنگی در ادامه این برنامه رادیویی، تهدید یکی از زوجین از سوی دیگری را نیازمند مداخالت نیروی انتظامی دانست و افزود: برخی 
مراجع ذی صالح این تهدیدات را جدی گرفته و پیگیری کرده و زوج یا زوجه را وادار به مراجعه به متخصص در حوزه روان شناسی 
می کنند. این قاضی دادگستری یادآور شد: طرف تهدید شده باید همواره هوشیار باشد که چه بسا زوج یا زوجه دست به اقدامی درپی 
تهدید خود بزند؛ اما نباید به عنوان یک موجود منفعل عمل کرده و بایستی با مراجعه به مراجع انتظامی و قضایی ترتیبی دهد تا فرد 

بازخواست شده و در صورت بروز اختالل روانی برخورد مناسب درمانی و قضایی با او صورت گیرد.
همچنین راحله نوبخت، روانشناس معضل روانشناختِی پارانوئید را واژه ای به معنای شکاک بودن در زبان روانشناسی دانست و افزود: 

این اختالل در مردها بیشتر دیده می شود و منجر به گوشه گیری و منزوی شدن افراد میگردد.
وی در عین حال گفت: این اختالل از طرفی می تواند افراد را فعال و پر انرژی در صحنههای اجتماعی نشان دهد، اما این افراد در 
برقراری ارتباط خود در جامعه دچار مشکل هستند. نوبخت افزود: معموال زوجین قبل از ازدواج در این راستا نگران هستند و تالش 

دارند فرد مورد ازدواج دچار مشکل پارانوئید نباشد.

ما بی تفاوت شده ایم؟
ایمانی جاجرمی جامعه شناس شهری: شهروندان به لحاظ عصبی در وضعیت بی توجهی به محرک ها هستند

به گوش کسی  هرگز  خیلی ها  اما صدای  می گیرد  تازه ای  قربانی  روز  »هر 
نمی رسد. در گوشه ای از خانه غصه می خورند، درد می کشند و می سوزند؛ بی صدا 
و خاموش. این بار لیال قریب پور و زهرا یوسف نژاد از شیراز و بوشهر، هر دو 

قربانی اسیدپاشی.
هر دو می گویند هیچ وقت فکر نمی کردند، روزی این اتفاق برای شان بیفتد. بارها 
خبرهای اسیدپاشی را شنیده بودند و خوانده بودند ولی باورشان نمی شد روزی 
خودشان تجربه کنند و قربانی باشند. حتی نمی توانند تعریف کنند چه بر آنها 
گذشته، اصاًل تا کسی این بال سرش نیاید نمی فهمد سوختن با اسید یعنی چه.

لیال، زهرا و دیگر قربانیان اسیدپاشی می پرسند یعنی چند نفر دیگر باید این بال 
سرشان بیاید تا مسئوالن فکری به حالشان کنند؟ اسید چند قربانی دیگر باید 
بگیرد تا خرید و فروشش ممنوع شود یا برای عرضه اش محدودیتی بگذارند یا 

قانونی وضع شود که هر کسی جرأت اسید پاشی نداشته باشد.
یاد حرف های سمیه مهری می افتم. او چند سال قبل به خاطر عفونت های ناشی 
از زخم های اسید درگذشت. هیچ وقت آن روزی را فراموش نمی کنم که برای 
اعتراض به اسیدپاشی های اصفهان مقابل مجلس آمد؛ همان روزی که جمعی 
از فعاالن حوزه زنان و مردم هم مقابل مجلس گردهم آمده بودند. او، زیور پروین 

و دیگر قربانیان اسیدپاشی هم در آن جمع حضور داشتند. 
سمیه آن روز پیش بینی کرد که اسید تبدیل به اسلحه ای 
بی صدا شده و در آینده قربانی های زیادی می گیرد. او از 
مسئوالن خواست در این باره فکری کنند. سمیه سه سال 
پیش برای همیشه رفت و دو دخترش رعنا و نازنین را تنها 
گذاشت؛ رعنا که همراه مادرش قربانی اسید پاشی شده بود 
االن در روستای همت آباد بم با پدربزرگش زندگی می کند. 
یاد پوران پویایی از شهر بم هم می افتم؛ زنی که ۵ سال 
کامل در سکوت خبری روزگار گذراند. او هم از قربانیان 
تازه  قربانیان  داستان  بگذارید  است.  اسیدپاشی  خاموش 
را برایتان بگویم. لیال و زهرا که هر دو به  تازگی توسط 
همکاران شان اسیدپاشی شده اند. داستان شان ترس می ریزد 
توی دل آدم. این که هر کینه ساده ای بتواند به اسیدپاشی 

ختم شود، باورکردنی نیست.
لیال قریب پور، 27 ساله است؛ ساکن شهر شیراز که فروردین ماه همین امسال 
اسیدپاشی شد. دقیقش را بخواهید 27فروردین. لیال در حالی با من حرف می زند 
که خودش را برای ششمین جراحی اش آماده می کند. با صدایی لرزان می خواهد 
برایش دعا کنم تا دوباره سالمتی اش را به دست آورد و به جامعه برگردد: »4 
سال در یک درمانگاه حسابدار بودم از آبان ماه سال گذشته که مدیریت درمانگاه 
تغییر کرد، مشکالتی داشتم اما آن قدر جدی نبود تا این که بهمن ماه سال 
96 توی حساب های شرکت مقدار کسری درآوردم. این مسأله موجب درگیری 
مدیریت و شریکش شد. کار به جایی رسید که تصمیم گرفتم دیگر سر کار نروم. 

استعفا دادم و اعالم کردم تا اول اردیبهشت بیشتر سرکار نمی آیم.«
لیال 27 فروردین درست موقع وارد شدن به محل کارش حس کرد به یکباره 
صورتش آتش گرفت: »اول فکر کردم بچه ها با من شوخی کرده اند و آب توی 
صورتم ریخته اند. اما بعد از چند لحظه دیدم چشمانم جایی را نمی بیند. ناخودآگاه 
به پشت سرم نگاه کردم دیدم مردی که کاله کاسکت سرش بود و صورتش 
را پوشانده بود سریع سوار یک ماشین شد و فرار کرد. تازه فهمیدم چیزی که 

صورتم را سوزانده اسید است. داد زدم و خودم را به شیر آب رساندم.«
بعد از این ماجرا 10 روز مدیر و کارکنان محل کار لیال بازداشت شدند: »آبدارچی 

محل کارم اعتراف کرد، پول گرفته تا رویم اسید بپاشد. من هیچ برخوردی با 
این آدم نداشتم. مدیر بعد از 10 روز آزاد شد و بعد دوباره آبدارچی گفت از من 
کینه به دل داشته. واقعاً هنوز برای خودم مشخص نیست به خاطر آن اختالف 
کاری قربانی شده ام یا واقعاً از من کینه ای داشته. یعنی صداقت در کار باید 
چنین نتیجه ای داشته باشد؟ هر چه هست سؤالم این است که آیا حق من اسید 
بود؟ اگر اختالفی بود نمی شد درباره اش حرف زد؟ یک چشمم را از دست دادم، 
بینایی آن یکی چشمم هم زیاد نیست، صورت و زیبایی ام هم رفت. 3۵ روز توی 
بیمارستان بیهوش افتاده بودم. 10 روز قبل از ماجرا عکس معصومه جلیل پور 
را دیدم، همان که در تبریز اسیدپاشی شد. خیلی ناراحت شدم اصاًل طاقت نگاه 
کردن به عکس هایش را نداشتم. مدام می گفتم یعنی هنوز هم این اتفاق ها در 

این دوره و زمانه می افتد که این اتفاق برای خودم افتاد.«
حرف های لیال مرا یاد معصومه جلیل پور می اندازد. او را چند هفته قبل در حالی 
که سر تا پا باندپیچی بود در بیمارستان شهید مطهری تهران دیدم. درست شب 
سال نو وقتی به خواستگارش »نه« گفت، این بال سرش آمد. می سوخت و گریه 
می کرد و می گفت هر شب خواب اسیدپاشش را می بیند. اسید قربانی اش را از 

تبریز انتخاب کرده بود و این بار هم از شیراز...

حرف های معصومه عطایی را هم مرور می کنم. سال هاست از اسیدپاشی اش 
اسید  بازگردد: »سوزش  زندگی  به  دوباره  توانسته  زیاد  با تالش  و  می گذرد 
وحشتناک است. جراحی ها زیاد و دردناکند. تحمل واکنش های مردم در کوچه و 
خیابان طاقت فرساست. اما سخت ترین لحظه ها، زمانی است که خبر اسیدپاشی 
جدیدی می شنوم. آن وقت است که ویران می شوم وهمه صحنه ها دوباره جلوی 
چشمم می آید. همه چیز تازه می شود وقتی می فهمم قربانی دیگری به جمع مان 

اضافه شده.«
لیال می گوید: »من کینه ای نیستم اما دوست دارم اسیدپاشم قصاص شود. این 
مدت خیلی زجر کشیدم آن قدر که ماه هاست زندگی عادی نداشته ام. تصور 
آینده برایم دشوار است. خانواده ام به  خاطر درمانم پول پیش خانه مان را گرفتند و 
خرجم کردند. نمی خواهم در آینده برای کسی این اتفاق بیفتد، می خواهم تالش 

کنم در آینده هیچ زنی از ترس اسیدپاشی خانه نشین نشود، قربانی نشود.«
حرف های لیال، تالش های مرضیه ابراهیمی، قربانی اسید پاشی اصفهان را به 
خاطرم می آورد. او که نمی خواهد قربانی باشد: »اسید می خواهد تو را از زندگی 
حذف کند. اسیدپاش می خواهد به تو بگوید نمی توانی عاشق شوی، مادر شوی، 
در جامعه باشی. می خواهد به تو بگوید از این به بعد هر کس تو را ببیند از تو 

خوشش نمی آید اما من همه اینها را از خودم دور کردم.«
او این روزها برای منع خرید و فروش اسید تالش می کند با نمایندگان مجلس 
دیدار کند و الیحه ای دراین باره پیشنهاد داده. از همه می خواهد فکری به حال 
اسلحه ای کنند که روز به روز قدرتش بیشتر می شود و قربانیان تازه ای می گیرد.

زهرا یوسف نژاد، 36 ساله هفتم تیرماه سال جاری قربانی اسیدپاشی شد. این بار 
اسید قربانی اش را از بوشهر برگزید. او هم توسط یکی از مسئوالن تدارکات 
بیمارستان  در  روزها  این  اسیدپاشی شد.  کار می کرد  آن  در  که  بیمارستانی 
مطهری بستری است و آن قدر بدحال است که خواهرش می شود صدای 
او: »خواهرم در بوشهر پرستار یکی از بیمارستان های معروف بود. این آقا مدام 
برایش مزاحمت درست می کرد تا جایی که زهرا از او شکایت کرد و شکایتش 
ثبت هم شده. چند باری هم تهدیدش کرده بود که با چاقو می زندش آخرش 
باورم  هنوز هم  بود.  کرده  رد  را  ازدواجش  پیشنهاد  خواهرم  اسید.  چاقو شد 
نمی شود. خواهرم از سر کار که برمی گردد تا می آید کلید خانه اش را دربیاورد 
می بیند صورتش می سوزد. دو بچه خواهرم االن بی مادر شده اند. من و خواهرم 
هر بار داستان اسیدپاشی ها را از تلویزیون و روزنامه می شنیدیم باور نمی کردیم 
چون هیچ وقت از نزدیک چنین چیزی ندیده بودیم. همیشه فکر می کردیم این 
گوری است که برای همسایه کنده اند. فکر نمی کردم این بال 

سر خودمان بیاید، سر عزیزترین و نزدیک ترینم.«
در  باید  حاالحاالها  زهرا  که  می گوید  برایم  زهرا  خواهر 
بیمارستان بماند. چهار، پنج عمل کرده و باید بیشتر صبوری 
کند. یاد حرف های قربانیانی می افتم که در سال های کارم 
بارها دیده ام. هر کدام شان بیش از ۵0 عمل را تجربه کرده اند. 
توی دلم می گویم خیلی هم باید صبوری کند، هم او و هم 

لیال. کاش طاقت بیاورد مثل معصومه، زیور و مهناز...
خواهر زهرا می خواهد مسئوالن فکری به حال اسیدپاشی ها 
کنند. مجازاتش را سنگین تر کنند تا دیگر کسی با زندگی 

امثال خواهرش این طور بازی نکند.
قربانیان  از  حمایت  انجمن  مدیر  فروتن،  سیدکمال  دکتر 
اسیدپاشی هم می گوید: »متأسفانه در گوشه و کنار کشور از 
این قربانیان خاموش کم نداریم برای همین یکی از اهداف 
انجمن نوپای ما شناسایی قربانیان در سراسر کشور است. بزودی فراخوانی هم 
می دهیم تا هر کس تجربه سوختن با اسید دارد، عضو انجمن شود تا ما دقیقًا 
بدانیم برای چه کسانی این اتفاق افتاده االن کسانی به ما مراجعه کرده اند که 

اصاًل کسی نمی دانسته حتی وجود دارند.«
به گفته او از نخستین اهداف انجمن تالش برای ممنوعیت خرید و فروش 
اسید است: »آن قدر از نزدیک شاهد درد قربانی ها بوده ام که تصمیم گرفتیم 
این انجمن را راه اندازی کنیم تا قربانیان دور هم جمع شوند و دردهای شان را 

تقسیم کنند.«
او هم معتقد است اسید تبدیل به اسلحه ای بی صدا شده که قربانی می گیرد و 
چنان می سوزاند که دیگر امکان ترمیم بافت های ویران شده وجود ندارد: »لیال 
و زهرا نخستین قربانی های این حادثه نیستند و تا فکری به حال این موضوع 

نشود آخرین نفر هم نخواهند بود.«
خرید و فروش آزادانه اسید، نبود تناسبی میان جرم و مجازات که حداکثر پنج تا 
10سال زندان است، باعث شده این اسلحه هر روز قربانی تازه ای بگیرد؛ قربانیانی 
خاموش که بی صدا می سوزند و درد می کشند. راستی ما از فروش آزادانه اسلحه 

در آمریکا انتقاد می کنیم اما آیا اسید همین کار را در ایران نمی کند؟«

شاید قربانی بعدی تو باشی
»ما از فروش آزادانه اسلحه در آمریکا انتقاد می کنیم اما آیا اسید همین کار را در ایران نمی کند؟«

ن�ان ز

خب�ر

اقتصادنیوز؛ معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان 
به  زنان  ورود  برای  را  شیوه نامه ای  دولت  گفت:  خانواده  و 

ورزشگاه ها تصویب کرد.
معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده 
در برنامه رادیویی پارک شهر درباره موضوع حضور زنان در 
ورزشگاه ها اظهار داشت: این موضوع  درست و یا غلط تبدیل 
به مطالبه جوانان شده است، شئونات را همه رعایت می کنند اما 
بعضا اتفاقاتی رخ داد که حساسیت هایی را در جامعه ایجاد کرد.  
وی با اشاره به اینکه وظیفه دولت ایجاد زمینه سالم و مناسب 
برای ایجاد نشاط در جامعه است، یادآور شد: چه ایرادی وجود 
دارد که جوانان ما در فضای سالمی مانند ورزشگاه برای دیدن 
بازی مورد عالقه شان حضور پیدا کنند. مکان های ورزشی 
رفتارها  البته  می روند  شمار  به  نشاط  برای  فضا  سالم ترین 
هم باید در چارچوب باشد.هیچ کس نمی گوید، بی قانونی و 

هنجارشکنی به وجود آید.
دولت  گفت:  خانواده  و  زنان  امور  در  رئیس جمهور  معاون 
فضاهای  تا  کرد  تصویب  زمینه   این  در  را  شیوه نامه ای 
استادیوم هایی که مشکل دارند، اصالح شود. البته بانوان برای 
دیدن برخی ورزش ها مطالبه ای ندارند. مثل کشتی، اما برای 
برخی ورزش ها مانند والیبال مطالبات زیادی وجود دارد. به نظر 

ما هم باید یک مقداری  تحمل مان را باال ببریم.
ابتکار درباره تصمیمات دولت در زمینه مسائل و مشکالت 
اقتصادی گفت: زمانی که آمریکا اولین گام ها را برای خروج 
از برجام برداشت دولت ایران تدابیر پیشگیرانه ای را اتخاذ کرده 

بود تا آثار این مسائل کمتر شود. االن هم تدابیر خاصی در نظر 
گرفته شده است، آمریکا تالش می کند مناسبات پولی و مالی ما 
را دچار اخالل کند اما دولت در چند ماه اخیر  همه تالش خود را 
برای تنظیم بازار به خرج داد و به تالش خود ادامه می دهد اما 
بخشی به عهده خود مردم است، اینکه در این شرایط هرکس 

بخواهد سود خود را ببرد به دور از شئونات انسانی است.
وی تصریح کرد: در دفاع مقدس این سختی ها را داشتیم آن 
زمان همراهی مردم ما را از مشکالت عبور داد االن هم همین 
گونه است. این تهدید علیه دولت تنها نیست علیه نظام هم 
نیست علیه ایران است لذا همه باید کنار هم باشیم. دولت برای 
کاهش این آثار و تامین مایحتاج اولیه مردم تالش می کند. 
رئیس جمهور دستور دادند که هیچ مشکلی برای مایحتاج 

عمومی وجود نداشته باشند تا از این تکانه  ها عبور کنیم.
ابتکار افزود: در داخل هم ممکن است مشکالتی داریم، شاید 
برخی سیاست ها دقیق نبوده که  در اشخاص و سیاست ها 
تغییراتی در کابینه داشتیم، ممکن است در آینده هم تغییراتی 
داشته باشیم به هر حال تصمیم با رئیس جمهور است.  زمانی 
که کابینه انتخاب شد این شرایط وجود نداشت، شرایط تغییر 
کرد، وعده های رئیس جمهور برای آن شرایط بود البته ایشان 
هنوز هم به این وعده ها پایبندند ولی شرایط تغییر کرده است.

وی در پایان گفت: امروز به جز معدود کشورها با ترامپ همراه 
نمی شوند. دیگر دنیا با ترامپ همراه نیست که این حاصل 
تالش هایی آقای ظریف و دستگاه دیپلماسی است. ایران امروز 

منزوی نیست.

تصویب شیوه نامه 
»ورود زنان به ورزشگاه« در دولت
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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

دوران کودکي فرزندان در کنار ش�ما و 
حاج آقا چطور سپري شد؟

حاج آقا خالقي پور سال 1337 این خانه را خرید. 
بعد از ساختن ساختمان اینجا با مادرش زندگي 
مي کرد تا اینکه بنده س��ال 41 به خانواده شان 
پیوستم. سال 42 خدا یک پس��ر به نام بهنام به 
ما داد که در دو س��الگي از دنی��ا رفت و بعد خدا 
داود، رس��ول و علیرضا را به ما داد که در همین 
خانه همراه مادربزرگش��ان زندگي مي کردیم. 
خانواده خیل��ي مؤمني نبودیم ولي کورس��وي 
ایماني داشتیم. حاج آقا ضد ش��اه بود. آن زمان 
پاسبان ها چادر مادرش را از سرش کشیده بودند 
و مي گفت اینها بي کفایت و بي غیرت هس��تند. 
سعي مي کردیم پیش بچه ها این مسائل را نگوییم 
چون بچه ها در جامعه بودند و ممکن بود برایشان 
مش��کلي پیش بیاید.  قبل از انقالب حاج آقا من 
و بچه ها را نزدیکي هاي دانش��گاه مي برد و آنجا 
دانشجویان و گروه ها مشغول بحث بودند. یکي 
علیه و یکي به نفع ش��اه صحبت مي کرد. من به 
حاجي مي گفتم بچه ها که پنج، شش سال بیشتر 
ندارند و از این حرف ه��ا چه مي فهمند؟ حاج آقا 
مي گفت بچه مغزش مثل آهنرباس��ت و ش��اید 
چیزي نفهم��د ولي این حرف ها را مي ش��نود و 

همین زمینه سازي براي آینده اش مي شود. 
با هم به تظاهرات مي رفتی��م یک روز مي گفت 
آقاي طالقاني از زندان آزاد ش��ده و خود را ملزم 
مي دانس��ت بچه ها را با خود بب��رد. کمي آب و 
نان برمي داش��تیم، س��وار پیکان مي شدیم و از 
میدان انقالب تا آزادي همراه بچه ها با پاي پیاده 
مي رفتیم. پدر ش��هیدان با اینکه س��واد زیادي 
نداشت ولي به زبان عربي مسلط بود. انگلیسي را 

هم مي توانست بخواند. 
قطعاً زمان انقالب هم حضور پررنگي در 

تظاهرات داشتيد؟
زمان انقالب هم هر روز تظاهرات بود که حاجي 
مي رف��ت. امام که تش��ریف آوردن��د روبه روي 
دانشگاه یک ساختمان نیمه کاره بود که پائینش 
روي ماشین ها تلویزیون گذاشته بودند و مردم 
از اخب��ار، لحظ��ه ورود امام را ن��گاه مي کردند. 
قرار بود حضرت امام 12 بهمن 57 به دانش��گاه 
بیاید که ناگه��ان تلویزیون اعالم ک��رد امام به 
دانشگاه نمي آید و به بهشت زهرا مي رود. همه 
یکپارچه به سمت بهشت زهرا رفتیم. جایي که 
ما نشستیم 10 متر با امام فاصله داشت و از فاصله 
نزدیک امام را مي دیدیم. از آن روز به بعد دیگر 
کارمان همین بود. روزي که همافران آمدند ما 
آنجا بودیم. همه این برنامه ها براي بچه ها جالب 

بود و بعدها خاطراتش را مرور مي کردند. 
واکنش حاج آقا و پس�رانتان به شروع 

جنگ چه بود؟

روزي که امام فرمان تأس��یس بس��یج را اعالم 
کرد حاج آقا در خانه چایي مي خورد که داود از 
مدرسه آمد و گفت بابا امام در رادیو اعالم کرده 
بسیج 20 میلیوني تشکیل بدهید. دست پدرش 
را گرفت، گفت بابا! بیا برویم اسممان را در بسیج 
بنویسیم. با پدرش رفتند و در اولین روز تشکیل 
بسیج اسم داود را نوشتند. از همان اولین روز تا 

امروز ما در خانه بسیجي داریم. 
بعدازظهر 31 شهریور سال 59 اخبار اعالم کرد 
عراقي ها فرودگاه را زدن��د و از همان روز جنگ 
شروع شد. اوایل س��ال 60 حاج آقا عازم جبهه 
شد. حاج آقا از س��ال 60 تا 67 در جبهه بود. در 
همین ایام اگر بچه ها زخمي یا شهید مي شدند 
خبرش را من به حاجي مي دادم. موقع شهادت 
داود، حاجي شش ماه در لبنان بود. رفت و آمد 
داود و حاجي به جبهه ادامه داش��ت. سال 61 
داود در پادگان امام حسین خدمت مي کرد و در 
عملیات والفجر مقدماتي زخمي شد. از اینکه به 
خانه مي آمد خوشحال بودم و رو به پسرم گفتم 
به خانه خوش آمدي. با شرمندگي نگاهم کرد و 
گفت خدا من را پرت کرد سر تو مادر! نه خودت 
الیقي نه بچه ات! مي گفت سنگر دو متري روي 
سر من و دوستم خراب شد و جفتمان بعد از یکي 
دوس��اعت همدیگر را بغل کردیم و گفتیم این 

دعاي مادرمان است که ما را نگه داشته است. 
بعد از اين مجروحيت دوباره در جبهه 

حاضر شد؟
پاییز 62 حاجي به لبنان اعزام شد. هنگام رفتن 
به داود گفت تو باید مراقب خانواده باشي. یک 
ماهي نگذش��ته بود که داود در یک��ي از نهادها 
استخدام شد. شب کار بود و صبح به من گفت 
مادر لش��کر حض��رت محمد رس��ول اهلل)ص( 
مي خواهد نیرو اعزام کن��د و من هم مي خواهم 
بروم. هر چه به او گفتم مادر جان پدر خانه را به 

شما سپرده قبول نکرد.
این بار هنگام رفتن، وسط اتاق دستانم را گرفت 
و گفت: مادر درست اس��ت که قابل نیستم ولي 
حس مي کنم این بار فرق مي کن��د. اگر دیدي 
جنازه من و باب��ا را دم در گذاش��تند خواهش 
مي کنم پیش مردم ناراحتي نکن و پیش خانواده 
شهدا ش��رمنده مان نکن. ما کسي نیستیم که 
دشمن داشته باشیم و این دشمنان براي اسالم 
هس��تند و مي خواهند عکس العمل ما که پیرو 
اس��الم هس��تیم را ببینند. من باور نمي کردم 
که داود شهید ش��ود وگرنه نمي گذاشتم برود. 
دس��ت هایم را گرفت و گفت ش��یرت را حاللم 
کن. من هم دس��ت هایم را بلند ک��ردم و گفتم 
خدایا من در دنیا چیزي ندارم جز این سه بچه، 
اگر مي توانند با خونش��ان به اس��الم و مملکت 
خدمت کنند راضي ام به رضای��ت! داود مرا در 

آغوش گرفت و گفت آفرین مادر! همین را از تو 
مي خواستم. خداحافظي کرد و رفت. مي خواستم 
پشت س��رش آب بریزم که ظرف آب را گرفت 
و در گل��دان ریخت و گفت حض��رت امام گفته 
اسراف نکن. چهارشنبه رفت و جمعه با همسایه 
نابینایمان که براي رزمندگان بافتني مي بافت به 
نماز جمعه رفتیم. نماز خواندیم و موقع برگشتن 
اعالم کردند رزمن��دگان مي خواهند به منطقه 
بروند و نمازگزاران اینه��ا را بدرقه کنند. من در 
میدان انقالب ایس��تاده بودم و فک��ر مي کردم 
داود چهارشنبه رفته است. یکي از اهالي محل 
اشاره اي به من کرد که داود اینجاست. آذر ماه 
بود و دیدم داود که هیکل درشتي داشت کاله 
آهني روي سرش نرفته و کاله بافتني مرا سرش 

کرده اس��ت. من را نگاه کرد و با صف رفت ولي 
دلش طاقت نیاورد و آمد گفت حاج خانم نیتت 
را خالص کن. چرا چادر سرت کرده اي و به اینجا 
آمده اي؟ زانویش را زمین زد و خواهرش را بغل 
کرد. چادر را روي مقنعه خواهر پنج س��اله اش 

گذاشت و گفت هم چادر و هم مقنعه. 
خداحافظي کرد و رفت. عملیات خیبر ش��روع 
شده بود و هنگام اذان و در ساعت 12ظهر داود 
در جزیره مجنون حضور داش��ت. جنگ شدت 
گرفته و حالت تن به تن پیدا کرده بود. داود هم 
جنگ مي کرد هم گرا مي داد. داود تیربار مي زد 
که سرظهر همراه با دوستش به شهادت رسید. 
پیکرش 10 روز آنجا ماند و درست روز تحویل 
س��ال پیکرش را آوردند. قبل از این به ما اعالم 
کردند که داود مفقود است. دوست داود پالک 
بدون زنجیر پس��رم را آورده بود. وقتي پرسیدم 
چرا زنجیر ندارد؟ گفت گردنش شیمیایي شده 
و ورم کرده بود و فقط پالک مانده بود که قیچي 

کردم و آوردم. 
گفتم پس��رم را دفن نکنید تا حاجي بیاید. پنج 
ماه است همدیگر را ندیده اند. گفتند به حاجي 
خبر بدهید که هیچ کس نتوانست به ایشان خبر 
بدهد. خودم گوشي را گرفتم، سالم دادم و گفتم 
رزمنده خسته نباشي! گفتم خدا امانتي اي به ما 
داده بود و امروز امانتي اش را گرفت. به ما کمک 
کرد مراقب امانتي اش باشیم و امروز روز تحویل 
امانتي است. گفت واضح تر صحبت کن که گفتم 
داود به شهادت رسید. مکثي کرد و اناهلل و اناالیه 
راجع��ون خواند. گفت مواظب رفت��ارت باش و 
جلوي مردم بیتابي نکن. گفت این لباس خاکي 

به تن من و بچه هایم کفن ماست. 

پدر ش�هيد باالخره به مراس�م تشييع 
پسرش رسيد؟

حاج آقا تکبیرگویان آمد و در 63/1/5 داود را در 
قطعه 27 دفن کردیم. همان سال عملیات خیبر 
شروع شد و حاجي دوباره عازم شد. حاج آقا بیشتر 
در کردستان بود و بچه ها در جنوب. این بار نوبت 
به رفتن رسول رسید. بعدها در دفتر خاطراتش 
خواندم که نوشته مادر در خانه نشسته و لحاف 
مي دوزد. سرش مشغول به کار بود و من آرام در 
انباري وسایلم را جمع کردم. فردا عازم مي شوم. 
دل تو دلم نیست. در ادامه نوش��ته که مادرمان 
سریع الرضاست. خاطرم است به من گفت لشکر 
حضرت رسول مي خواهد نیرو اعزام کند که من 
ناراحت شدم و گفتم بیخود! آنقدر بي غیرتي که 

مي خواهي ما را تنها بگذاري و به جبهه بروي؟
یکدفعه رفت به س��مت دیگر خانه و گریه کرد. 
گفت همه ب��ه جبه��ه مي روند و مگ��ر خون  ما 
رنگین تر است؟ برادر فالن شهید عازم مي شود 
و وجدان من اذیت مي  ش��ود اگر بخواهم دست 
روي دست بگذارم. از این حرف ها زد و من باالخره 
گفتم حاال چه لباس هایي باید ببري؟ ساکش را 
آورد و دیدم پیراهن بدون دکمه و عرق گیر پاره 
برداشته است. گفتم اینها را مي خواستي با خودت 
ببري؟ بغلش کردم و ساکش را بستم تا براي فردا 

که مي خواست اعزام شود، آماده باشد. 
واقعاً دلتان به رفتن شان رضا بود؟

ما تنها نبودیم. االن اگ��ر کاري براي همه پیش 
بیاید شما نمي توانید عقب بنش��ینید. مگر ما از 
مردم جدا هستیم. یک عده درباره مدافعان حرم 
مي گویند ناامني و جنگ در سوریه به ما چه ربطي 
دارد؟ باید به اینها گفت جمهوري اس��المي یک 
تنه تنومند است که س��وریه، عراق و لبنان شاخ 
و برگش هستند و دش��من فهمیده اول باید این 
شاخ و برگ ها را بزند. االن سوریه و عراق برایمان 
سنگر است و اگر ما کمک نکنیم پس فردا میدان 
ولیعصر سنگرمان مي شود و باید با دشمنان در 

خاک خودمان بجنگیم. 
آدم راهي را که انتخاب کرد تا آخر همان را ادامه 
مي دهد. روزي که دو تابوت پسرهایم را به خانه 
آوردند بین مردم ولول��ه اي افتاده بود که بیچاره 
خانواده خالقي پور! دیگر پسري ندارند. آن زمان 
پس��ر دیگرمان دو س��الش بود. مردم دلسوزي 
مي کردند ولي دلسوزي ش��ان تلخ ب��ود. دم در 
خانه آمدم و میکروفن را گرفتم و به امام س��الم 
دادم و گفتم دو بس��یجي ناقابلم به خیل شهدا 
پیوس��تند ولي هنوز کار خان��واده خالقي پور به 

شرح رشادت و ايثار خانواده خالقي پور در گفت وگوي »جوان« با مادر شهيدان داود، رسول و عليرضا 
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اتمام نرسیده. هنوز پدرشان زنده است. وقتي او 
هم شهید شد امیرحسین دو ساله ام را براي آزادي 
قدس آماده مي کنم و اگر او هم نباشد خودم چادر 
به کمر مي بندم و با دشمنان مي جنگم. این را که 
گفتم مردم تکبیر گفتند. بعدها به من گفتند این 

حرف ها مثل خوني در رگ بسیجي ها بود. 
گويا رسول هم مثل برادرش اول جانباز 

مي شود؟
سال 65 عملیات کربالي5 شروع شد و دو گلوله 
به دست رسول خورد. هفت روز بدبختي کشیدم، 
دلم خیلي گرفته بود و از رسول خبري نداشتم. 
حاجي هم خانه نبود و نمي دانستم به چه کسي 
بگویم. فقط گفته بودند رسول زخمي شده و خبر 
دیگري نداشتم. یک روز در حال دم کردن چایي 
بودم که رو به قبله کردم و گفتم خدایا اگر این بچه 
شهید شده من االن آماده این موضوع نیستم. من 
رسول را مي خواهم. به روح بي بي فاطمه، رسولم 
را برسان. این را گفتم و داشتم چایي مي ریختم 
که در زدند. دلم لرزید. گفتم حتماً خبر آورده اند. 
نرفتم. دوباره در زدند و وقتي در را باز کردم دیدم 
رسول جلوي در است و اورکتش را روي سرش 
کشیده اند. زبانم بند آمده بود. دیدم پاهایش سالم 
است و خیالم راحت شد. رسول به دو آقایي که 
همراهش بودند گفت شما بروید خانواده من را به 
بیمارستان مي رسانند. گفته بود مرا پیش مادرم 
ببرید بعد خودم به بیمارستان مي روم. به خانه 
آمد و مدتي استراحت کرد. در همین زمان حاج 
آقا در لبنان خمپاره خورده بود و پرده گوشش 
پاره شده و ورم و عفونت کرده بود. شنوایي یک 

گوشش را از دست داده بود. 
ماجراي رفتن عليرضا ب�ه جبهه از کجا 

شروع شد؟
علیرضا س��ال 66 در کالس دوم دبیرستان رشته 
ریاضي فیزیک دبیرستان رشد ش��اگرد اول بود. 
معلمانش مي گفتند حیف است او درس را نیمه 

کاره رها کند. خودش مي گفت اگ��ر نگذارید به 
جبهه بروم من از مدرس��ه ف��رار مي کنم. مجبور 
شدم او را هم راهي کنم. روز بدرقه خانمي گفت 
این آقاي خبرنگار با شما کار دارد. خبرنگار از من 
پرسید شما همسرتان در جبهه است، پسر بزرگتان 
شهید شده و دومین پسرتان در جبهه است. االن 
براي چه به اینجا آمده اید؟ اینها را پرسید و وقتي 
گفتم آمده ام سومین پسرم را راهي کنم، گفت باز 
هم پسر دارید؟ پسر کوچکم را نشانش دادم و گفتم 
یک دختر هم دارم. گفت االن ناراحت نیس��تید؟ 
گفتم چرا خیلي ناراحتم. دوباره پرسید اگر خیلي 
ناراحتي پس چرا مي گذاري پسرت برود؟ گفتم 
از این ناراحتم که چرا پس��ر ک��م دارم و  اي کاش 
به تعداد موهاي سرم پسر داشتم و در این راه فدا 
مي کردم. خبرنگار اشک در چشم هایش جمع شد. 

بعدها گفتند آن خبرنگار آقاي آویني بود. 
سال 66 علیرضا را هم راهي کردم. علیرضا همان 
سال شیمیایي شد. ریه ، زانو و پاهایش تاول هاي 
بزگي مي زد. بعد از هف��ت روز به خانه آمد. چنان 
سرفه هایي مي کرد که آدم دلش مي لرزید. از طرف 
مدرسه برایشان در رامسر کالس گذاشته بودند تا 
آنجا درس بخوانند و ب��راي امتحان بیایند. دیدم 
علي بعد از چند روز آمده و مي گوید یک کلمه هم 
درس نخوانده ام. مي گفت تا وقتي جبهه و جنگ 
است روي من حساب نکنید. من مي خواهم دوباره 

اعزام شوم. 
پس رسول و عليرضا بعد از جانبازي هر 

دو دوباره راهي جبهه مي شوند؟
رس��ول هم دوباره براي عملیات مرصاد به جبهه 
برگش��ت. حاج آق��ا در کردس��تان ب��ا منافقین 
مي جنگید و بچه ها در شلمچه بودند. البته کمي 
بعد همسرم براي عملیات مرصاد مي رود و بچه ها 
براي تک الغدیر که دفاعي سراسري بود در منطقه 
حاضر مي ش��وند. حاج آقا تعریف مي کرد ش��ب 
عملیات حالش خوش نبود و به یکي از دوستانش 
مي گوی��د من ب��روم بخوابم. در خ��واب مي بیند 
بخشي از خانه خراب ش��ده و روي سرش افتاده 
اس��ت. به دوس��تش مي گوید یک��ي از بچه هایم 
شهید شد. دوس��تش مي گوید از کجا فهمیدي؟ 
مي گوید خ��واب دیدم. حاال هر دو با هم ش��هید 
مي شوند. درمنطقه رس��ول فرماندهي گروهان 
را بر عهده داش��ت و آقا جالل که بعداً دامادمان 
شد و علیرضا هم در کنار اینها در منطقه حضور 
داش��ت. علیرضا تفنگ دوربین دار داشت. زماني 
که فرمان عقب نشیني آمد مي گوید من یک شکار 
دارم که در همین حین با گلوله به س��فید رانش 
مي زنند. رسول او را روي کولش مي گذارد و عقب 
مي آورد. همان موقع منور مي زنند و دشت مثل 
روز روشن مي ش��ود. علیرضا به رسول مي گوید 
این دفعه هم نشد. چرا ما لیاقت شهادت نداریم. 
رسول هم در جوابش مي گوید خدا را چه دیدي 
شاید با هم شهید شدیم. همان لحظه خمپاره اي 
مي آید و علیرضا در دم در آغوش رسول به شهادت 
مي رس��د. دامادمان تعریف مي ک��رد یک لحظه 
رس��ول را دیدم که یا زهرا مي گوید که در همان 
لحظه یک خمپاره دیگ��ر مي خ��ورد و او هم به 
شهادت مي رسد. پیکرهایشان 40 روز در منطقه 
مي ماند. اول مفقوداالثر اعالم شان مي کنند. حاج 
آق��ا همانجا قند گرف��ت. به ف��رودگاه مي رفت و 
مي آمد و خیلي دنبالشان مي گشت. بعد از 40 روز، 

35 شهید آوردند که دو پسر من بین شهدا بودند. 
دهم شهریور پیکرهایشان آمد و نزدیک برادرشان 
در قطعه 27 خاکشان کردند. حاج آقا مدتي پیش 
به رحمت خدا رفت. هشت سال سکته کرده بود و 

قادر به حرکت نبود.
االن ب�ه عن�وان مادر س�ه ش�هيد نبود 
جگرگوشه هايتان برايتان چگونه است؟

عده اي از دوس��تان مي گویند ب��ا تنهایي چه کار 
مي کني؟ مي گویم من تنها نیستم؛ زماني که خدا 
نباشد من تنهایم. من احساس تنهایي نمي کنم و 
شهیدانم کنارم هستند. در طول این سي و چند 
س��ال من با خاطراتش��ان زندگي مي کنم و اصاًل 
احساس نمي کنم که کنارم نیستند. همیشه فکر 
مي کنم هستند و خاطرات برایم تداعي مي شوند و 
احساس مي کنم فرزندانم کنارم نفس مي کشند.  
وقتي همس��ایه ها مي خواهند پی��ش من بیایند 
مي گویم بچه هایم اینجا هستند. براي مادر خیلي 
سخت است انگش��ت بچه اش خون بیاید و مادر 
دیوانه مي شود حاال حساب کنید جگرگوشه اش را 
از دست بدهد. هیچ مادري دوست ندارد بچه هایش 
پر پر شوند. خدا کسي را که مي خواهد امتحان کند 
صبرش را هم مي دهد. این صبر را خدا به من داد. 
آن زمان هر کسي شهید مي شد من را مي بردند 
مي گفتند روحیه بدهید. خ��دا روحیه خوبي به 

من داده بود. 

 احمد محمدتبريزي
يک خان�ه نه چندان ب�زرگ در محله نازي آب�اد تهران که هن�وز صفا و س�ادگي قديم ها را 
دارد. خانه اي که روزگاري محل رش�د و زندگي سه ش�هيد بوده و امروز به خانه اميد اهالي 
محل تبديل ش�ده اس�ت. خانه با ميزبان�ان مهمان نواز در کن�ار ميزباني از رهب�ر انقالب و 
رئيس جمهوري، ميزبان عاش�قاني اس�ت که مي خواهند خود را از نيازهاي دنيوي برکنند 
و در معنويت غوطه بخورند. اولين ش�هيد اين خانواده ش�هيد داود خالقي پور متولد1۳۴۴ 
درسال1۳6۲ طي عمليات خيبر در جزيره مجنون به فيض شهادت رسيد.  دو شهيد ديگر 
اين خانواده رس�ول و عليرضا متولدي�ن 1۳۴6 و 1۳50 به طور همزمان در س�ال 1۳67 در 
منطقه شلمچه، عمليات پاسگاه زيد که در جنوب کشور انجام شد در کنار يكديگر به درجه 
رفيع شهادت نائل آمدند. داود هنگام شهادت 18 سال، رسول 19 سال و عليرضا 16 سال و 
هفت ماه داشت و همگي در اوج جواني لباس شهادت بر تن کردند. حاج محمود خالقي پور 
پدر ش�هيدان نيز تابستان س�ال گذش�ته به رحمت خدا رفت و حاال مادر ش�هيدان راوي 
رشادت هاي فرزندانش شده است. انساني بزرگ که قرص و محكم شرح حال پسرانش را با 
جزئيات بيان مي کند. در ادامه گفت وگوي »جوان« با مادر شهيدان خالقي پور را مي خوانيد. 

دم در خانه آمدم و ميكروفن را گرفتم 
و به امام سالم دادم و گفتم دو بسيجي 
ناقابلم به خيل ش�هدا پيوس�تند ولي 
هنوز کار خانواده خالقي پ�ور به اتمام 
نرس�يده. هنوز پدرش�ان زنده است. 
وقتي او هم ش�هيد ش�د اميرحسين 
دو س�اله ام را براي آزادي قدس آماده 
مي کنم و اگر او هم نباشد خودم چادر 
به کمر مي بندم و با دشمنان مي جنگم. 
اين را ک�ه گفتم مردم تكبي�ر گفتند. 
بعده�ا به م�ن گفتن�د اي�ن حرف ها 
مث�ل خون�ي در رگ بس�يجي ها بود
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6
اقتصادی

بنزین هنوز زخم کهنه اقتصاد ایران است، نه قیمت 
واقعی دارد، نه مصرف منطقی و نه ساختار توزیع 
مناسب ؛ از این رو می توان آن را یکی از کهنه ترین 
زخم های اقتصاد ایران تلقی کرد که گره اش نه با 

دست بلکه با دندان نیز باز نشده است.
سهمیه  سوخت،  های  کارت  بازگشت  زمزمه 
بندی ، تشدید مبارزه با قاچاق این فرآورده نفتی 
از ایران ، خودکفایی در سایه منطقی شدن قیمت 
و ... در حالی به گوش می رسد که مصرف این 
رکوردهای  گذشته  های  ماه  در  سوختی  ماده 
بر  برخی   . است  شکسته  را  غریبی  و  عجیب 
این عقیده اند در شرایط کنونی افزایش قیمت 
داده  افزایش  را  این محل  از  تواند عایدی  می 
و زمینه را برای اجرای طرح های اشتغالزایی و 
... فراهم کند این در حالی است که در مقابل 
عده ای دیگر به استناد وضعیت اقتصادی ، رشد 
قیمت را مناسب نمی دانند. پیش از این نیز دولت 
در قالب الیحه بودجه سال جاری با هدف افزایش 
توان اشتغالزایی در ایران پیشنهاد رشد قیمت بنزین 
به منظور هزینه کرد در حوزه اشتغالزایی و برنامه 
خروج از فقر را ارائه داد که با مخالفت نمایندگان 

مجلس روبرو شد.
 در این میان مهدی تقوی معتقد است امروز در 

لیتری  قیمت  به  بنزین  حالی 
هزار تومان به فروش می رسد 
که قیمت دالر در بازار آزاد اتفاقا 
از هشت هزار تومان فراتر رفته 
است و همین امر شاید سبب 
شود در محاسبات آماری برخی 
تلقی  ارزان  را  ایران  در  بنزین 
کنند اما در نظر گرفتن مولفه 
های دیگری چون قدرت خرید، 
وضعیت  و  اقتصادی  ساختار 
... نشان می دهد  اجتماعی و 
بنزین در ایران چندان هم ارزان 

نیست.  
 وی کشور ترکیه را برای قیاس با ایران مثال زد و 
گفت: در ترکیه قیمت هر لیتر بنزین حدود 1.۵ 
دالر است . اگر بر مبنای دالر آزاد این قیمت 
را حساب کنیم می بینیم هر لیتر بنزین حدود 
. خوب حاال شاید  دارد  ارزش  تومان  12 هزار 
برخی بگویند بنزین در ترکیه گران است و در 

ایران ارزان .
هزار  بنزین  قاچاق  است  طبیعی  داد:  ادامه  او 
تومانی به ترکیه سودآوری باالیی دارد اما نکته 
مهم در این حوزه میزان مصرف ترکیه است، 

ایران است  بنزین در ترکیه یک دهم  مصرف 
و طبیعی است با قیمت باالی این ماده سوختی 
فشار چندانی به خانوارها وارد نمی شود این در 
حالی است که مصرف بنزین در ایران از هشتاد 
میلیون لیتر در روز فراتر رفته و هنوز ساختارهای 
مصرف  کنترل  مهیای  اجتماعی  و  اقتصادی 

نیست .
منظور  طباطبایی  عالمه  دانشگاه  استاد  این   
از ساختارهای اقتصادی و اجتماعی را حمل و 
نقل عمومی و همچنین میزان مصرف سوخت 

کشور  در  تولیدی  خودروهای 
اعالم کرد.

تقوی گفت: در چنین شرایطی 
هر  شده  تمام  قیمت  وقتی 
از  بیش  کشور  در  بنزین  لیتر 
هزار تومان است، توزیع بنزین 
اصالح  بدون  تومانی  هزار 
شبکه  و  تولید  ساختارهای 
حمل و نقل تنها ثمری که دارد 
تعویق بحران است چرا که در 
این شرایط محیط زیست دچار 
آلودگی جبران ناپذیر می شود تا 
پوششی برای ناکارآمدی صنایع 
ایرانی تلقی شوند. تقوی در پاسخ به این سئوال که 
آیا با سهمیه بندی دوباره بنزین می توان مشکالت 
را حل کرد؟ گفت: بنزین در سال 1386 سهمیه 
بندی شد، یعنی حدود 11 سال قبل اما برنامه ای 
گام به گام در این یک دهه برای حل بحران بنزین 
اندیشیده نشد . امروز هم می بینیم همچنان ضریب 
پایین است، مصرف  نقل عمومی  و  نفوذ حمل 
سوخت خودروهای تولیدی باالست و در نتیجه 
فشار قیمت ارزان بنزین در زندگی مردم احساس 
می شود حال آنکه می شد با تدابیری قیمت بنزین 

را با افزایش پوشش حمل و نقل واقعی کرد .
او گفت: هر چه هست افزایش قیمت بنزین با 
مخالفت افکار عمومی همراه است و تداوم روند 
کنونی با مخالفت منطق کارشناسی از این رو باید 

اقدامی عاجل برای حل این بحران اندیشیده شود.
بنزین در ایران ارزان شده است

از سوی دیگر مهدی پازوکی ، کارشناس اقتصادی 
و استاد دانشگاه عالمه طباطبایی نیز در این زمینه 
به خبرنگار ما گفت: شاید ما تنها کشوری باشیم که 

بنزین در آن طی یک سال اخیر ارزان شده باشد .
  وی در توضیح این مطلب افزود: بنزین همچنان 
لیتری هزار تومان فروخته می شود در حالی که تورم 
در همه بخش ها خود را نشان داده است . وی در 
توضیح این مطلب افزود: در پنج سال گذشته به 
طور متوسط هر سال تورمی 10 درصدی در اقتصاد 
وجود داشته است اما بنزین با قیمتی ثابت عرضه 
می شود این بدان معناست که هر سال بنزین 10 
درصد ارزان شده و امسال که با توجه به محسوس 
شدن تورم، شرایط تغییر کرده همچنان این وضعیت 

ادامه دارد.
اینکه تصمیمات اشتباه سیگنال  با اشاره به  او   
درستی را به صنعت، تولید و اقتصاد نمی دهد، 

خواستار تصمیم گیری منطقی در این زمینه شد .

تدوین  نحوه ی  از  انتقاد  با  دانشگاه  استاد  یک 
سیاست های اقتصادی کشور گفت: متاسفانه در 
کشور ما مسئوالن از هر طیف سیاسی شایستگی 
تدوین سیاست های اقتصادی برای توسعه صنعتی 
و کشاورزی را نداشته و در نتیجه با صرف میلیاردها 
دالر نفتی، اقتصاد کشور آسیب پذیر بوده و با هر 

عطسه در خارج با مشکل رو به رو می شود.
محمد قلی یوسفی ) اقتصاددان و استاد دانشگاه( در 
خصوص اعمال تحریم های نفتی آمریکا بر ایران 
گفت: در این که آمریکا برای اجرای تحریم ها 
مصمم است شکی در آن نیست و این تحریم ها 
اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار خواهد داد. با توجه به 
اینکه نفت منبع اصلی درآمد ایران و تاروپود اقتصاد 
ایران است، هرگونه اختالل در روند صادرات آن 

اقتصاد ایران را با مشکل رو به رو خواهد کرد.
وی ادامه داد: متاسفانه در 40سال گذشته مسوالن 
ما، در فکر پیدا کردن جایگزین نفت نبوده و یا  
تالشی در راستای توسعه صنایع برای بازار داخلی 
و صادرات انجام ندادند تا هم  واردات کاهش یابد و 

هم درآمدهای ارزی دیگری داشته باشیم.
وی با انتقاد از نحوه ی تدوین سیاست های اقتصادی 

در  متاسفانه  گفت:  کشور 
کشور ما مسئوالن از هر طیف 
تدوین  شایستگی  سیاسی 
سیاست های اقتصادی برای 
توسعه صنعتی و کشاورزی 
را نداشته و در نتیجه با صرف 
میلیاردها دالر نفتی، اقتصاد 
کشور آسیب پذیر بوده و با هر 
عطسه در خارج با مشکل رو 

به رو می شود.
در  کرد:  اضافه  یوسفی 
به  مسئوالن  شرایط  این 
مردم  به  پاسخگویی  جای 
بستن  به  را  آنها  همیشه 

کمربندها دعوت کرده اند. باید توجه کرد که صبر 
روزافزون  افزایش  دارد، وقتی  اندازه ای  مردم هم 
فشارها را مشاهده می کنند و با مشکالت عدیده 
مانند بیکاری، فقر و نابرابری روبه رو می شوند به 
طور طبیعی آستانه تحمل خود را از دست داده و 
مشکالت اقتصادی تبدیل به مشکالت اجتماعی 
می شود. این استاد دانشگاه یادآور شد: چرا مردم در 

هشت سال جنگ تحمیلی که به نوعی جنگ با 
تمام دنیا بود با تمام توان از کشور دفاع کردند؟ چون 
فساد کمتر بود و مسوالن صادق تر بودند اما حاال 
هر زمان مسوالن ما برنامه ای را اعالم می کنند 
درست عکس آن اتفاق می افتد؛ چرا باید در کشور ما 
بستر تحصیل برای همه فراهم نباشد تا از مهاجرت 
جوانان و خروج ارز از کشور جلوگیری شود. وی با 
انتقاد از حساب های بانکی خارجی برخی آقازاده ها 

سالم  افرادی  وقتی  گفت: 
گیری  تصمیم  گردونه  از 
خارج  کشور  اقتصادی 
می شوند و دولت های اصالح 
افرادی  از  اصولگرا  و  طلب 
استفاده می کنند که تنها تغییر 
مهره  است، معلوم است که 
نتیجه آن گسترش فساد و 
خروج منابع متعلق به مردم 

توسط آقازاده ها می شود.
یوسفی افزود: متاسفانه برخی 
داشتن  وجود  با  مسئوالن 
ثروت فراوان عطش سیری 
ناپذیری در کسب اموال دارند. 
درحالی که این ثروت باید بین مردم توزیع شود تا از 
فقر و گرسنگی جلوگیری شود. باید توجه کرد که 
دیگر انحصار اطالعات در اختیار همین مسوالن 
اطالعات  تمامی  به  راحتی  به  مردم  و  نیست 

دسترسی دارند.
وی در پاسخ به برخی انتقادات مبنی بر عدم ارایه 
شرایط  از  خروج  برای  اقتصاددان  توسط  راهکار 

کنونی کشور گفت: راهکار برای کی؟ مگر مسوالن 
ما را نمی شناسند؟ در ۵سال چند بار به اقتصاددان 
مراجعه شده است؟ مگر من اقتصاددان نظرات خود 
را از طریق رسانه ها به گوش مسوالن نرسانده ام؟  
به نظر من تمامی این ندیدن ها به صورت آگاهانه 
صورت می گیرد تا با استفاده از افراد شعبده باز به 
عنوان اقتصاددان از طریق آمارها مردم را سرگرم 
کنند. وی ادامه داد: پیش از این ادعا می کردند تورم 
را کنترل کرده و رشد چشمگیر ایجاد شده است و 
اخیرا هم می گویند که انبارها پر است که اگر اینگونه 

بود پس چرا با افزایش قیمت رو به رو  هستیم؟
این اقتصاددان در مورد مهار نقدینگی گفت: تالش 
شد تا با افزایش سود بانکی نقدینگی کنترل شود 
اما نتیجه این اقدام تنها تحمیل هزینه بر بخش 
کشاورزی و صنعتی بود و مجموع این اقدامات 
موجب افزایش واردات و افزایش تقاضا برای دالر 

بوده است.
وی ادامه داد: ما 81 میلیون مصرف کننده داریم و 
هیچ کاالیی در داخل ساخته نمی شود، به عبارت 
را  از ثمره آن  امروز   دیگر درختی نکاشتیم که 

استفاده کنیم.

استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی به کاهش ارزش پول ملی در ماه های اخیر اشاره و 
اعالم کرد: در شش ماه اخیر ارزش پول ملی ما 120 درصد کاهش پیدا کرده است.

 دکتر وحید شقاقی افزود: تورم تا پایان سال 97 در سناریوی خوشبینانه تا 20 درصد 
و در بدبینانه ترین حالت تا ۵0 درصد افزایش خواهد یافت که این با تورم 40 هزار 
درصدی کشوری چون ونزوئال اصاًل قابل قیاس نیست.وی با بیان اینکه در سال 
91 ارزش پول ملی 246 درصد کاهش و تورم نیز از 12 درصد به 3۵ درصد رسید، 
افزود:  این یعنی به ازای هر 10 درصد کاهش ارزش پول، یک درصد به تورم اضافه 
شده است، بنابراین اگر بخواهیم براساس سال های 91 و 92 وضعیت کنونی را 
تحلیل کنیم می توان گفت که کاهش 120 درصدی ارزش پول باعث اضافه شدن 
12 درصد تورم به تورم فعلی خواهد شد؛ این تورم به تدریج و احتمااًل طی شش ماه 

آینده در اقتصاد تخلیه خواهد شد.
شقاقی در خصوص تورم 8.7 درصدی 12 ماهه منتهی به تیرماه نیز گفت: این نوع 
تورم دقیق نیست و در وضعیت فعلی تورم نقطه به نقطه یعنی تیرماه 97 نسبت به 
تیرماه 96 بهتر می تواند شرایط واقعی را نشان دهد.وی با بیان اینکه حذف صفر 
از پول تأثیری در متغیرهای کالن اقتصادی ندارد و البته تورم در ایران آنقدر لجام 
گسیخته نیست که ما را درگیر حذف صفر برای سهولت در مبادالت پولی بکند، 

افزود: تورم تا پایان سال 97 در سناریوی خوشبینانه تا 20 درصد و در بدبینانه ترین 
حالت تا ۵0 درصد افزایش خواهد یافت.

وی بیان کرد: در اقتصادهایی که ارزش پول ملی به شدت افت می کند و به تبع آن 
قدرت خرید نیز کاهش می یابد، حذف صفر از پول پس از پشت سر گذاشتن بحران 
و رسیدن به ثبات می تواند یک روحیه مثبت در جامعه ایجاد کند، بنابراین یکی از 
مهمترین نکات در طرح حذف صفر از پول ملی این است که در زمان آرامش این 
کار انجام شود نه اینکه در میانه بحران چند صفر از پول حذف شود. حذف صفر 

از پول ملی هیچ تأثیری بر متغیرهای کالن اقتصادی همچون تورم ندارد و فقط 
می تواند نشانی از تغییر رویکرد داشته باشد و امید بیشتری به اقتصاد تزریق کند.این 
استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی با تأکید بر اهمیت زمان حذف صفر از پول ملی اظهار 
کرد: اگر هنگامی که یک اقتصاد هنوز درگیر بحران است طرح حذف صفر از پول 
انجام شود نه تنها ذهنیت مثبتی در جامعه ایجاد نمی شود بلکه این تصور در میان 

مردم به وجود می آید که اوضاع آشفته است و تأثیر منفی خواهد گذاشت.
شقاقی با بیان اینکه حذف صفر از پول در کشورهایی چون برزیل، ترکیه، هلند 
و زیمباوه اجرا شده است، ادامه داد: ونزوئال نیز از کشورهایی است که این کار 
با یک تورم 40 هزار درصدی  این کشور در حال حاضر  انجام داده است؛  را 
مواجه است و اگر صفرهای پول را حذف نکند مردم این کشور در جابجایی 
پول به مشکل می خورند، بنابراین نمی توان اقتصاد ایران را در شرایطی تصور 
کرد که در آن نیاز به حذف صفر از پول ملی احساس شود؛ ضمن اینکه اگر هم 
قرار است این کار انجام شود باید پس از پشت سر گذاشتن بحران ارزی و در 
شرایط ترسیم یک آینده روشن باشد.وی افزود: باید اجازه دهیم از این وضعیت 
عبور کرده و به یک ثبات برسیم و پس از آن محاسبه کنیم که آیا برداشتن 

صفر از پول ملی ارزش دارد یا خیر.

زخم بنزین بر تن اقتصاد

اقتصاد با هر عطسه در خارج دچار مشکل می شود

حذف صفرهای ریال در شرایط فعلی مناسب نیست

تولید در ایران، گرفتار در شرایط خودتحریمی!
 امروز در حالی همه مسئوالن دولتی بانگ حمایت از تولید داخل را سر داده اند که 
عملکرد بسیاری از آنها مغایر با ماهیت چنین شعاری است. کار به جایی رسیده که 
متأسفانه برخی با ابزاری کردن این شعار، به ایجاد حفره هایی پرداخته اند که از این 

وضعیت، تاکنون چیزی جز رانت درنیامده است.
 کشور شرایط متفاوتی را نسبت به سال های گذشته تجربه می کند و طبعا تولید داخل 
نیز وارد شرایط خاصی شده است. از یک سو تحریم های خارجی و غم انگیز تر از 
سوی دیگر چالش بزرگي به  اسم »خودتحریمی« در داخل! امروز در حالی همه 
مسئوالن دولتی بانگ حمایت از تولید داخل را سر داده اند که عملکرد بسیاری از 
آنها مغایر با ماهیت چنین شعاری است. کار به جایی رسیده که متأسفانه برخی با 
ابزاری کردن این شعار، به ایجاد حفره هایی پرداخته اند که از این وضعیت، تاکنون 
چیزی جز رانت درنیامده است. در حالت بهتر هم تاکنون هیچ مدیر و مسئولی برنامه 
عملیاتی خود را که تفاوت بارزی با آنچه تا پیش از این در دستور کار داشته ، برای 
حمایت از کاالی داخلی نه تنها به افکار عمومی، بلکه در مواجهه با خط مقدم تولید 

در کشور، ارائه نداده است.
 نگارنده و بسیاری از فعاالن در حوزه تولید و صنعت، سال هاست مانند بیشتر 
هم سلکان خود با وجود تمام موانع، خاک تولید را سرمه چشم خویش کرده ایم 
و در مقاطع جنگ و تحریم، اجازه نداده ایم که چرخ صنعت بیارامد و چراغ خانه 
کارگری خاموش شود. همه این سال ها به عنوان یک مسئول تشکلی بر سر میز 
مذاکره با مسئوالن نشسته ایم و صرفا راهکار تسهیل کار و رفع موانع را از میان تفاهم 
و گفت وگو جسته ایم. امروز دیگر نایی برای شکوه نمانده است؛ نه اینکه ما از کار 
درمانده باشیم، شما خود به نیکی شاهد بوده اید که همیشه پای کار بوده و مانده ایم؛ 
امروز اگر استراتژی بخش خصوصی بر محور مقابله با شرایط تحریم های جدید 
تدوین شده است، در حقیقت نباید و نمی توانیم استراتژی دومی برای خودتحریمی 

تهیه کنیم.
 پرسش قطعی پس از خواندن این متون البد این است که چه خودتحریمی؟! بنده 
صرفا از حوزه فعالیت و تخصصی خود از جایگاه یک مقام صنفی سخن مي گویم. 
امروز »بحران آب« برای همه نه امری انتزاعی، بلکه پدیده ای ملموس است. نغمه های 
جدال آب از گوشه و کنار در حال شنیده شدن است. زعمای خردمند قوم در این 
مرحله درصدد مدیریت مدرن منابع آبی برآمدند. گرچه راه چندان هموار نبود و 
برای برداشتن هر گامی باید صخره ها را از میان برداشت. در این میان متولیان بخش 
کشاورزی که بیشترین میزان مصرف در این حوزه را به خود اختصاص داده است، 
تجهیز اراضی کشاورزی را به سیستم های نوین آبیاری در دستور کار قرار دادند. 
آمارهای رسمی مسئوالن وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی نشان می دهد باالی 
۷0 درصد از منابع آبی در کشور صرف کشاورزی می شود و همگان به این باور 
رسیده اند که در صورت نوسازی نکردن و تجهیزنشدن به سیستم های نوین آبیاری، 
آینده روشنی برای منابع آبی کشور و کشاورزی به مفهوم کلی آن متصور نیست. حتی 
نیازی به گفتن هم نیست که یکی از ارکان اجرای این امر تولید محصوالت باکیفیت 

به ویژه لوله و اتصاالت پی وی سی است.
 اما تولید کنندگان این حوزه چگونه درگیر خودتحریمی داخلی شده اند؟ تولیدکنندگان 
این صنعت عالوه بر سایر صنایع که با مشکالت مشترک روبه رو هستند، مشکالت 
خاص تری نیز گریبانشان را گرفته است که آن چیزی جز »تهیه و تأمین مواد اولیه 
که توسط شرکت های پتروشیمی در بورس کاال عرضه می شود« نیست. در شرایط 
امروز تأمین مواد اولیه مورد نیاز که جزء مواهب طبیعی کشورمان به شمار می رود و 
باید نقطه اتکا و مزیتی برای هر تولیدکننده در ایران در مقایسه با سایر کشور ها باشد 
به پدیده ای بغرنج برای تولیدکنندگان تبدیل شده است. گریدهای پی وی سی گاهی 
تا سقف رقابتی 20 درصد باال می رود که این موضوع تولید کننده واقعی را از دایره 
رقابت در دو بازار داخلی و خارجی، بیرون می راند. عالوه بر مشکل فوق، حضور 
دالالن در این بازار است که با سوءاستفاده از فاصله قیمتی ارز آزاد با ارز دولتی، مواد 
اولیه را با روش های خود که اصوال بر مدار رابطه می چرخد، تصاحب کرده و آن را 

در بازار آزاد و با نرخ ارز آزاد عرضه می کنند.
  این را اضافه کنید به این چالش که اگر تولیدکننده داخل از مواد اولیه داخلی بهره مند 
نشود، چطور می توان در بحث اقتصاد مقاومتی و توجه به تولید داخل تحریم ها را 
بی اثر کرد، وقتی در داخل دچار خودتحریمی هستیم؟ همه شاهد بوده اید که این 
مشکالت را به همراه راهکارهای آن بارها با شما در میان نهاده ایم و متأسفانه تاکنون 
گشایشی حاصل نشده است، به جز تسکین های کوتاه مدت. پیشنهاد شد برای توازن 
میان عرضه و تقاضا، سیستم رگوالتوری با مشارکت همه گروه های ذی نفع از جمله 
نمایندگان بخش دولتی تشکیل شود، اما هنوز چندان جدی گرفته نشده است. انجمن 
تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی اخیرا نامه ای به معاون اقتصادی و بازرگانی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال کرد که در آن 3 راهکار زیر پیشنهاد داده 

شده بود:
۱- جلب حمایت پتروشیمی ها و بورس کاال برای رعایت کف عرضه مواد اولیه مورد 

نیاز تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی با عنایت به فصل مصرف
2- ممنوعیت بیش از ۱0 درصد به عنوان سقف رقابتی قیمت ها

3- ایجاد سازوکاری کارآمد برای اطمینان از دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه 
مورد نیاز

 باید هشدار داد صنعت بیش از این تاب تحمل خودتحریمی را ندارد. قصه برگزاري 
مناقصات دولتی، شرایط عقود با توجه به افزایش روزافزون قیمت مواد اولیه، نرخ 

تورم و... بماند برای بعد.

ش�ت  ا د د یا عباسعلی متوسلیان



سرپرست جدید باشگاه استقالل در خصوص 
آخرین مسائل این باش��گاه صحبت هایی را 
مطرح کرد. امیر حس��ین فتحی در خصوص 
دیدار اس��تقالل مقابل پیکان گف��ت: باید به 
بازیکنان و کادر فنی خس��ته نباش��ید بگویم. 
اس��تقالل در همه دقایق بازی تیم برتر زمین 
بود و شایستگی کسب سه امتیاز را داشت. به 
خصوص در نیمه دوم که فرصت های بیشتری 
داشتیم و می توانستیم به دو، سه گل هم برسیم 
که با بدشانس��ی به این طور نشد. نکته قابل 
توجه این که تیم حریف موقعیتی روی دروازه 
ما نداشت و این ها در حالی اتفاق افتاد که تیم ما 

نسبت به فصل گذشته جوان شده و در همین دیدار هم بازیکنانی در 
ترکیب استقالل به زمین رفتند که زیر 20 سال داشتند.

او افزود: من به این اس��تقالل بس��یار امیدوارم و دلم روشن است. 
اس��تقالل ترکیبی از بازیکنان جوان باانگیزه و با تجربه های کاربلد 
اس��ت که با درایت و اندیشه های کادر فنی می توانند بهترین روزها 
را رقم بزنند. اس��تقالل همواره استقالل است و پرچمش باالست. 
درس��ت است که تیم نس��بت به فصل گذشته دچار تغییرات قابل 

توجهی شده اما هم من و هم هواداران عزیز ایمان دارند که استقالل 
می تواند خالق بهترین روزها و بهترین نتایج باشد. ما باید به تیممان 

اطمینان و ایمان داشته باشیم.
سرپرس��ت باشگاه استقالل با اش��اره به تغییرات صورت گرفته در 
این تیم اظهار داش��ت: درخواس��ت من از هوادارانمان این است که 
مروری روی لیست نفرات جداشده از تیم داشته باشند. امید ابراهیمی 
و امید نورافکن تصمیم گرفتند به باشگاه های دیگری بروند، تیام هم 
می خواهد راهی باشگاه دیگری شود که البته باید از ما رضایت نامه 

بگیرد، س��رور چپارف ه��م در جایی دیگر به 
فوتبالش ادامه می دهد، س��ید مجید حسینی 
هم دنبال جدایی اس��ت، داریوش شجاعیان و 
محسن کریمی هم دچار مصدومیت شده اند. 
طبیعی است که با این همه تغییرات ناخواسته، 
تیم جدید برای هماهنگی نیاز به زمان داشته 
باشد. نقش و اهمیت هواداران عزیز استقالل 
هم به عنوان صاحبان و س��رمایه های اصلی 
باش��گاه، در ح��ال حاضر مهم ت��ر از هر زمان 

دیگری است.
او ادام��ه داد: ب��دون تردید، حمای��ت و انرژی 
مثبت هواداران می تواند بهترین اتفاق ممکن و 
بزرگ ترین کمک برای تیم باشد. همه تالش کادر مدیریتی باشگاه 
فراهم آوردن مطلوب ترین شرایط برای تیم است. بر اساس لیست 
آقای شفر هم در حال مذاکره با چند بازیکن ایرانی و خارجی هستیم 

تا در اولین فرصت به تیم اضافه شوند.
فتحی در پایان گفت: اتحاد، همدلی و حمایت در کنار کار ش��بانه 
روزی و سخت می تواند استقالل را به روزهایی برساند که همه ما 

می خواهیم، روزهایی که باعث غرور و شادی هواداران عزیز گردد.
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ورزش

بسکتبال بانوان ایران پس از سالها ممنوعیت از حضور در میادین بین 
المللی که توسط فدراسیون جهانی این رشته بر بانوان بسکتبالیست ایران 
اعمال ش��ده بود ، حدود یک سال است که با کسب مجوز الزم برای 
بازی با پوشش اسالمی حضور در رقابت های بین المللی را آغاز کرده 
است و مورد حمایت مسووالن ورزش قرار گرفته است تا جایی که حامد 
حدادی ستاره تیم ملی ایران در مراسم  بهترین های لیگ تاکید کرد که 
تیم پنج نفره بانوان باید به بازی های آسیایی اعزام شود و تجربه کسب 

کند حتی اگر همه بازی هایش را واگذار کند.
اما فدراسیون بسکتبال ایران از این تیم غافل شده و تنها به رشته سه 

نفره توجه می کند تا جایی که سهم بسکتبال پنج نفره در 
این مدت صفر بوده است.

بسکتبال پنج نفره بانوان نه تنها به مسابقه های بین المللی 
اعزام نش��ده بلکه  اوضاع در این بخش به حدی وخیم 
اس��ت که هیچ اردوی آماده سازی و تدارکاتی برای این 
تیم در نظر گرفته نشده است و نبود رقابت بین المللی بهانه 
فدراسیون نشین ها برای تعطیلی این بخش بوده  است. 
تابس��تان در حال تمام شدن است و به زودی لیگ آغاز 
می شود اما دختران تیم ملی حتی یکبار هم وارد اردوی 
ملی نشدند. در صورتی که حداقل کاری که فدراسیون در 
این زمینه می توانست انجام دهد انتخاب کادر فنی برای 
تیم پنج نفره بانوان بود تا به تدریج با دعوت از بازیکنانی 
که س��ال ها در لیگ برتر این رشته فعالیت داشته و  در 
نتیجه مهارت بیشتری در اجرای تکنیک های آن دارند، 

تمرین هایش��ان را برای هماهنگی بازیکنان با یکدیگر برگزار کنند تا 
حداقل تیم ملی بانوان ایران به طور رسمی شکل بگیرد و هویت پیدا کند.

در این مدت تنها بخش فعال بسکتبال بانوان تیم های سه نفره  بودند 
که پس از حضور در کاپ آسیا، به جام جهانی این رشته اعزام شدند و 
کمتر از یک ماه دیگر نیز تیم سه نفره زیر 23  سال به بازی های آسیایی 
جاکارتا اعزام می ش��ود.  فعالیت های پرشماری که در کشور و پس از 
صدور مجوز فیبا در رشته سه نفره انجام شد از جهت آمادگی دختران 
تیم سه نفره برای حضور در مسابقه های برون مرزی منطقی است اما 

فعالیت های این بخش به دلیل تازگی و البته ساده تر بودن به یک بنگاه 
اقتصادی تبدیل ش��ده و برخی افراد از طریق برگزاری کالسها یا دوره 
های آموزشی در حال سود بردن هستند و می توان گفت یکی از دالیل 
غافل شدن از بسکتبال پنج نفره همین ویژگی بسکتبال سه نفره  است. 
مسابقات و گارگاه های  مختلف رشته سه نفره که با عناوین گوناگون در 
سطح کشور و  به بهانه آموزش و ایجاد آمادگی برای جداسازی بسکتبال 
سه نفره و پنج نفره  برگزار می شود، فضا را برای فعالیت های تجاری 
گوناگون فراهم کرده است و شاید به همین دلیل مطالبه ی جدی برای 

اقدام عملیاتی و تشکیل تیم ملی پنج نفره بانوان مطرح نمی شود.

وضعیت بسکتبال کالسیک پنج نفره با بی توجهی فدراسیون ضعیف 
شده  به گونه ای که از اعزام این تیم به بازی های آسیایی جاکارتا به 
بهانه تمرکز کمیته ملی المپیک بر مدال آوری رشته ها و ورزشکاران 
اعزامی، جلوگیری به عمل آمد، و دفاع قابل قبولی برای اعزام این 
تیم انجام نشد در حالی که قرار گرفتن برابر تیم های سطح اول آسیا 
و تجرب��ه حاصل از این بازی ها حتی به قیمت شکس��ت در تمامی 
مسابقه ها، می توانس��ت به عنوان نقطه شروع این رشته ورزشی به 

سمت پیشرفت و مطرح شدن در سطح بین المللی باشد.

 عالوه بر این، در این مدت بس��یاری از رس��انه ها و اهالی خانواده 
بس��کتبال تاکید کردند که تیم پنج نفره ه��م باید به جاکارتا اعزام 
می شد اما فریده ش��جاعی نایب رئیس بانوان فدراسیون بسکتبال 
به بیان این موضوع اکتفا کرد که” دوست داشتیم تیم پنج نفره به 
بازی های آسیایی جاکارتا اعزام شود اما  به نظر می رسد کمیته ملی 
المپیک موافقت نکرده و دیگر جای دفاع برای اعزام این تیم وجود 

ندارد” تا پرونده اعزام این تیم بسته شود.
مطابقت دادن این شنیده ها با گفته های رامین طباطبایی رئیس فدراسیون 
بسکتبال که قول حمایت از بسکتبال بانوان را داده بود تا حدی بیانگر 
این نکته است که نه تنها هنوز باور جدی برای حمایت از 
بخش بانوان در بدنه این فدراسیون نهادینه نشده و خیلی 
موارد در حد شعار باقی مانده است بلکه فدراسیون بانوان 
را با فعالیت بخش س��ه نفره قانع کرده  است. البته نباید 
فراموش کرد که در این اتفاق ها مشکالت مالی فدراسیون 
و ضعف مسووالن در جذب اسپانسر هم تاثیر گذار بوده 
است تا جایی که با وجود گفته شجاعی مبنی بر رایزنی با 
چند کشور برای انجام بازی تدارکاتی با تیم سه نفره زیر 
23سال، در حالی که کمتر از یک ماه به اعزام این  تیم به 
بازی های آسیایی جاکارتا زمان باقی است هنوز خبری از 

بازی تدارکاتی برون مرزی نیست.
به هر حال دیگر بهانه ای برای تعطیلی بسکتبال بانوان 
وجود ندارد. نسلی با بازیکنان توانمند فعال هستند و قطعا 
یک نسل جوان پشت س��ر آنها منتظر حمایت هستند. 
س��ال های گذشته محمود مشحون رئیس س��ابق فدراسیون به بهانه 
ممنوع بودن بس��کتبال با حجاب اس��المی، بانوان را فراموش کرد اما 
اکنون دیگر بهانه ای برای فراموشی این قسمت از بسکتبال وجود ندارد 

و فدراسیون  بسکتبال باید بیش از این ها به فکر دختران ایران باشد.
با توجه به اینکه وزارت ورزش و جوانان و ش��خص وزیر نیز در صادر 
شدن مجوز حجاب برای بسکتبالیست های دختر نقش زیادی ایفا کردند 
اگر فدراسیون بخواهد فعالیتی برای بانوان نداشته باشد مطمئنا مسووالن 

وزارت به مساله ورود خواهند کرد.

اوایل دهه 80 دروازه بانی به فهرست بزرگساالن استقالل اضافه 
شد که پله های ترقی را از تیم های پایه آغاز کرده بود تا به جمع 
سه دروازه بان اصلی آبی های پایتخت برسد. وحید طالب لو تنها 
پس از حسین طالب لو تدارکات زحمتکش تیم ملی در دهه 70 
و 80 گل��ری بود که از همان س��نین نوجوانی و جوانی عالقه و 
اس��تعدادش در این پست کلیدی را نشان داد و توانست پیراهن 
دو باشگاه بزرگ پایتخت در تیم های رده پایه و آکادمی را برتن 
کند. وحید ابتدا با پرسپولیس استارت زد و از رده جوانان به سمت 
استقالل کشیده شد تا همین اتفاق سرنوشت فوتبالی او را تغییر 
دهد. درخشش در جوانان و امیدهای استقالل باعث شد تا کادر 
فنی بزرگساالن چه مرحوم پورحیدی چه رولند کخ آلمانی راه را 
برای حضور او در تیم بزرگساالن در اوایل دهه 80 هموار کنند 

گرچه این اتفاق چن��دان با حضور دروازه بان های 
سرشناسی همچون هادی طباطبایی و پرویز برومند 
ب��رای وحید خوب پیش نرفت و او تنها عنوان گلر 

سوم را یدک کشید.
این روند حتی ب��ا ورود مربی جوانی همچون امیر 
قلعه نویی در لیگ س��وم حرفه ای در سال 82 نیز 
ادامه داشت تا طالب لو در سایه گلرهایی همچون 
برومند و مسعود قاس��می قرار بگیرد تا این که در 
روزهای پایانی همان فصل و با افت فاحش��ی که 
گلرهای اول و دوم داشتند سرانجام امیرقلعه نویی 
به دروازه بان ج��وان خود اطمینان کرد تا در یکی 
از س��نگین ترین در عین حال حساس ترین بازی 
ها مقابل س��پاهان در ورزشگاه نقش جهان طالب 

لو اولین بازی رسمی خود را برای استقالل انجام بدهد تا کلین 
شیت آن روز زندگی فوتبالی او را تحت الشعاع قرار داده و کارنامه 

ای پرافتخار برای او رقم بزند.
درخشش در نقش جهان مقابل سپاهان رفته رفته او را به پدیده 
جدید اس��تقالل و فوتبال ایران در پست دروازه بانی تبدیل کرد 
چ��ون وحید از آن پس به عنوان انتخاب اول قلعه نویی همواره 
در ترکیب اصلی به میدان رفت و در نهایت اولین قهرمانی را دو 
سال بعد با استقالل رویایی لیگ پنجم در ورزشگاه ازادی جشن 
گرف��ت. البته او در لیگ چهارم در رقاب��ت با دروازه بان خارجی 
همچون توپالوویچ هم کم نیاورد و بیشتر مواقع مرد شماره یک 
اس��تقالل بود گرچه چالش بزرگ او در لیگ پنجم در رقابت با 

دروازه بان��ی همچون مهدی رحمتی به عنوان رقیب اصلی رقم 
خورد که او را تبدیل به بهترین گلر ایران کرد. بدون ش��ک در 
آن سال ها در کنار هنرنمایی که طالب لو درون دروازه استقالل 
ارائه می داد ماجرای پنالتی گیر بودن او بیشتر از هر چیزی سرو 
صدا به پا کرد چون باعث شد تا وحید را با دروازه بان افسانه ای 
فوتبال ایران یعنی احمدرضا عابدزاده مقایسه کنند چون وحید با 
همی��ن پنالتی گرفتن ها بود که هم در قهرمانی های لیگ برتر 
هم در قهرمانی های حذفی که با استقالل به دست آورد نقش 

کلیدی خود را به رخ کشید.
طالب لو اولین پنالتی سرنوشت ساز را در هفته پایانی لیگ پنجم 
در جدال با برق ش��یراز در ورزش��گاه آزادی از محسن پاک نیت 
گرفت تا استقالل با برتری 4-1 مقابل حریف جشن 100 هزار 

نفری قهرمانی را برپا کند. همین عملکرد درخشان بود که باعث 
شد تا وحید به عنوان ذخیره ابراهیم میرزاپور در فهرست نهایی 
تیم ملی از سوی برانکو انتخاب و راهی جام جهانی 2006 آلمان 
شود. از دیگر پنالتی های مهمی که وحید در مهار آن موفق بود 
م��ی توان به گرفتن ضربه مهرزاد معدنچی در دربی پایتخت در 
لیگ شش��م همین طور مهار پنالتی های سرنوشت ساز رقبای 
استقالل در جام حذفی سال 87-86 مقابل ذوب آهن و مرحله 
بعد همان س��ال برابر فوالد در اهواز اش��اره کرد که آبی ها را به 
فینال رس��اند و قهرمانی شیرینی با امیر قلعه نویی سرمربی تازه 

برگشته به تیم رقم زد.
وحی��د طالب لو اما در رده ملی هیچ گاه به حقی که داش��ت 

و تصور می ش��د نرسید چون همواره به عنوان گلر ذخیره در 
فهرس��ت مربیان قرار می گرفت. ه��م در جام جهانی 2006 
هم در جام ملت های آسیا 2007 توسط قلعه نویی که ذخیره 
رودباریان شد و در جدال با کره جنوبی در مرحله یک چهارم 
نهای��ی به عنوان گلر پنالتی گیر به میدان رفت بلکه فرش��ته 
نجات قلعه نویی ش��ود اما به موفقیتی نرس��ید تا هم امیر از 
تیم ملی برکنار ش��ود هم خودش فرصت تبدیل شدن به مرد 
ش��ماره یک ایران را از دس��ت بدهد. در بازگش��ت از همان 
تورنمنت بود که افت فاحش طالب لو آغاز شد تا زمینه برای 

کنار رفتن او از اس��تقالل فراهم ش��ود.
س��ال هایی که یکی پس از دیگری با انتخاب های اشتباه توام 
شد تا وحید طالب لو در کنار پابه سن گذاشتن رفته رفته از بین 
گلرهای سطح اول خارج شود. البته او یک بار دیگر 
فرصت بازگشت به استقالل نصیبش شد اما این بار 
تفاوت زیادی با تجربه ش��یرین قبلی داشت چون 
حضور طالب لو هم نتوانس��ت جلوی بحران های 
استقالل را در لیگ سیزدهم و چهاردهم بگیرد تا او 
باز هم از استقالل کنار گذاشته شود آن هم با ثبت 
دو قهرمانی لیگ برتر، یک جام حذفی و حضور در 
جام جهان��ی 2006 به عنوان یکی از نماینده های 

استقالل.
وحی��د طالب لو در حالی از دنیای فوتبال حرفه ای 
ایران خداحافظی کرد که هیچ کس نمی تواند منکر 
کری های و جنگ های او با رقیب همیشگی اش 
مهدی رحمتی شود، دو رقیبی که از اردوهای ملی 
در رده پایه کنار هم بودند و همواره در رده باش��گاهی نیز جنگ 
های پنهانی و علنی با یکدیگر داش��تند که پرداختن جز به جز 
این جنگ ها کمی حوصله بر است گرچه این اواخر روابط میان 
دو گلر سرشناس استقاللی دو دهه اخیر کمی بهتر از قبل شده 
بود. وحید طالب لو امروز در حالی به صورت رسمی در کالیفرنیا 
از فوتبال خداحافظی کرد که بیش از 180 بازی برای اس��تقالل 
به عنوان مرد ش��ماره یک به میدان رفت و 9 بازی ملی هم در 
کارنامه خود به ثبت رس��اند ضمن این ک��ه در تمام ادوار لیگ 
با پیراهن تیم هایی همچون ش��اهین بوشهر، راه آهن و فوالد 
خوزستان نیز ۵۵ بار نامش را به ثبت رساند تا یکی از نام های به 

یادماندنی فوتبال ایران لقب بگیرد.

استقالل همواره استقالل است و پرچمش باالست

وقتی بسکتبال پنج نفره بانوان را فراموش می کنیم!
عملکرد ضعیف فدراسیون بسکتبال در رشته پنج نفره بانوان با وجود وعده های حمایت، عمال باعث شده

 این رشته نادیده گرفته شود و تنها به بسکتبال سه نفره بانوان توجه شود.

پایان پسر خوب قفس توری استقالل در کالیفرنیا
خداحافظی گلر سابق استقالل در 36 سالگی از دنیای فوتبال یکی از جالب ترین خبرهای امروز فوتبال ایران بود، 

بازیکنی که فراز و نشیب های زیادی در دوران پرافتخار بازیگری داشت.

خب�ر خب�ر

واکنش اشکان دژاگه به یک شایعه داغ
اشکان به شایعه خداحافظی اش واکنش نشان داد. 

اشکان دژاگه از جمله بازیکنانی بود که در جام جهانی یک دقیقه هم فرصت بازی 
به دست نیاورد. او به طور کامل روی نیمکت ایران نشست. البته این مسئله گویا به 
مصدومیتش هم ربط داشت. بعد از جام جهانی شایعه شد اشکان به خاطر وضعیت 
زانویش قصد دارد از بازی های ملی خداحافظی کند .این بازیکن اما چنین مسئله 
ای را تکذیب می کند و می گوید: »نه من از تیم ملی خداحافظی نکرده ام و تمرکزم 

روی جام ملت هاست.«
حسرت 2 ساله سپاهان برای شکست خوزستان

تیم فوتبال س��پاهان اصفهان س��یزدهمین بازی متوالی بدون پیروزی را مقابل 
تیم های خوزستانی تجربه کرد. دیدار تیم های سپاهان و نفت آبادان در استادیوم 
خالی از تماشاگر نقش جهان بدون گل مساوی خاتمه یافت تا انتظار سپاهانی ها 
برای شکس��ت دادن تیم های خوزس��تانی در مسابقات رسمی به 2 سال افزایش 
پیدا کند. آخرین برد سپاهان برابر یک تیم از خوزستان به تاریخ 16 مردادماه 9۵ 
برمی گردد که سپاهان با مربیگری عبداهلل ویسی توانست تیم استقالل خوزستان 
را با نتیجه 3 بر یک مغلوب کند. سپاهانی ها اما از آن روز به بعد در حسرت پیروزی 
برابر نمایندگان فوتبال دیار کارون مانده و در 13 بازی متوالی نتوانسته اند تیم های 
خوزستانی را شکست دهند. 7 تساوی و 6 شکست در 13 مسابقه اخیر سپاهان برابر 
تیم های خوزستانی در لیگ برتر و جام حذفی رقم خورده و این تیم متمول اصفهانی 

مدت هاست طعم پیروزی برابر تیم های جنوبی را نچشیده است.

می روم تا تنها دلخوشی
 مسجدسلیمانی ها آسیب نبیند

مدیرعامل باش��گاه نفت مسجدسلیمان پس از اس��تعفا، گفت: من می روم که با 
هدف تخریب من، تنها دلخوشی مردم مسجدسلیمان آسیب نبیند.  کیوان بابادی 
درباره اس��تعفا از سمت مدیرعاملی این باش��گاه با بیان این  که از همشهری های 
عزیزم حاللیت می طلبم، اظهارکرد: من با تفکرات و کارشکنی برخی از اعضای 
هیات مدیره و همچنین نگاه بسته آن ها نمی توانم خدمتگزار خوبی برای مردم خوب 

مسجدسلیمان باشم و به همین دلیل از مدیرعاملی این باشگاه استعفا می دهم. 
وی بیان کرد: شاید با رفتن من و آمدن فرد مورد نظر آقایان، آسیبی به تیم وارد 
نش��ود. من می روم که با هدف تخریب من، تنها دلخوشی مردم مسجدسلیمان 
آسیب نبیند. تنها می توانم بگویم “خدایا چنان کن سرانجام کار که تو خشنود باشی 

و ما رستگار”. من واقعا می خواستم در این باشگاه کار کنم ولی نگذاشتند.
مدیرعامل مستعفی باشگاه نفت مسجدسلیمان با بیان این که در مدت حضورم در 
این باشگاه خالصانه تالش کردم و هدفم موفقیت تیم در فصل هجدهم لیگ برتر 
بود، گفت: از تالش های بی وقفه و شبانه روزی آقای ظاهری نماینده مسجدسلیمان 
در مجلس شورای اسالمی، دکتر شریعتی استاندار خوزستان، آقای حیدری مدیرکل 
ورزش و جوان��ان اس��تان و همچنین آقای ناصری کریموند مدیرعامل ش��رکت 
بهره برداری نفت و گاز مسجدس��لیمان و فرماندار مسجدسلیمان در راستای حل 

مشکالت باشگاه و حمایت از بنده تشکر می کنم.

مذاکره جدی استقالل خوزستان 
و آیندهوون برای انتقال یونس دلفی

مدیرعامل استقالل خوزستان از مذاکره جدی با قهرمان اردی ویژه هلند برای انتقال 
دلفی به این تیم خبر داد. 

امیر سلطانی مدیرعامل استقالل خوزستان در حاشیه مراسم برترین های فوتبال 
ایران در فصل 97-96 با بیان این که وضعیت تیمش در آستانه شروع لیگ برتر 
خوب است. او در ادامه با اشاره به تغییراتی که در این تیم رخ داد نیز گفت: با اتمام 
فصل قرارداد برخی از بازیکنان به پایان رس��ید و تیم ما پوس��ت اندازی کرد. چند 
بازیکن راهی تیم های دیگر ش��دند چرا که پیشنهادهای مالی بهتری داشتند. به 
جای آن ها بازیکنان جدیدی را جذب کردیم. مدیرعامل استقالل خوزستان مشکل 
تیمش را انتقال از بخش خصوصی به مجموعه بانک ملی عنوان کرد و افزود: در 
این دوره مدت زمانی هدر رفت و تیم ما برای آماده سازی مستاصل شد. سلطانی با 
بیان اینکه تیم هلندی PSV آیندهوون درخواست جدی برای جذب یونس دلفی 
داده است، گفت: در حال رایزنی با این تیم هستیم تا بهترین اتفاق برای دلفی رخ 
بده��د. در همین زمان یونس تمرین هایش را در تیم ما دنبال می کند. او با اینکه 
بازیکن جوانی است اما خیلی حرفه ای رفتار می کند. ان شاءاهلل وقتی کارها درست 
شود، او به این تیم منتقل می شود. وی خاطرنشان کرد: سال گذشته یونس با وجود 
اینکه 18 سالش تمام نشده بود، راهی هلند شد. من از این موضوع تعجب می کنم. 
طبق قانون او مجاز به عقد قرارداد حرفه ای نیست چرا که به سن قانونی نرسیده 
است. مدیرعامل باشگاه استقالل خوزستان در پایان عنوان کرد: سعی می کنیم در 
چالش با مشکالت مالی موفق باشیم و در طول فصل دو سه بازیکن مانند یونس 

دلفی را به جامعه فوتبال ایران و خوزستان معرفی کنیم.

قرارداد مربی جدید فوالد امضا شد
عزیر فریسات به عنوان مربی به کادر فنی تیم فوتبال فوالد خوزستان اضافه شد.  
عزیز فریسات با درخواست سرمربی فوالد به کادر فنی این تیم برای حضور در لیگ 
هجدهم فوتبال اضافه شد و قرارداد او توسط مدیرعامل جدید این باشگاه به امضا 
رسید. فریسات در دوره فعالیت نعیم سعداوی به عنوان سرمربی فوالد، به عنوان 
مربی در کادرفنی حضور داش��ت. همچنین کارت بازی وینیسوس لوپزالیوریندو 
ملقب به نگچی صادر شد تا این مدافع برزیلی با تشخیص سرمربی فوالد در هفته 

اول به میدان برود.

اولین قدم را در لیگ برتر خوب برداشتیم
سرمربی فوالد خوزستان گفت: خدا را شکر که اولین قدم را در لیگ برتر خوب 
برداشتیم. بازی سخت و حساسی بود. یک برد با ارزش کسب کردیم.   سید 
اکبر پورموس��وی بعد از پی��روزی 2 بر یک لحظه آخری تیمش مقابل پارس 
جنوبی جم، در نشس��ت خبر اظهار کرد: خدا را شکر که اولین قدم را در لیگ 
برتر خوب برداش��تیم. بازی س��خت و حساس��ی بود. یک برد با ارزش کسب 
کردیم و به نمایندگی از بازیکنان و کادرفنی این برد را به کارگران ش��رکت 
فوال تقدیم می کنم. با این برد اعالم می کنیم همیش��ه به یادشان هستیم. از 

زحمات آن ها تشکر می کنیم.
او با خسته نباشید به بازیکنانش گفت: کسب اولین برد در خانه سخت است چرا 
که سال گذشته در بازی آخر شکست خورده بودیم. سعی می کنیم با کار بیش تر 
مشکالت را حل کنیم. از هواداران هم تشکر می کنم که ما را حمایت کردند. آن ها از 
بازی آخر در لیگ برتر دلخور بودند. هنوز برای بهتر شدن مشکالتی در تیم هست.

سرمربی فوالد خوزستان درباره مشکل بدنی بازیکنانش در این بازی و ضعف در 
برخی پس��ت ها خاطرنش��ان کرد: با توجه به این که دوران بدنسازی را پشت سر 
گذاشتیم، بازیکنان در نیمه دوم دچار مشکل شدند. تالش می کنیم ریکاوری خوبی 
انجام دهیم. با بپذیریم که اگر می خواهیم تیم قابل احترامی باشیم نباید به حریف 

موقعیت بدهیم.
پورموسوی گفت: ما یک مقدار تحت تاثیر بازی حریف قرار گرفتیم. تیم حریف 
بازی مستقیم انجام داد و خطوط تیم ما فاصله گرفت. هافبک های ما از بازی خارج 
شده بودند. تالش می کنیم این ضعف را جبران کنیم. نیاز به کار ترکیبی و تیمی 
داریم. بازیکنان خوبی در خط هافبک و حمله داریم. شکست دادن تیم پارس به این 

راحتی نیست. سال گذشته و امسال پارس جزو مدعیان است.

علی پروین پیشکسوت
 والیبال ایران درگذشت

پیشکسوت والیبال ایران دار فانی را وداع 
گفت.  صبح روز جمعه پنجم مرداد ماه 
هزار و سیصد و نو هفت، والیبال ایران 
یکی از شاخص ترین و زحمتکش ترین 

چهره های خودرا از دست داد.
 استاد علی پروین پیشکسوت والیبال 
دار فان��ی را وداع گفت تا والیبال ایران 
یکی از چهره های ماندگار و تاثیرگذار 
خود را از دس��ت دهد. علی پروین که 

والیبال خوزستان را تحت تاثیر دلسوزی های خود قرار داده بود خدمات 
بس��یاری برای این استان داشت. بازیکنان بسیار زیادی چون محمد 
موس��وی، مصطفی شریفات، مسلم محمدزاده و … حاصل تالش 
های او در عرصه بازیکن س��ازی بودند. در کنار بازیکن سازی استاد 
علی پروین قدم های بزرگی در زمینه تیم داری و حضور نماینده های 
خوزستان در لیگ والیبال برداشت. او همواره در تالش بود تا خوزستان 
نماینده ای در خور نام این استان در لیگ والیبال داشته باشد تا جوان 
این شهر بتوانند اس��تعدادهای خود را به نمایش بگذارند. استاد علی 
پروی��ن از داوران بین المللی والیب��ال ایران نیز بودند. او با قضاوت در 
رقابت های داخلی و بین المللی یکی از داوران برجسته والیبال ایران 

نیز محسوب می شد.
بامداد زاگرس درگذشت پیشکسوت والیبال خوزستان را 

به خانواده سوگوار ایشان تسلیت می گوید.

باید امتیاز باشگاه نفت را بخرم
 و به شهرم ببرم

علیرضا بیرانوند گفت که می خواهد امتیاز باش��گاه نفت را بخرد و به 
خرم آباد ببرد. علیرضا بیرانوند دروازه بان پرسپولیس و تیم ملی که سابقه 
حضور در تیم نفت تهران را هم دارد، حرف های جالبی زده است.  او 
گفت: می خواهم امتیاز باشگاه نفت را بخرم و به شهرم خرم آباد ببرم. 

چون شهر من دوتا نه، سه نماینده در جام جهانی داشت! 
علیرضا بیرانوند و وحید امیری دو بازیکن تیم ملی ایران در جام جهانی 
بودند که اهل خرم آباد هستند. اما نفر سوم کیست؟ بیرانوند می گوید: 
من، وحید امیری و دنیل ارزاني بازیکن تیم ملی استرالیا. بیرانوند با اینکه 
مدت هاست از تیم نفت تهران جدا شده اما هنوز به دلیل طلبی که از 
این باشگاه دارد، چند وقت یک بار حرف آن را می زند و این بار هم که 

گفته می خواهد امتیاز آن را بخرد و به خرم آباد ببرد.

انتقاد عجیب قلعه نویی روی آنتن زنده!
امیر قلعه نویی در پایان بازی تیمش با صنعت نفت حرف هایی شوکه 
کننده زد. امیر قلعه نویی در پایان بازی تیمش با صنعت نفت از شرایط 
حاک��م بر این بازی ، داوری و فدراس��یون و حتی مملکت انتقادهای 
تن��دی کرد. او در این بازی گفت:»به نظ��رم بازی در حد لیگ یک 
بود. استادیوم به این قشنگی و این چمن چرا باید بی تماشاگر باشد. 
همه دنیا به خاطر اسپانسر تماشاگر می آورند توی ورزشگاه اما اینجا 
از این حکم ها می دهند. قطعا اگر برای صنعت نفت و تراکتورسازی 
بود ، احکام محرومیت این تیم ها بخشیده می شد. چقدر هم خوب 
بود اما چون تاج اصفهانی است ، این کار را برای ما نکردند. تاه برای 
محرومیتی که از فصل قبل بوده است.« او حرف های عجیب تری 
هم زد و گفت:»برای بقیه از این کارها می کنند ، کما اینکه در قرارداد 
بعضی ها گفته که بیا چیز کن! یعنی به خیلی ها از این حرف ها زدند. 
مثل ماجرای قرارداد حسن جعفری که به او گفته بودند ... حاال بد هم 
نیست. دست شان درد نکند که از این کارها می کنند. ولی چون آقای 
تاج اصفهانی است ، کوچکترین قدمی برای تیم های اصفهانی بر نمی 
دارد!«  قلع��ه نویی در ادامه گفت:»داور صد در صد دو پنالتی برای ما 

نگرفت. من امیدوارم اشتباه کرده باشم ولی بعید می دانم .«
او همچنی��ن گفت:» من از آقای حس��ن زاده خواهش می کنم هم 
تراکتورسازی را ببخشد و هم صنعت نفت را . آخر فایده ندارد که. سال 
قبل، پارس��ال ما را چقدر در ذوب آهن اذیت کردند؟ االن هم باز این 
اتفاق اینجا ببینید چه کاری می کنند.« دادخواه گزارشگر اصفهانی به 
قلعه نویی گفت به نظرتان این قوانین فدراسیون ، ضوابط مشخصی 
ندارد و قلعه نویی پاسخ داد:»اصال شک نکنید! در مملکت ما 40 سال 
است قانون قائم به شخص است. من از تریبون شما خواهش می کنم 

آبادان و تراکتور را ببخشند.«

حواشی عجیب در بوکس بعد از استعفای 
جنجالی آقای سرپرست ادامه دارد !

در ادامه حاشیه درگیری اخیر سرپرست تیم ملی بوکس و مسئوالن 
فدراسیون، پیگیری این موضوع و حواشی از طریق مراجع قضایی در 

نوع خود عجیب و جالب توجه است.
 چند روز بیش��تر از انتخاب حسین ثوری به عنوان رئیس فدراسیون 
بوکس نگذش��ته بود ک��ه وی در اقدامی دور از انتظار عیس��ی گل 
محمدی را به عنوان سرپرست تیم ملی بوکس منصوب کرد. اگرچه 
گل محمدی بارها با تیم پیوند ساپکو به موفقیت های داخلی و برون 
مرزی زیادی دست پیدا کرده بود اما بسیاری از کارشناسان معتقد بودند 
با وجود حضور چهره هایی همچون حس��ین نهرودی با کوله باری 
از تجرب��ه در بوکس باید از آنها به عنوان سرپرس��ت در تیم ملی 
اس��تفاده می شد و شاید بهتر بود گل محمدی در جایی همچون 
سازمان لیگ زمام امور را بر عهده می گرفت. هنوز چند ماهی از 
سرپرستی گل محمدی در تیم ملی نگذشته بود که درگیری وی و 
برخی از مسئوالن فدراسیون در جلسه بین آنها دردسر ساز شد و گل 
محمدی در اعتراض به ش��رایط موجود در فدراس��یون از سمت خود 
اس��تعفا داد. وی حتی در یک نشس��ت خبری در جمع خبرنگاران از 
مسائل پشت پرده در بوکس خبر داد و عمر فدراسیون فعلی را طوالنی 
ندانس��ت. درگیری های بین طرفین حت��ی در فضای مجازی هم با 
قدرت و شدت بیشتری ادامه پیدا کرد تا اینکه گل محمدی مدعی شد 
بارها در این فضا به وی توهین شده و از همین رو پیگیری های قضایی 
خود را علیه دبیر و رئیس فدراسیون بوکس ادامه داد. شنیده می شود 
وی حتی شکواییه ای در دادسرای عمومی و انقالب شهرستان رباط 
کریم در دست داشت که در آن از مسئوالن فدراسیون برای پیگیری 
موضوع دعوت به عمل آمده بود که البته هیچ کس از فدراسیون نسبت 
به این موضوع واکنشی نداشت. برخی مسائل مطرح شده در فضای 
مجازی علیه گل محمدی و آنچه وی نشر اکاذیب می داند باعث 
شده تا پرونده این درگیری همچنان باز باشد، پرونده ای که بدون 
ش��ک در آستانه بازیهای آس��یایی دودش تنها به چشم تیم ملی 

بوکس خواهد رفت.
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مشکل پخش مجموعه های نمایشی، به 
صرف شبکه اول سیما محدود نمی شود 
و عالوه بر این شبکه ، به نظر می رسد 
کف گیر شبکه های سه و پنج سیما هم 
با  نیز  آنها  و  باشد  دیگ خورده  ته  به 

مشکالتی از این دست مواجهند.  
با اتمام سریال شش قسمتی »شب عید« 
به کارگردانی سعید آقاخانی، حاال نوبت 
به سریال خارجی »سرنخ« رسیده تا یک 
هفته دیگر آنتن شبکه یک سیما را پُر نگه 
دارد؛ این در حالی است که با توجه به 
پیگری های خبرنگار ایسنا هنوز سریال 
مشخصی به عنوان مجموعه بعدی این 

شبکه مشخص نشده است.
با  آنتن  کردن  پُر  از  سبک  این  البته 
بعضًا  و  کوتاه مدت  سریال های  پخش 
در  اخیرا  که  است  رویکردی  تکراری 
دیگر شبکه های سیما نیز دیده می شود؛ 
اما طبیعتا انتظار مخاطب از شبکه یک 
سیما به عنوان »شبکه ملی« بیشتر است؛ 
شبکه ای که زمانی با پخش سریال هایی 

به  باد«  چشم  »در  چون 
جعفری  مسعود  کارگردانی 
درجه«  صفر  »مدار  جوزانی، 
کارگردانی  به  دهم«  »شب  و 
»مختارنامه«  و  فتحی  حسن 
به کارگردانی داوود میرباقری 
عملکرد قابل قبولی حداقل در 

حوزه نمایش داشت.
این در حالی است که از پخش 
آخرین سریال الف ویژه شبکه 
به  شاه«  »معمای  یعنی  یک 
ورزی  محمدرضا  کارگردانی 
می گذرد؛  دو سال  به  نزدیک 
مجموعه  این  چند  هر 
با  توجه  با  نیز  تلویزیونی 
برخی  درباره  که  انتقادهایی 

پردازش  نحوه  و  تاریخی  اطالعات 
رویدادهای مهم تاریخ معاصر به همراه 
داشت، نتوانست آن طور که باید خاطره 
مناسبی از سریال الف ویژه را در ذهن 

مخاطبان باقی بگذارد.

شبکه یک در سال جاری، پس از پخش 
به  »پایتخت«  سریال  از  فصل  پنجمین 
عنوان  به  مقدم  سیروس  کارگردانی 
سریال نوروزی، اقدام به پخش سریال 
محمدرضا  کارگردانی  به  »ایراندخت« 
ورزی کرد. این سریال که پیشتر چند 

قسمت از آن با عنوان »ستارخان« 
به  بار  این  بود،  شده  آنتن  راهی 
از  قسمت  در 2۷  کامل  صورت 

شبکه یک سیما پخش شد. 
سریال »سر دلبران« به کارگردانی 
محمد حسین لطیفی نیز به عنوان 
سریال رمضانی شبکه یک راهی 
آنتن شد که البته نتوانست موفقیت 
پس  کند.  تکرار  را  »صاحبدالن« 
»راه  تلویزیونی  مجموعه  آن  از 
داوود  کارگردانی  به  بیراهه«  و 
نوبت  سپس  و  شد  پخش  بیدل 
قسمتی  شش  سریال  پخش  به 
سعید آقاخانی با عنوان »شب عید« 
رسید. این شب ها نیز قرار است 
سریال فرانسوی »سرنخ« در شش 
قسمت از شبکه یک سیما پخش شود 
و جای خود را به سریال دیگری بدهد 
که هنوز از سوی مدیران مشخص نشده 

است.
اما باید به این نکته توجه کرد که در حالی 

رویکرد پخش سریال  با سطح کیفی نه 
چندان مناسب و پُر کردن جدول پخش 
بدون برنامه ریزی  مشخص در شبکه یک 
در پیش گرفته شده که مرتضی میرباقری 
)معاون سیما( تاکید کرده است تلویزیون 
برای ساخت سریال های خود با مشکل 
مالی مواجه نیست. بنابراین این پرسش 
در  صداوسیما  اگر  که  می شود  مطرح 
بخش بودجه تولید آثار نمایشی با مشکل 
سریال های  جای  چرا  نیست،  مواجهه 
خالی  تلویزیون  در  همچنان  باکیفیت 

است؟
رویکرد  شاید  پرسش  این  پاسخ 
در  است  مدتی  که  باشد  انبوه گرایی 
نتیجه این  تلویزیون جان گرفته است. 
رویکرد تولید آثار متعدد با سطح کیفی 
متوسط و بعضا پایین و تمرکز نکردن 
بر تولید آثار نمایشی با کیفیت و جذب 
هنرمندانی است که مدتی پیش به سبب 
همین رویکرد از تلویزیون کوچ کرده و 
به شبکه نمایش خانگی و سینما رفته اند.

مدیرکل ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی 
می گوید: فرآیند ثبت اضطراری خانه فروغ می تواند به استناد 
گزارش ایلنا آغاز شود. در این خانه، اتاق فروغ تبدیل به آشپزخانه 
شده و تنها یک پنجره، ناجی همه آن شعرهایی است که در این 
چهاردیواری به کاغذ رسیده اند. یک پنجره که فروغ از آن به 

ازدحام کوچه خوشبخت می نگریست.
»خادم آزاد«، هشتاد و چهار سال است که نام این کوچه خادم 
آزاد است. کم ِکم هشتاد و چهار سال است که انتهای این کوی، 
خانه ای با دری سبز رنگ و طرحی از قوی سپید جا خوش کرده. 
دیوارهای خانه اگرچه 4۱ سال پیش بازسازی شده اما حیاط هنوز 
همان حوض بکری را دارد که بارها و بارها با ماهی های قرمزش 

پا به شعرهای فروغ گذاشته بود.
باغچه های حیاط خانه فرخزاد، دیگر رونق سابق را ندارند. از همه 
آن درخت های انگور و پرتقال و ... یک درخت خرمالو مانده که 

ثابت کند فروغ راست می گفت؛ کسی نمی خواهد باور کند که باغچه دارد 
می میرد/و ذهن باغچه دارد آرام آرام از خاطرات سبز تهی می شود.

زیر زمین هم همان است که بود. همان مأمن امن کودکی های فروغ، وقتی 
به روایت خودش روی چادرشب ها و رخت خواب های اضافی می ایستاد 
و اپرا می خواند. پله های زیر زمین را که پایین بروی، انگار در تاریخ سقوط 

و به ۱3 سالگی فروغ سفر کرده ای.
اتاق فروغ اما حاال تبدیل به آشپزخانه شده و تنها یک پنجره، ناجی همه آن 
شعرهایی است که در این چهاردیواری به کاغذ رسیده اند. یک پنجره که 

فروغ از آن به ازدحام کوچه خوشبخت می نگریست.
خانه انتهای کوچه قدیمی خادم آزاد، از پهلوی اول به جا مانده و چند باری 
هم دستی به سر و رویش کشیده شده اما اغراق نکرده ام اگر بگویم آجرها 

و سنگ هایی که اضافه شده، حریف خاطره ها نشده اند.
چرا خانه پدری فروغ باید ثبت ملی شود؟

فروغ در همین خانه به سال هزار و سیصد و سیزده، به دنیا آمد. در همین 
خانه بزرگ شد. در همین خانه اولین شعرهایش را گفت و در غربت همین 

خانه لباس عروسی به تن کرد.
خانه فروغ هنوز به ثبت ملی نرسیده اما قطعاً می تواند به 

خاطر اسم فروغ فرخزاد، حایز اهمیت باشد
 سال های ابتدای جدایی ش از پرویز شاپور به همین خانه بازگشته بود و 

چند صباحی هم کنار کامیار و خانواده اش در انتهای کوی خادم آزاد زندگی 
کرد. حتی بنا بر روایت توران خانم، مادر فروغ، او در آخرین روز زندگی 

خود، 24 بهمن سال 45 هم، به این خانه سر زده بود.
» کوچه ای هست که قلب من آن را /از محله های کودکی ام دزیده است...«

از صندوق پستی که سال های سال از نامه های فروغ فرخزاد به پرویز شاپور 
نگهداری می کرد خبری نیست اما تصویر دخترکی با قدم های تند که خود 
را به سر کوی خادم آزاد می رسانَد و پاکت سفید رنگش را به صندوق 
می اندازد و برمی گردد، هنوز در ذهن همسایه های پیر و جوان هست. 
همسایه هایی که دل شان برای این خانه می تپد و از زمزمه های تخریب آن، 
ناراحتند: »تا وقتی خود آقا نوروزی زنده بود، این خانه نفس می کشید. آخ 
نگفت در همه این سال ها. حاال هنوز کفنش خشک نشده، ورثه می خواهند 
بکوبند و آپارتمان بسازند.« این ها را پیرزن خانه  کناری می گوید. دختر 
جوانی که کنارش ایستاده حرف هایش را قطع می کند: »خانه فرخزاد هویت 
این کوچه است. من سنم قد نمی دهد اما خاطره های یکی از بزرگ ترین 
شاعران زن ایران را نباید برای چهار طبقه آپارتمان تخریب کرد. ما که 

رضایت نداریم. شما که خبرنگاری، نمی توانی کاری کنی؟«
درخواست ثبت اضطراری خانه فروغ

فرهاد نظری )مدیرکل ثبت آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی( 
درباره تخریب خانه فروغ به ایلنا گفت: خانه فروغ هنوز به ثبت ملی نرسیده 

اما قطعاً می تواند به خاطر اسم فروغ فرخزاد، حایز اهمیت باشد.

او در پاسخ به اینکه چگونه یک مالک خصوصی می تواند به راحتی 
جواز تخریب و نوسازی خانه فروغ را بگیرد، افزود: برای صدور جواز 
تخریب شهرداری هر منطقه موظف است که از سازمان میراث فرهنگی 

استعالم کند.
نظری تأکید کرد که سازمان میراث فرهنگی می تواند به استناد گزارش 
ایلنا با فرستادن نمایندگانی برای بازدید از بنا، جلوی تخریب این خانه 

تاریخی را گرفته و فرآیند ثبت اضطراری را به سرعت شروع کند.
در یک قدمی تخریب بنای ۸4 ساله

حاال  با پتک ها  و کلنگ هایشان در یک قدمی حیاط خانه فرخزاد 
ایستاده  و خبر از تخریب آن در همین یکی دو روز آینده می دهند. 
پیرمرد تفرشی که سال ها پیش این  خانه را از پدر فروغ خریده و 
حافظ تاریخ و خاطره های آن بود، حاال فوت کرده است و ورثه 
می خواهند هرچه سریع تر خانه را تخریب کنند. رسانه ها در خواب 
و شهرداری منطقه ۱۱ ناحیه 4 هم پروانه ساخت آن را صادر کرده و 

کار روی کاغذ تمام است.
خانه انتهای کوی خادم آزاد، نرسیده به چهارراه امیریه صرفاً خانه فروغ 
نیست و برخی از تاریخ و میراث کشور ما را از پهلوی اول در خود دارد. 
نامه های الزم به اداره کل میراث فرهنگی تهران زده شده و این نفس های 
آخر است که به شماره افتاده. تا دیر نشده دست بجنبانید. نگذارید آخرین 
یادگار به جا مانده از شاعر بزرگ معاصر زن کشور، تبدیل به آپارتمان های 

چند طبقه شود.
چندی پیش نیز موسسه مردم نهاد سرزمین سبز طی نامه ای به مدیرکل 
میراث فرهنگی تهران خواستار ثبت خانه فروغ فرخزاد شده بود. در بخشی 
از این نامه قید شده  است: خانه فروغ فرخزاد، طبق تصمیم مالکین فعلی، 
ظرف چند روز آیده تخریب خواهد شد و پروانه ساخت آن نیز توسط 
شهرداری منطقه ۱۱ ناحیه 4 صادر گردیده  است. به رغم پیگیری های فراوان 
دوستداران ادب و فرهنگ ایران در سال های گذشته، متاسفانه تاکنون این 
خانه، ثبت ملی نشده است. خواهشمند است با توجه به فرصت بسیار کوتاه 
چند روزه ای که در پیش است، به صورت اضطراری، دستور ثبت این خانه 
را جهت جلوگیری از تخریب و اقدامات الزم آتی صادر فرمایید. تجربه 
نشان داده است، حفظ خانه های مشاهیر از قبیل مهدی اخوان ثالث، سیمین 
و جالل و ... اثرات بسیار مثبت در حفظ هویت شهری،فرهنگی، رونق 

گردشگری و روحی روانی در  جامعه داشته است.

کفگیر شبکه یک به تِه دیگ خورده است؟

تنها چند روز به تخریب خانه پدری فروغ فرخزاد باقی مانده

نوش�ته عک�س 

انتقاد کیانیان از رفتاری 
بدتر از سانسور دولتی

رضا کیانیان نمایش فیلم های دیگر را در زمان 
اکران »دلم می خواد« به کارگردانی بهمن فرمان آرا 
را کاری بدتر از سانسور دولتی دانست و نوشت: 

»بعضی سینماداران کل فیلم را حذف می کنند.«
رضا کیانیان در واکنش به نمایش سایر فیلم های 
ساخته  خواد«  می  »دلم  فیلم  اکران  ساعات  در 
بهمن فرمان آرا در اینستاگرام نوشت: »مدتیست از 
دوستانم می شنوم بعضی سینماها سرخود و یا به 
خواست پخش کننده فیلم های دیگر، در بعضی 
سانس های »دلم می خواد « فیلم دیگری نشون 
می دهند.کاری که از سانسور دولتی بدتره! چون 
سانسور دولتی رو می شناسیم، بعضی صحنه ها 
رو حذف می کنه!! اما بعضی پخش کننده ها و 

سینماداران، کل فیلم رو حذف می کنند.«

محسن چاوشی اصالحیه های دفتر 
موسیقی را نپذیرفت!

دفتر موسیقی  ارزشیابی  نظارت و  رئیس واحد 
الکاری  ممنوع  خبر  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 

محسن چاوشی را تکذیب کرد.
پس از انتشار خبر احتمال ممنوع الکاری محسن 
چاوشی در رسانه نوا، پیگیری های خبرنگاران این 
رسانه برای گفتگو با رئیس دفتر موسیقی بی نتیجه 
ماند ولی رئیس واحد نظارت و ارزشیابی دفتر 
موسیقی در گفتگویی با باشگاه خبرنگاران جوان 
خبر ممنوع الکاری محسن چاوشی را تکذیب 
کرده است. ابوالفضل صادقی نژاد رئیس واحد 
نظارت و ارزشیابی دفتر موسیقی وزارت فرهنگ 
باشگاه  با خبرنگار  گفتگو  در  اسالمی  ارشاد  و 
شرکت  گفت:  باره  این  در  جوان  خبرنگاران 
متقاضی برای کسب مجوز آلبوم »ابراهیم«، پنج 
مرداد 96 در خواستش را به دفتر موسیقی وزارت 
ارشاد ارسال کرد. این درخواست به شورای شعر 
دفتر موسیقی رفت و ۱6 مرداد همان سال بررسی 
شد.  وی افزود: پس از بررسی شورای شعر، دو 
قطعه از این آلبوم هفت قطعه ای تأیید شد و پنج 
قطعه اصالحیه خورد. پس از اینکه اصالحیه به 

این لحظه هیچ  تا  ارسال شد،  متقاضی  شرکت 
پاسخی از این شرکت به دست ما نرسیده است.

به  که  اصالحاتی  خصوص  در  نژاد  صادقی   
برخی اشعار آلبوم »ابراهیم« وارد شد، اظهار کرد: 
غلط  یک  یا  کلمه  یک  است  ممکن  اصالحیه 
آن  کردن  رد  اصالحیه،  از  منظور  باشد.  امالیی 
پنج قطعه نیست. البته ریز اصالحیه ها، در دستم 
نیست؛ اما آنچه مشخص و قطعی است، این است 

که دفتر موسیقی آلبوم را به کلی رد نکرده است.
دفتر موسیقی  ارزشیابی  نظارت و  رئیس واحد 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در پایان درباره 
شایعات مبنی بر ممنوع الکار شدن محسن چاوشی 
بیان کرد: محسن چاوشی ممنوع الکار نیست و می 

تواند به فعالیتش در موسیقی ادامه دهد.

بانوی ایرانی، داور یک 
جشنواره فیلم جهانی شد

مستقل  سینمای  جشنواره  داور  ریاحی  مرجان 
»سینماالیا« در فیلیپین شد.

عنوان  به  ریاحی  مرجان  افکارنیوز،  گزارش  به 
داور چهاردهمین جشنواره سینمای مستقل فیلیپین 

»سینماالیا« به این کشور سفر خواهد کرد.
این جشنواره به رقابت فیلم های مستقل سینمایی، 

کوتاه، تجربی، مستند و انیمیشن اختصاص دارد.
مرجان ریاحی مستندساز و فیلمنامه نویس، مدیر و 
موسس »پایگاه خبری فیلم کوتاه«، یکی از اعضای 
هیات داوران بنیاد توسعه سینمای آسیا و اقیانوسیه 

»نتپک« در این جشنواره است.
مرجان ریاحی در بیش از 24 جشنواره جهانی به 
عنوان رییس هیات داوران یا داور حضور داشته 
است. از آن جمله می توان به رییس هیات داوران 
آسیایی در پانزدهمین جشنواره »شب های سیاه« 
فیلم  داوران بخش  هیات  رییس  استونی،  تالین 
کوتاه هفدهمین جشنواره کودکان »فیل طالیی« 
آسیایی  داوران  هیات  رییس  هند،  حیدرآباد 
کره  در  »بوچئون«  فانتزی  فیلم های  جشنواره 
جنوبی، داور جشنواره »وزول« فرانسه، جشنواره 
زنان »هرات« در افغانستان، جشنواره »چشم سوم« 
و  لهستان  در  »زوم«  جشنواره  هندوستان،  در 

آکادمی »گرند آف« در لهستان اشاره کرد.

ن�ه بخا کتا

ش�یه حا ر  د

شبکه یک سیما که زمانی با پخش سریال های الف ویژه و تاریخی، ویترین تلویزیون به لحاظ پخش آثار نمایشی محسوب می شد، 
مدتی است که صرف پر کردن آنتن را اولویت قرار داده و بی آنکه سطح کیفی آثار چندان مورد توجهش باشد، سریال هایش را انتخاب می کند.

»کاتیوشا«و»من دیوانه نیستم«روی پرده آمدند| »به وقت خماری«و»خاله 
قورباغه«میلیاردی شدند

جدول  صدر  در  توجهش  قابل  فروش  با  »هزارپا«  سینمایی  فیلم 
اول  توانست جایگاه  قرار گرفت و در مدت 22 روز  پرفروش ها 

جدول را در اختیار بگیرد.
دو فیلم جدید روی پرده سینماها آمدند؛ »من دیوانه نیستم« و »کاتیوشا« 
که هر دو نیز قصه ای کمدی دارند. البته هیچ کدام از این دو فیلم در 
روزهای ابتدایی اکران شان نتوانستند به فروش قابل توجهی برسند 
و همین موضوع باعث شده تا از کمدی »هزارپا« همچنان به عنوان 
پدیده چند هفته اخیر سینما یاد شود. عالوه بر اکران دو اثر جدید، دو 
فیلم هم فروش یک میلیاردی را رد کردند و فروش نسبتا خوب »خاله 
قورباغه« به کارگردانی افشین هاشمی هم امید دوباره ای به طرفداران 
و حامیان سینمای کودک بخشید. در گزارشی که در ادامه می خوانید 

روند فروش فیلم های روی پرده را بررسی کردیم.

اکران دو فیلم جدید
دو فیلم سینمایی »من دیوانه نیستم« به کارگردانی علیرضا امینی و 
»کاتیوشا« ساخته علی عطشانی به چرخه اکران پیوستند. امینی »من 
دیوانه نیستم« را در سال 95 ساخته است که بعد از دو سال این فیلم 
رنگ پرده را به خود دید. »من دیوانه نیستم« با توجه به مضمونش 
به نظر می تواند توجه مخاطبان سینما را به خودش جلب کند. داستان 
این فیلم درباره تعدادی بیمار روانی در آسایشگاهی است که وسط 
جزیره ای در شمال کشور زندگی می کنند و اتفاقات جالبی برای شان 
رخ می دهد. به نظر می رسد درونمایه طنز این فیلم به مذاق مخاطبان 
کمدی دوست سینما خوش بیاید. »من دیوانه نیستم« در حال حاضر 
در تعداد اندکی یالن روی پرده رفته است و در دو روز ابتدایی اکرانش 
هم توانسته 40 میلیون تومان فروش کند. نکته جالب این فیلم، حضور 
بازیگران شناخته شده فیلم ها و سریال های کمدی در آن است که این 
مسئله هم در جذب مخاطب آن بی تاثیر نخواهد بود؛ مهران احمدی، 

برزو ارجمند، محمدرضا داوودنژاد، امید روحانی، محمدرضا هدایتی، 
پژمان جمشیدی، مهدی ماهانی، مجید صالحی و هادی کاظمی از 
بازیگرانی هستند در »من دیوانه نیستم« جلوی دوربین علیرضا امینی 
رفته اند. »کاتیوشا« هم فیلم تازه دیگری است که روی پرده سینماها آمده 
است. این فیلم که علی عطشانی در سال 96 آن را تهیه  و کارگردانی 
کرده است، به مانند ساخته علیرضا امینی قصه ای کمدی دارد. ظاهرا 
با توجه به استقبال مخاطبان و سینماروها، تصمیم مدیران سینمایی 
کنند.  اکران  همزمان  را حتی  بیشتری  کمدی  آثار  که  است  این  بر 

هادی حجازی فر، احمد مهران فر، لیال اوتادی، بیژن بنفشه خواه، سیما 
تیرانداز، ارژنگ امیرفضلی، لیندا کیانی، میترا حجار، قاسم زارع زاغه، 
مهران رجبی، خشایار راد، نیما شاهرخ شاهی و ... از بازیگران این 

فیلم پربازیگرند.
صدرنشینی »هزارپا«

همان طور که پیش بینی می شد، فیلم سینمایی »هزارپا« ساخته ابولحسن 
داودی در هفته های ابتدایی اکرانش کوالک کرد و در 22 روزی که 
از اکرانش می گذرد، توانست از همه رقبای روی پرده اش و حتی 
دیگر آثار کمدی که زمان بیشتری از اکران شان می گذرد پیشی بگیرد و 
جایگاه اول جدول پرفروش ها را به خودش اختصاص دهد. اگر روند 
فروش »هزارپا« در هفته های آتی نیز همینطور باشد و با سرعت پیش 
برود، قطعا پُرفروش ترین فیلم امسال خواهد شد و چه بسا که با این 
حجم از استقبال، رکورد برخی فیلم های پرفروش سینمای ایران را هم 
بزند. »هزارپا« داستان دزدی است که به طور اتفاقی متوجه راز یک دختر 
می شود و سعی می کند از این موقعیت سوءاستفاده کند... رضا عطاران 
و جواد عزتی زوج کمدی این فیلم هستند و در کنار بازیگران دیگری 
چون سارا بهرامی، مهران احمدی، شهره لرستانی، نعیمه نظام دوست، 

محمد نادری، حسین سلیمانی و ... به ایفای نقش پرداخته اند. 

»به وقت خماری« و »خاله قورباغه«
 باالخره میلیاردی شدند

در هفته گذشته دو فیلم »به وقت خماری« محمدحسین لطیفی  و 
»خاله قورباغه« افشین هاشمی بعد از یک ماه اکران تا حدودی مورد 
توجه قرار گرفتند و باالخره میلیاردی شدند. »دارکوب«، جدیدترین 
هادی  بهرامی،  سارا  افشار،  مهناز  بازی  با  هم  شعیبی  بهروز  فیلم 
حجازی فر، جمشید هاشم پور و امین حیایی هم با وجود این که در 
جشنواره فیلم فجر مورد استقبال قرار گرفت اما هنوز نتوانسته آن طوز 
که باید و شاید نظر مخاطبان عام را جلب کند و در هفته گذشته فروش 

قابل توجهی نداشت.

»هــزارپا« با سرعت پیش می رود

ترجمه کتاب »شغل مورد عالقه« نوشته آلن دوباتن 
با موضوع تغییر نگاه انسان مدرن در دنیای امروز به 
شغل ها از سوی انتشارات کتابسرای نیک منتشر و 

روانه بازار کتاب شد.
کتاب »شغل مورد عالقه« نوشته آلن دوباتن با 
ترجمه محمدهادی حاجی بیگلو از سوی نشر 

کتابسرای نیک روانه بازار کتاب شد.
آلن دو باتن در این کتاب توضیح مي دهد که چه بر 
سر انسان مدرن آمده و چرا نگاهش به شغل تغییر 
کرده. اما این تمام کاري نیست که این کتاب با ما 
مي کند و همین باعث مي شود تا کتابي به غایت 

کاربردي محسوب شود.
دوباتن با تمرین هایي کاربردي قدم به قدم دستمان 
را مي گیرد و راهنمایي مي کند تا متوجه شویم واقعا 

مناسب  برایمان  شغلي  چه 
است، شغلي که انجام دادنش 
برایمان رضایت خاطر به همراه 
داشته باشد و از نظر مالي هم 
تا حد قابل قبولي تامینمان کند. 
شاید فکر کنید در حال حاضر 
تست هاي زیادي هست که به 
قابلیت ها و توانایي هایمان  ما 
را نشان مي دهد، اما اگر تجربه 

کرده باشید بي تردید تصدیق مي کنید که این قبیل 
آزمون ها چقدر کلي گویي دارند.

در بخشی از مقدمه این کتاب آمده است: »اگر 
برخی از کسانی را در نظر بگیریم که طی تاریخ 
شغل رضایت بخشی داشته اند و سعی کنیم حدس 
بزنیم که آزمون هاي فعلی احتماالً چه توصیه ای به 
آنان کرده اند، کم و بیش درمي یابیم که این پیشبینی ها 
چقدر ناکافی اند. تصور کنید موتزارت آزمون میرز 
بریگز را انجام می داد، پس از اینکه به سؤال ها پاسخ 
می داد، احتماالً به وی از این جنس توصیه ها میشد 
»شغل بهینه برای شما آن هایی هستند که مستلزم 
کار تخیل ورزانه با ایده ها و طراحی ها هستند. از 
جمله ی این مشاغل این ها هستند: هنرها، بازیگری، 

نویسندگِی خالقانه و همچنین طراحی تجسمی، 
کار در موقعیت هایی که هیچ مجموعه دستورالعمل 
مشخصی در کار نیست. نمونه هایی از این مشاغل 
چنین هستند طراح گرافیکی، مشاور آموزشی، 
برنامه ریز جشن ها، مدیر ارتباطات عمومی« این 
توصیه ها خیلی فاصله دارد با اپرای دون ژوان یا 

کالرینت کنسرتو در ال ماژور.
 متاسفانه ما برای ایجاد یک رابطه یا یافتن یک 
شغل، خود را چندان نیازمند تمرین و آموزش 
نمي دانیم. در حالی که فرض همیشگي مان این 
است که مثالً کودکان نیازمند صدها ساعت تدریِس 
مدبرانه هستند تا در ریاضیات مهارت یابند یا یک 
زبان خارجی بیاموزند. اما اگر در طول چندین سال 
برنامه ی درسِی مدرسه شامل ماده ی  تحصیلی، 
درسِی تقریباً روزانه ای با این 
از  که چگونه  باشد  موضوع 
پس یک رابطه برآییم یا چگونه 
شغلی بیابیم که بااستعدادها و 
عالئق ما جور درآید، برایمان 
عجیب به نظر میرسد. تقریبًا 
همه ي ما قبول داریم که این 
و  بسیار  اهمیتی  تصمیم ها 
تبعات فراوانی در زندگی مان 
دارند، اما یکباره دچار یکی از تناقض گویي های 
عجیب تاریخ فکر بشر می شویم و تصور می کنیم 
که این چیزها را نه می توان آموخت و نه می توان 

آموزش داد.
هدف مجموعه ي مدرسه ی زندگی این است که این 
مفروضات آسیب زا را تصحیح کند که ناخودآگاهانه 
دچارشان هستیم، و ما را مجهز به ایده هایی کند که 
بهتر بتوانیم خواسته های ستایش برانگیز (اما در واقع 
بسیار دشوار) خود را تحقق بخشیم. خواسته هایي 
که در حیات عاطفی و شغلِی خویش در دل داریم.«
 کتاب »شغل مورد عالقه«  را انتشارات کتاب سراي 
نیک با ترجمه ي محمدهادي حاجي بیگلو و به 

قیمت ۱9 هزار و 500 تومان منتشر کرده است.

کتابی که مناسب ترین شغل را برای شما انتخاب می کند

تصاویر ماه در عبور از درون سایه ی زمین ، 
طوالنی ترین ماه گرفتگی قرن_ در تاریخ جمعه 5 مرداد ۱3۹۷ ، 
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