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جوالن عرضه و تبلیغ
 داروهای  غیرمجاز در اهواز

بهره برداری از 59 پروژه  راه و شهرسازی در هفته دولت
مدیر کل راه و شهرس��ازی خوزس��تان گفت: امس��ال در هفته دولت 59 پروژه با اعتباری بالغ بر 300 میلیارد تومان و اش��تغالزایی

 س��ه هزار و 303 نفر در حوزه اداره کل راه و شهرس��ازی خوزس��تان به بهره برداری می رس��د. عباس پورس��ان با حضور 
در نمایش��گاه هفته دولت،  با اش��اره به برنامه های این اداره به مناس��بت هفته دولت اظهار کرد: برای هفته دولت 

پروژه ه��ای متع��ددی را در حوزه ه��ای مختل��ف آم��اده افتت��اح داری��م.
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 اجتامعی-   سیاسی

هفته نامه منطقه ای

استامبولیاتهنوزِگلدارد!
حقیقت امر ما هر بار می خواهیم المپ اضافی روشن 
کنیم یا در مجلس عروسی دو قورت نوشابه بیشتر بنوشیم 
یا چهار تا آفتابه  آب  بیشتر پای گلدان ها بریزیم یادمان 
می آید که کشورمان  در صدر رنکینگ مصرف آب، برق، 
گاز، انرژی، نمک،  نوشابه، آنتی بیوتیک و ... در جهان قرار 
دارد و چهار برابر چین و چهل برابر سوئد مصرفی داریم!

برای  جابجا  کردن  یک  تنه  و  شویم  می  بیخیال  فلذا 
رنکینگ مصرف تقال می کنیم و دست و پا می زنیم! اما 
امروز متوجه شدیم برخی از این آمارها از بیخ و بن دارای 
 ایرادات  ماهوی هستند و نه تنها سندیت ندارند، صفحه 2   

اصحاِبکف!
اصحاِب کف گروهی هستند که به تمام رمز و راز 
بازار معامالت از هر نوعش آشنا هستند بطوریکه 
همگان آن ها را بچه ی کف بازار یا کف فالن کار 
هم می نامند. این گروه می دانند فردا چه اتفاقی در 
بازار خرید و فروش سکه خواهد افتاد می دانند و 
می دانند هر مترمربع مربع آپارتمان در یک جای 
پرت و پال چند روز آینده چقدر رشد خواهد کرد 
و در امر خریدن آن اقدام می کنند مهم تر قیمت 
ارز، انواع ارز در ده روز آینده یا پنج روز آینده را 
هم می دانند                               صفحه 2   

سیاسی/ صفحه 3

فرهنگ و هنر/ صفحه 8

آنچه در جلسه سؤال مجلس از رئیس 
دو  از  توان  می  را  گذشت  جمهور 
دیدگاه سیاسی و مردمی بررسی کرد.

از منظر سیاسی، موضوع را می توان 
جریان  سیاسی  سناریوی  از  بخشی 
به  کمر  که  دانست  دولت  مخالف 

سرنگونی دولت بسته است ...

 در اواخر اردیبهشت ماه سال جاری 
مجلس  نمایندگان  از  یکی  که  بود 
گفت: دو خودروساز بزرگ حدود 
۹۰ هزار دستگاه خودرو را احتکار 
نموده اند تا با قیمت باالتر به فروش 
خودروسازان  آن،  از  بعد  برسانند. 
منکر احتکار شدند و اعالم کردند...  

صدا و سیما اگر خود منعکس کننده 
متنوعی  منتقدان  اما  ها،  رنگ  همه 
دارد. جدی ترین منتقدان صدا و سیما 
سیاسیون هستند. آن هایی که برای این 
سازمان از تعبیر رسانه میلی استفاده 
و سیمای  می گویند صدا  و  می کنند 

جمهوری اسالمی به جای ...

صدای خرد شدن استخوان
 مردم را بشنوید

 ۷۰ هزار دستگاه خودرو 
در کدام پارکینگ پارک شده اند؟

جنجال من و سانسورچی 

اقتصادی/ صفحه 6
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همه ما می توانیم مدیران مصرف بهینه برق باشیم، 
حتی به مدت چندساعت

1521 سامانه پرداخت قبض برق در اهواز
121سامانه  اتفاقات برق اهواز 
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق اهواز

  استاندار خوزستان گفت:نظارت بیشتری بر پرداخت حقوق کارگران 
و هزینه کرد شهرداری های استان خوزستان بخصوص شهرداری 

شادگان می شود.
 غالمرضا شریعتی  با بیان اینکه اعتبارات خوبی به شهرداری های 
استان خوزستان از جمله شهرداری شادگان اختصاص  یافته است 
افزود: شهرداری های استان باید اعتبارات در نظر گرفته شده را با 
در نظر گرفتن اولویت ها اعالم  شده هزینه کنند و شایسته نیست 
کارگران زحمت کش شهرداری ها چند ماه حقوق نگیرند بلکه باید 

حقوق این قشر زحمتکش به موقع به آن ها پرداخت شود.
وی در بخشی دیگری از صحبت های خود به انتقال آب از رودخانه کارون به رودخانه 
جراحی اشاره کرد و بیان داشت: این طرح با هدف آبیاری زمین های کشاورزی شهرستان 
شادگان و رونق دوباره کشاورزی و بخصوص نخلستان های این شهرستان انجام  شده 

است.

وی افزود:عملیات احداث کانال خاکی به طول 11 کیلومتر از انتهای 
کانال ریزگردها تا نهر منصوره، الیروبی و تعریض نهر منصوره به 

همراه سازه های کنترلی از 2 ماه پیش آغاز شد.
استاندار خوزستان گفت:همچنین تصمیم خوب و تمهیدات خاصی 
برای تکمیل مسیر جاده شادگان به دارخوین و مسیر روستای گرگر 
به بوزی و همچنین احداث پل منصوره نظر گرفته شد و عملیات 

اجرای آنها سرعت می گیرد.
به گزارش ایرنا در شادگان در 75 کیلومتری جنوب اهواز 13هزار 
هکتار نخلستان وجود دارد که در 2 سال اخیر به خاطر خشک شدن 
رودخانه جراحی تعداد زیادی از این نخل ها از بین رفت و همین امر به معیشت مردم 

منطقه که تنها از طریق کشاورزی امرار معاش می کنند ضربه وارد کرده است.
با احداث این کانال مجددا آب در رودخانه جراحی رهاسازی می شود و نخیالت شادگان 

جانی دوباره می گیرند.

جناب آقای دکتر جهانشاه ارزانی
مدیرکل محترم امور مالیاتی استان خوزستان

انتصابشایستهتانبعنوانمدیرکلامورمالیاتیاستانخوزستانرابهجنابعالیتبریکگفته،
امیدوارمهمچونگذشته،درمسئولیتجدیدنیزموفقباشید.

سعیدکیوانی

استاندارخوزستان:نظارتبیشتریبرهزینهکردشهرداریهایخوزستانمیشود

چهکسیازایوببختیاری
میترسد؟

نمایشنامه ای دارد »جان آزبرن« به نام »با خشم به گذشته 
بنگر«، فیلمی هم از این خامه چکیده است. من اّما همیشه 
راه و زیِ و بهتر است بگویم سرنوشت »ایوب بختیاری« را 
بی آن که ُمرادم هم داستانِی تطبیقِی او با شخصیت هاِی این 

مثلث عشقی باشد، خیلی هم دور نمی دیدم. 
او بارِ سنگین نمایندگی از نسلی را بر دوش دارد: باهوش، زیرك، 
خورۀ کتاب و تیفوسِی هنر و اّما سرخورده و ناراضی از این که 
همۀ امیدواری هایش را به آینده، زیِر پاِی اسباِن »بورژوازِی 
کمپرادور ایرانی« از دست رفته می بیند.           صفحه 2
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خوزستان

اطراف ایستگاه های اتوبوس و تاکسی به محلی 
برای تبلیغات بدون مجوز و به صورت دیواری 
شده  تبدیل  قانونی  غیر  داروهای  فروشندگان 
است. حجم باالی این تبلیغات خیابانی تا حدی 
رشد کرده که ذهنیت قانونی بودن فعالیت اینگونه 

فروشنگان را برای برخی به وجود آورده است.
دامنه فروش داروهای غیز مجاز تنها محدود به 
تبلیغات دیواری و یا مجازی نیست.هر عابری 
که از ضلع غربی خیابان سیمتری به سمت چهار 
راه سلمان فارسی)نادری( اهواز عبور کرده باشد 
حداقل چندباری زمزمه ‘ فروش قرص ترامادول ‘ 
به گوش او خورده است. سابقه فروش از این نوع 
داروها در خیابان سیمتری به سال های دور برمی 
گردد و برای بیشتر مردم این سوال به وجود آمده 
که چرا تاکنون با عرضه کنندگان اینگونه داروها 

برخورد نشده است.
خیابان  یعنی  شهر  مرکز  از  دیگری  گوشه  در 
نظامی )بازار عبدالحمید( نیز فروش دارو یکی از 
کسب و کارهای دست فروش های آنجا است 
از  توجهی  قابل  تعداد  که  است  درحالی  این  و 
داروخانه ها شهر اهواز در خیابان سلمان فارسی 
تجویز  بدون  برخی  و همچنان  مستقر هستند 
پزشک برای خرید داروهای خود به این دست 

فروشان و یا تبلیغات دیواری مراجعه می کنند. 
داروهای گیاهی آن هم  نیز خرید  بین  این  در 
در  است که  ای  تازه  تب  پزشک  نسخه  بدون 
بین شهروندان اهوازی به وجود آمده و کسب 
و کارهای زیرزمینی را به وجود آورده است. این 
نوع از داروها با نام داروهای عطاری در بین مردم 
بدون  از شهروندان  بخشی  و  اند  شناخته شده 
مراجعه به پزشک دست به دامن برخی که خود را 

عطار می نامند ، می شوند.

**عطاریهااجازهفروش
داروهایگیاهیراندارند

سرپرست اداره نظارت بر فرآورده های طبیعی، 
سنتی و مکمل های معاونت غذا و داروی اهواز، 
فعالیت عطاری ها را تنها محدود به فروش و 

گفت:  و  کرد  بیان  دارویی  گیاهان  عرضه 
عطاری ها اجازه ندارند داروهای گیاهی را به 

مردم عرضه کنند.
داروی  و  غذا  معاونت  افزود:  ظاهری  زینب 
همچنین  و  سرزده  بازرسی  اساس  بر  اهواز 
برنامه ریزی شده فعالیت عطاری ها را بررسی 
خاطر  به  افرادی  وجود  این  با  اما  کند  می 
عوارض ناشی از استفاده داروهای گیاهی برای 

شکایت مراجعه می کنند.
وی با تاکید بر اینکه مردم باید داروهای خود 
نه  عطار  گفت:  کنند،  تهیه  ها  داروخانه  از  را 
بتواند دارو را  دارو ساز است و نه پزشک که 
را  مراجعه کنندگان  بیماری  اینکه  یا  و  بسازد 
تشخیص دهد و بر همین اساس ارایه هرگونه 
می  محسوب  تخلف  ها  عطاری  توسط  دارو 
شود و بر اساس قوانین با فروشندگان برخورد 

خواهد شد.
امر  نباید در  وی خاطرنشان کرد: عطاری ها 
توانند  می  تنها  و  باشند  داشته  دخالت  درمان 

›گیاهان دارویی‹ را عرضه کنند.

**خوزستانفاقدکارخانه
بندیگیاهاندارویی بسته

ظاهری ادامه داد: خوزستان فاقد کارخانه بسته 
بندی گیاهان دارویی است و این موضوع یک 

خال برای این استان به حساب می آید.
وی افزود: به همین دلیل گیاهان دارویی بدون 
بسته بندی و به روش سنتی توسط عطاری ها 

عرضه می شود.
وی تفاوت داروهای گیاهی با گیاهان دارویی 
های  مکمل  و  خاص  فرایند  بکاربردن  در  را 
دارویی در زمینه تولید خواند و گفت: گیاهانی 
که تعداد شان مشخص بوده و طی سالیان دراز 
بودن شان  یا کم  عارضه  بی  عارضه  و  فواید 
به اثبات رسیده باشد گیاهان دارویی هستند و 
عطاری ها می توانند در قالب این تعریف به 

فعالیت بپردازند.

**مردمبهتبلیغاتفروشندگان
خیابانیدارواعتمادنکنند

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز با 
تاکید بر اینکه یکی از مهم ترین ساز و کارها برای 
توقف فروش دارو در خیابان ها و یا دست فروشان 
فرهنگ سازی در جامعه است، گفت: مردم نباید 
به تبلیغات خیابانی و یا شبکه های ماهواره ای 

اعتماد کنند.
حسین برزگر داروخانه ها را تنها محل قانونی 
برای فروش دارو بیان کرد و افزود: گاهی دیده 
شده برخی از شهروندان برای درمان مشکالتی 
مانند کوتاهی قد از طریق تبلیغات ماهواره ای و 

یا پوسترهای دیواری اقدام به خرید و مصرف 
دارو کرده اند و در نهایت با عارضه جدی در 
ناحیه کبد و دستگاه گوارشی رو به رو شده اند.

در  گرفته  صورت  پیگیری  با  شد:  یادآور  وی 
توافقی که با شرکت پست انجام گرفت، عرضه 
دارو به وسیله بسته های پستی متوقف شده 

است.
غیر  های  قرص  فروش  به  همچنین  برزگر 
مجاز در خیابان ها اشاره کرد و گفت: نیروی 
انتظامی و دیگر دستگاه های مرتبط در حال 
همکاری هستند و برخی نیز در این خصوص 
حتی دستگیر شده اند و برخوردهای قانونی با 

چنین فروشندگانی ادامه خواهد داشت.
اهوازی می  اینکه شهروندان  بر  تاکید  با  وی 
توانند هرگونه تخلف در زمینه عرضه دارو را 
از طریق سامانه تلفنی 191 و یا 32232362 
باید  شهروندان  شد:  یادآور  دهند،  اطالع 
و  پزشک  طریق  از  را  خود  درمانی  نیازهای 

داروخانه تامین کنند.
از  شده  خریداری  داروی  اگر  کرد:  بیان  وی 
کند،  ایجاد  ای  بیمارعارضه  برای  داروخانه 
عهده  بر  آمده  وجود  به  مشکالت  مسئولیت 

شرکت سازنده و یا داروخانه است.

**جوالنداروهایغیرمجاز
از یک سو عطاری های متخلف که به عرضه 
داروهای گیاهی می پردازند و از سوی دیگر 
خیابان های که با وجود داروخانه های متعدد، 
محلی برای جوالن فروشندگان شده معضلی 
و  پلیس  همراهی  به  نیاز  آن  رفع  که  است 
شهرداری دارد اما در این بین شهروندان نقش 

تعیین کننده ای دارند.
غیرقانونی  تبلیغات  به  مردم  که  صورتی  در 
اعتماد نکنند و خرید خود را از داروخانه های 
مجاز انجام دهند می توان امیدوار بود که خیابان 
عرضه  چنین  وجود  از  اهواز  شهر  مرکز  های 
کنندگان سمج و بی اعتنا به سالمتی مردم پاك 

شود./ایرنا

جوالن عرضه و تبلیغ داروهای
 غیرمجاز در اهواز

اگرگشتیدرشهراهواززدهباشیدمتوجهعرضهوتبلیغاتفروشانواعداروبررویدرودیوارهاخواهیدشد.
وبرخیافرادهمچناننیازداروییخودرابااینتبلیغاتخیابانیوحتیمجازیتامینمیکنند.

ش�ت ا د د یا

خب�ر

اصحاِب کف!
اصحاِب کف گروهی هستند که به تمام 
رمز و راز بازار معامالت از هر نوعش 
آشنا هستند بطوریکه همگان آن ها را 
بچه ی کف بازار یا کف فالن کار هم 
می نامند. این گروه می دانند فردا چه 
اتفاقی در بازار خرید و فروش سکه 
خواهد افتاد می دانند و می دانند هر 
جای  یک  در  آپارتمان  مربع  مترمربع 
پرت و پال چند روز آینده چقدر رشد 
خواهد کرد و در امر خریدن آن اقدام 
می کنند مهم تر قیمت ارز، انواع ارز در 
ده روز آینده یا پنج روز آینده را هم 
می دانند از تغییر قیمت ارز در صبخ 

فردا یا ظهر یا دو بعداز ظهر هم اطالع دارند این اعجوبه ها 
به هیچ وجهه به خوابیدن در غار به مدت طوالنی و در سالیان 
سال احتیاج ندارند آن ها حتی با یک چرت کوتاه قیمت انواع 
خودرو و در ماه های آینده و شاید روزهای آینده را پیش بینی 
می کنند و بعد توصیه به خرید آن ها می کنند که خود رو بخرید 
تا ببرید و این چنین است که به یک برد-برد دست پیدا می کنند 
البته هردو )برد( برای خودشان است و وای به حال خریدار اگر 
اهل سفرهای خارجی باشید و نیاز به ارز مسافرتی داشته باشید 
اینان به شما خواهند گفت تا می توانید ارز مسافرتی بخرید و با 
سفر به کشورهای قرقیزستان، ترکمنستان، قفقازستان، گرجستان 
و اردکستان با مازاد ارز می توانید مدت ها پیتزا بخورید و 

حالش را ببرید.
اصحاب کف، دور بر ما می چرخند و البالی سخنان خود 
گاهی نصیحتی هم می کنند که تا دیر نشده بروید سکه بخرید 
نه یکی و دو تا در بسته های چند ده تایی و گاه هم بیشتر 
بخرید و نشانی هم می دهند که بروید از فالن محل یا فالن 
کس بخرید که دستش پر است و کارمندی که توی پرداخت 
اجاره خانه اش مانده و بازنشسته ای که هزینه ازدواج فرزندش 
او را کالفه کرده و کارگر زحمت کشی که وقت استراحتش را 
به )مسافرکشی( می پردازد و هزینه تعمیر خودرویش را ندارد با 

این نصایح گیج کننده گیج و گیج تر می شود.
و در این میان این )دمینو( ی افزایش قیمت ها که از زیر سر 
همین اهالی کف بازار برخاسته با سرعت زیاد از یک از یک 

کاال به کاالی دیگر از یک خدمت به 
دیگر  کند  می  سرایت  دیگر  خدمتی 
نابلد  کار  تعمیرکار  به  توانی  نمی 
این چه  که  کنی  اعتراض  خودرویت 
گران،  اینقدر  چرا  و  است  دستمزدی 
میوه فروش بازار هرطور خواست میوه 
اش را می فروشد و قصاب محل نیز 
هم و مرغ فروش هم که نمی توانی 
قیمت مرغ چرا ناگهان اینقدر باال رفته 
و تخم مرغ، که اول قیمت تخم مرغ باال 
رفته یا قیمت مرغ که این می شود یک 
سوال فلسفی، اما توی این برد برد برد 
و باز هم برد برد نمی دانی چرا این ها 
یعنی این صاحبان تئوری و ایده کجا هستند و چگونه روزگار 
می گذرانند، می دانیم که روزگار به آن ها بد نمی گذرد با خرید 
و فروش چندین صد یا به عبارتی چندین هزار سکه چه پولی 
نصیبشان می شود و بعد خرید خودروهای الکچری و بعد 
ویالهای لوکس و بعد که این یکی از آن ها می تواند با اهمیت 
تر باشد، خرید ویالیی در آن سوی آب ها با کلی )آپشن( 
و خصوصیات دیگر و بعد اهدای اقامت در آن سرزمین از 
برکت خرید این ملک، دیگر چه می خواهند نه آن ها را دردی 
هست و نه مشکلی، به هرحال این پول )خواب( آورده باید یک 
جایی )بخوابد( و کجا بهتر از کشور مورد نظر که اینقدر هوایش 
خوب است و حتما آبش هم خوب و مناظرش خوبتر که می 
توان در صفحات مجازی این همه زیبایی را به نمایش گذاشت 
در این میان یک موضوع، اگر اهل نگاه عمیق به این اوضاع 
باشی آزارت می دهد که چرا و چگونه، آیا دستشان جایی بند 
است؟ و تو و من که دستمان به هیچ جا بند نیست به چرایی می 
رسیم که افزایش چند درصدی اجاره خانه را از کجا تامین کنیم 
و صاحب خانه خوش انصاف که او هم تابع این )دامینو( است 
و این من و شما نیستیم که از دست این اصحاف کف به حیرانی 
رسیده ایم بلکه علم اقتصاد اعم از )خرد( و کالنش هم به 
حیرانی رسیده است و تا این ها هستند یعنی این اصحاب عزیز 

در میدان تاخت و تاز می کنند وضع به همین ترتیب است.

بحران حقوق و دستمزد
 در  کشت و صنعت

 حکیم فارابی

شرکت توسعه نیش��کر و صنایع جانبی برای گذر از بحران 
بی آبی ، کنترل زیادی روی مصرف بهینه آب انجام دادیم و 
انتظار این بود همانند س��ال های ۸۸ و ۸۹ که باز هم بحران 
آب ایجاد ش��ده بود ، آس��یب زیادی متوجه مزارع نیش��کر 

نشود
مدیرعامل کش��ت و صنعت حکیم فارابی گفت: در ابتدای 
س��ال ، با توجه به رشد بسیار خوب گیاه نیشکر در مزارع ، 
پی��ش بینی افزایش ۳۰ درصدی تولید را داش��تیم اما با همه 
تالش ها در مص��رف بهینه آب و همه راهکارها در کاهش 

مصرف آب ، بحران بی آبی گریبانگیر مزارع نیشکر شد.
قدرتی با انتقاد از بی نظمی های ایجاد ش��ده در قطعی برق 
کش��ت و صنعت ها گفت: به دلیل نبود برق، آب از انتهای 
کانال های آبیاری وارد زهکش ها می ش��ود و امکان روشن 
کردن پمپ های ثانویه را نیز نداریم . افزایش فشار کارگری، 
کمبود آب و قطعی بی برنامه برق ، کشت و صنعت ها را با 

چالش های جدی رو به رو کرده است.
محمود قدرتی اظهار کرد: درآمد صنعت نیشکر در خوزستان 
از طریق تولید ش��کر تامین می شود و به دلیل بحران آب و 
خس��ارت شدید به مزارع نیش��کر ، آینده ی بسیار بدی در 

انتظار فعالیت های تولیدی در این کشت و صنعت است.
وی گفت: جمع اراضی زیر کش��ت در کش��ت و صنعت حکیم 
فارابی ۹ هزار و ۵۰۰ هکتار است که ۴۰ درصد این اراضی به دلیل 

بحران آب ، با کاهش رشد و آلودگی به آفات مواجه شدند.
مدیرعامل کشت و صنعت حکیم فارابی گفت: به دلیل عدم 
آبیاری مزارع ، رش��د گیاه نیش��کر در همین مرحله متوقف 
مانده اس��ت و تولید نیش��کر در حدود ۵۰ درصد نسبت به 

سال گذشته کمتر است.
وی اضاف��ه ک��رد: در این کش��ت و صنعت ٢ ه��زار کارگر 
مشغول به کار هستند که به دلیل افت شدید تولید، با چالش 

پرداخت حقوق آنها رو به رو هستیم.
قدرتی گفت: کش��ت و صنعت حکیم فارابی درآمد خود را 
از کشت گیاه نیشکر و تولید شکر ، تامین می کند و تمامی 
درآمد ما متکی به تولید اس��ت که با توجه به خسارت های 

شدید ، آینده بسیار بدی برای آن پیش بینی می شود.
وی ب��ا اظهار اینکه تمامی کارگران کش��ت و صنعت حکیم 
فاراب��ی بوم��ی منطقه هس��تند، بی��ان کرد: در ح��ال حاضر 
پرداخت حقوق کارگران و رفع مش��کالت معیش��تی آنان، 

یکی از چالش های اساسی ما است.

کسب عنوان شایسته تقدیر
 در ارزیابی ساالنه اقامه نمازاستان 

توسط برق اهواز
    س��تاداقامه نمازاس��تان خوزس��تان براساس گزارش 
س��االنه و ارزیاب��ی مش��اهدات ومس��تندات دریافت��ی 
از ش��رکت توزی��ع نیروی ب��رق اه��واز در زمینه انجام 
فعالیت ه��ای عموم��ی نماز و تأیید نهایی توس��ط هیئت 
داوران با کس��ب ۸٢۷ امتی��از از مجموع یک هزار امتیاز 
رتبه شایس��ته تقدی��ر اقامه نم��از در بین دس��تگاه هاي 

اجرایي اس��تان خوزس��تان  را کس��ب کرد.
   ارزیابی ش��اخص ها براس��اس نظام جام��ع برنامه ریزی، 
نظارت و ارزیابی برنامه های توسعه و ترویج فرهنگ نماز در 
سطح شرکت توزیع نیروی برق اهواز صورت گرفته است.

    مدیر س��تاد اقامه نماز استان با اعالم و ابالغ رتبه شایسته 
تقدیر کس��ب ش��ده، از زحمات و حمایت ه��ای همه جانبه 
مدیرعام��ل و کارکنان این ش��رکت در انجام فریضه نماز و 

امور فرهنگی قدردانی کرد.

۳۵ نوع نقص مادرزادی 
در خوزستان توسط

 خیرین حمایت می شود
نماینده موسسه خیریه حمایت از کودکان با ناهنجاری های 
مادرزادی زیر مجموعه دانش��گاه علوم پزشکی اهواز گفت: 
۳۵ نوع نقص مادرزادی در خوزس��تان توسط این موسسه و 

خیرین مورد حمایت قرار گرفته است.
نس��یم قربانی اظهار داشت: ش��کاف کام و لب، تک بطنی، 
دیاب��ت م��ادرزادی، کمبود هورمون رش��د، نق��ص دیواره 
دهلی��زی بطنی و در رفتگی م��ادرزادی لگن از جمله نقص 

های مادرزادی زیر پوشش این موسسه خیریه هستند.
وی افزود: این موسس��ه با حمایت موسسه خیریه تهران و 
خیرین س��المت، حمایت مالی و تامی��ن پذیرش بیماران 
دچ��ار ناهنجاری های م��ادرزادی که نیاز ب��ه جراحی یا 
درم��ان دارویی دارند در بیمارس��تان های دانش��گاهی را 

انج��ام م��ی ده��د.
قربانی بیان کرد: دانش��گاه علوم پزش��کی اهواز قول داده 
یک درمانگاه خصوصی خاص بیماران با نقص مادرزادی 
ب��ا کمک خیرین احداث کند چون اهواز خانواده های بی 

بضاع��ت زی��ادی دارد.
این کارشناس ابراز امیدواری کرد: در خوزستان نیز مانند 
دیگر اس��تان ه��ا از جمله اصفهان، خیرین و پزش��کان به 
صورت افتخاری عضو هیات علمی موسس��ه خیریه شوند 
ت��ا با کمک به بهبود س��المتی مردم، نرخ رش��د وامید به 

زندگی در اس��تان افزایش یابد.
 وی بیان کرد: موسس��ه حمایت از ک��ودکان با ناهنجاری 
های مادرزادی)محکم( از س��ال 1۳۸۴ در تهران تاسیس 
شد و با حمایت معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی 
اهواز ش��عبه این موسسه ماه گذشته در اهواز تاسیس شد 

و در بیمارس��تان امام خمینی )ره( اهواز فعالیت دارد.
نمایش��گاه هفته دولت چهارم تا هش��تم ش��هریور ماه در 
مح��ل دائمی نمایش��گاه بی��ن المللی اهواز برگزار ش��د. 
در ای��ن دوره ۳۰ دس��تگاه اجرائ��ی در قال��ب ۴۵ غرفه 
از س��ازمانها و ادارات مختلف ش��رکت ک��رده و به ارائه 

دس��تاوردها و فعالیت های خود پرداختند.

سیدرحیم آقازاده

  در شهر

   روی خط

نمایشنامه ای دارد »جان آزبرن« به نام »با خشم به 
گذشته بنگر«، فیلمی هم از این خامه چکیده است. 
من اّما همیشه راه و زِی و بهتر است بگویم سرنوشت 
هم داستانِی  ُمرادم  بی آن که  را  بختیاری«  »ایوب 
تطبیقِی او با شخصیت هاِی این مثلث عشقی باشد، 

خیلی هم دور نمی دیدم. 
او بارِ سنگین نمایندگی از نسلی را بر دوش دارد: 
باهوش، زیرك، خورۀ کتاب و تیفوسِی هنر و اّما 
سرخورده و ناراضی از این که همۀ امیدواری هایش را 
به آینده، زیِر پاِی اسباِن »بورژوازِی کمپرادور ایرانی« 
از دست رفته می بیند. و چرا من باید پنهان سازم 
خوشحالِی خود را وقتی با تورّق اثر نمایشِی »مسجد 
سلیمان« در می یابم »ایوِب واقع« با خیاِل ذهنِی من 

از جناب ایشان، فاصله چندانی نگرفته است. 
ایوب در حوزه میکرواجتماعِی جامعه شهرِی خوزی؛ 
یک ضّد قبیله و منتقد تمام قّد حاشیه است؛ از این 
منظر، بازگشت برون متنی او به »پدیده شهر« قابل 
درك و فهم است. و حاال چه باك اگر او بی لکنت 

پرده از مرادش بردارد. 

»شهر« یعنی »مسجد سلیمان« و »شاعر« یعنی 
»سیروس رادمنش«؛ این ها را چنین گفت: ایوب.

این  نفِس  به  نفس  در  کنم؛  اعتراف  می خواهم 
تراژدِی اساطیر معاصر مسجد سلیمانی؛ خود را 
مانند »هوراشیو« در محضِر »هملِت شکسپیر« 
می پنداشتم و این به طور قطع؛ هنر ایوب است که 
دسِت مخاطبش را گرفته و با هزار غمزه می برد 
و برایش چای می ریزد، سیگار می گیراند و کتاب 

می خواند. 
از  در گوشه ای؛  بود که  پیش  دراز سالیان  آری؛ 
»دورنمات« خواندم که او صحنه را یک واسطه 
او  ادبی.  تریبون  یک  نه  و  می پندارد  تیاتری 
نمایشنامه های خود را برای بازیگرانش نمی نوشت 
بلکه متون خود را با بازیگران به نگارش در می آورد.

کارگرداِن مولف  این  در مجاِل »قاف«  اما  حاال 
خوزی است که تیاتر را در نقطۀ مقابل »دورنمات«! 
به نفع ادبیات کنار می گذارد و با همۀ ایمان و باور و 
حتی وسواسی که به منزلِت ُفرم دارد، ساخِت مرسوم 
را شکسته و اثری می آفریند که »برشت« گونه، وراِی 
پوسته ای که ادیبانه و شاعرانه برگزیده است، حامل 

پیام های سیاسی نیرومندی است. 
ایوب بختیاری، صحنه را به میدان محاکمه ای می آراید 
که تماشاگر الجرم بر جایگاهِ هیات منصفه تکیه زده 
و با مشاهده کوالژها و فالش بک هایی که کارگردان 
به تاریخ معاصر می نوازد خود را در مسیری می بیند که 

باید گذشته را قضاوت کند. »مسجد سلیمان« راستی 
مناسب ترین بستر و محمل برای چنین مواجهه ای 
است؛ این! نه َحمل بر فرصت طلبی تاریخی یک 
هنرمند شود که باید به آن! از زاویۀ هوِش رندانه یک 

آرتیست معترِض فریب خوردۀ نوستالژی نگریست. 
و ایوب بختیاری در این سیِر تاریخی هم نگاهی دارد 
به »برشت« و هم چشمی دوخته است به »بکت«. 

این را حتماً باید بیشتر بگویم؛ در تیاتر مدرن، صحنه 
از وجود قهرمانان اسطوره ای و شخصیت های آرمانی 

خالی است. 
لویی ها  به سقوط  تنها  فرانسه؛  انقالب  گویی  تو 
نیانجامید، تحّول اصلی در تغییر ُفرم و قالب های 
هنری رایج ُرخ داده بود. تا جایی که بهتر است بگوییم؛ 
سیِل انقالب، پوستۀ نمایش کالسیک فرانسوی را 
ُشست و امکان داد تراژدی و کمدی به مالقات 

یکدیگر بشتابند. 
اهوازی،  این منظر است که شهروند درجه دو  از 
عصیانگر  هنرمند  بختیاری«  »ایوب  که  تعبیری 
جنوبی خوش دارد بَر خود نهد را میانه دو راهِی جان 
کاهی می نگریم که از یک سو »چخوف وار« در کالبد 
قصه ای واقع گرایانه می دمد و از سویی دیگر پازل 

نمایش خود را نمادگرایانه می چیند. 
این تضادها اما به سردرگمِی مخاطب در درك پیام 
او نمی رسد. ایوب این بار َسر طناب را تکانده و خود 
به پیش می رود. یک چپی که در نَقِل دردش از دنده 

راست برخاسته و حتی در فرازی از اثر خود به وادِی 
تیاتر مستند َسر می کشد. 

و  فلسفی  مانیفست  می تواند  که  اثری  در  ایوب 
نشانه ای از بلوغ تیاتری او باشد، سخت اِبا دارد از امر 
مرسوم این روزها یعنی »دستکارِی واقعیت«، حتي 
اگر قصه را بِکِشد وسط چند نسل؛ او این بار کافر 

است به آموزه های »اکسپرسیونیستی« و »اپیک«. 
که  مادامی  دارد،  را  امتیاز  و  شانس  این  اّما  تیاتر 
هم ضربان با مردم و جامعه خود باشد به این نام 
خوانده شود، چه شاعرانه و چه واقع گرایانه، اگر متن و 
اجرایی؛ حکایت از دردهای حال و گذشته و آمال آینده 

نگوید هر چه که باشد تیاتر نیست. 
ایوب بختیاری فرزند زمانه خویش است، او صدای 
شکستن ها و شکاف ها و دردها را شنیده و مسجد 
سلیمان را سوگوارانه نوشته است. آخر! تیاتر قاِپ 
پسرمان را بُرده است و او آوانگارد و در عین حال 
مومن به ریشه ها، تالش دارد تیاتر به صحنه ببرد و 
من او را در مهندسِی هندسه اثر  شریف و نجیب 
»مسجد سلیمان« تا حدود زیادی نزدیک به گوهر 

هنر می بینم. 
و اگر این سخن من مبالغه نباشد از این پس باید 
از ایوب بختیاری ترسید، نماینده نسلی که با خشم، 

گذشته اش را می نگرد... 
تیتر نوشتار؛ وام گرفته از نوشته »آلبی« با عنوان چه 

کسی از »ویرجینیا وولف« می ترسد؟

حقیقت امر ما هر بار می خواهیم المپ اضافی 
قورت  دو  عروسی  مجلس  در  یا  کنیم  روشن 
آفتابه  آب  تا  چهار  یا  بنوشیم  بیشتر  نوشابه 
 بیشتر پای گلدان ها بریزیم یادمان می آید که 
کشورمان  در صدر رنکینگ مصرف آب، برق، 
گاز، انرژی، نمک،  نوشابه، آنتی بیوتیک و ... در 
جهان قرار دارد و چهار برابر چین و چهل برابر 
سوئد مصرفی داریم! فلذا بیخیال می شویم و 
یک  تنه برای  جابجا  کردن رنکینگ مصرف تقال 
می کنیم و دست و پا می زنیم! اما امروز متوجه 
دارای  بن  و  بیخ  از  آمارها  این  از  برخی  شدیم 
 ایرادات  ماهوی هستند و نه تنها سندیت ندارند، 
 بلکه قولنامه ای هم بابت آنها امضاء نشده است. 
یعنی گاهی اوقات آمارهایی در  مملکت  رسانه 

پیدا  عطاری  هیچ  در کشوی  که  مي شوند  ای 
نمی شوند و آدم گیج می شود و مي ماند این 
آمارها اصل هستند یا فیک؟ ارگانیک هستند یا 
تراریخته ؟ بهداشتی هستند یا با  فاضالب آبیاری 
 شده اند؟ و از اینجور مسائل هرمنوتیک و شبه 
فلسفي که کار دست آدمیزاد  مي دهد و امان از 
 وقتی که آدم با  دیدن و شنیدن این آمار ها دچار 
یأس فلسفي شود و هوس می کند زمین را گاز 
بگیرد یا علم آمار را به در و دیوار و هوا و  زمین 

پیوند بزند...  
 مشت نمونه خروار مصرف برق در کشور است 
که همیشه پرچم مصرف گرایی ما در اوج بوده، 

در صورتیکه اصل داستان چیز  دیگر است:  
 درحالی که مسئوالن صنعت برق همواره تاکید 
باالتر  از  کشور  در  برق  مصرف  سرانه  دارند 
 استانداردهای جهانی است، چندی پیش آماری 
مورد  سرانه  در  انرژی  از  سوی شورای جهانی 
 مصرف برق در کشورهای مختلف منتشر شد که 
نشان می دهد ایران جزو کشورهای کم مصرف 

 برق  در  بین دیگر کشورها است.  به گزارش ایسنا، 
بر اساس  آمار  منتشر شده از سوی شورای جهانی 
انرژی، میزان سرانه مصرف برق در ایران   9.2 
تنها  نفر است و  مگاوات در  ساعت  برای هر 
)2/1( عراق  )7/1(و  مصر  مانند  کشورهایی 

این  کنند؛  می  ایرانیها  برق  مصرف  از  کمتر 
 در حالی است که میانگین سرانه مصرف برق 
در جهان 1/3 مگاوات  ساعت  به ازای هر نفر 
است و کشورهایی مانند قطر   )  17( ، کانادا )15 
و  عربستان  آمریکا  سوئد،  و   ) ،(کویت   )14 
)13( به مراتب برق بیشتری از ایران مصرف 
این میان، محمودرضا  حقی  می کنند.  اما در 
را  جدیدی  تعبیر  برق  فام،  سخنگوی  صنعت 
او  درباره مصرف برق کشورها مطرح میکند. 
در پاسخ  به  این سوال که چرا با وجود مصرف 
نسبتا پایین  برق در ایران که براساس آمارهای 
ذکر  شده  حتی از میانگین مصرف جهانی هم 
اند  داشته  تاکید  است، همواره مسئوالن  کمتر 
این  باال بخوانند؟  را  که مصرف  برق  در  ایران 

از  برخی  را مطرح می کند که چون  استدالل 
برای  از  برق هم  این  جدول  باالی  کشورهای 
وسایل روزمره و هم  برای گرمایش و پخت و 
پز استفاده میکنند و  ایرانیها برای  این کار از گاز 
استفاده می کنند برای پیدا کردن مصرف واقعی 
برق در ایران  باید  مصرف گاز و  برق را با یکدیگر 

تجمیع شده حساب کرد ! ) به نقل از جراید(
 مالحظه فرمودید. به قول عباس فرات رسیده 
کار به جایی که چه عرض کنم... اگر اجازه بدهید 
بنده امروز استثنائاً همین جا ستون را درز بگیرم 
و چیزی ننویسم و شما را با تعبیر سوفسطایی 
تنها  رازناك سخنگوی صنعت برق مملکت  و 
بگذارم! خودم هم بروم  به جای تالش برای 
پائین آوردن آمار ها و رنکینگ مصرف انرژی و 
سایر هله هوله ها، برای گل گرفتن درب برخی 
دانشگاه ها بالتشبیه زور بزنم که نمی توانند به 
سخنگوی صنعت برق این کشور آمار گرفتن یاد 
استامبولی ات   ... راستی کارآگاه علوی  بدهند! 

هنوز ِگل دارد؟!  

وحید حاج سعیدی

استامبولیاتهنوزِگلدارد!

چهکسیازایوببختیاریمیترسد؟
محمد مالی



فاسدنشاندادنحضورعراقیها
درمشهدتوطئهانگلیساست

آیت اهلل علم الهدی امام جمعه مشهد: القای حضور عراقی ها در مشهد برای 
فساد، توطئه جدید انگلیس برای ایجاد تفرقه بین مسلمانان است و در این راستا 
تالش می کنند بگویند که مردم عراق در سفر به مشهد برای فساد می آیند تا 
بین ملت ایران و عراق اختالف ایجاد کنند. طبق آمار در سال گذشته ۴ میلیون 
توریست مذهبی به مشهد آمدند که بخشی از آن ها عراقی بودند و حاال آن ها 
می خواهند با این توطئه از حضور عراقی های در مشهد جلوگیری کرده و به 

اقتصاد کشور لطمه بزنند.

سانسورصداوسیمابرایگاومیشهایخوزستان
مصطفی کیایی، کارگردان، در اینستاگرام نوشته: گفتند خروج گاومیش از آب از 

زاویه پشت، تحریک کننده است و در ممیزی پالن را درآوردند.

کسیبرایخریدپرایداستارتنمیزند!
پراید ۴۳ میلیون تومانی را جدی بگیرید؛ حتی اگر در هفته ای که گذشت، یک 
دستگاه آن به فروش نرسیده باشد. نمایشگاه های خودرو این روزها خلوتند. 
نه مشتری می آید و نه مشتری می رود. یکی از فعاالن این بازار در خصوص 
وضعیت خرید و فروش گفت: من تا به حال پرایدی گران تر از ٢۷ میلیون تومان 
نفروخته ام؛ هر چند قیمت ها باال نرفته، مشتری در بازار نیست و بازار خودرو 
که در سال های گذشته راکد بود، امسال راکد تر از قبل شده است. وی می گوید 
برای تحریک تقاضا باید صبر کرد، یا الزم است قدرت خرید از طریق ترمیم 
دستمزد افزایش یابد یا اینکه باالخره شرایط مهیا شده و با تزریق تسهیالت و ... 

شاهد رشد تقاضا باشیم.

زیباکالممیخواهدبادکنکیاصولگراهارابادکند
ابراهیم فیاض تحلیلگر مسائل اجتماعی و سیاسی به خبرآنالین گفت: اینکه زیباکالم 
می گوید دیگر اصالح طلبان رأی نمی آورند و اصول گرایان پیروز انتخابات آینده 
هستند، به نظرم بازی تبلیغاتی برای شکست اصول گرایان است. زیباکالم می خواهد 
بادکنکی اصول گراها را باد کند چون اصالح طلبان به این جمع بندی رسیدند که با 
اعمال روش بادکنکی در قبال رقیب بهتر نتیجه می گیرند.در وضعیت کنونی باید تکیه 
بر مردم کرد، مردم نیز عدالت طلب هستند، نه آزادی خواه. در واقع برابری می خواهند 
اما نخبگان دنبال آزادی هستند. هر کس در انتخابات آینده شعار آزادی دهد، حذف 
می شود چون جامعه امروز ما فاصله طبقاتی وحشتناک است. دشمن نیز روی همین 
مسئله حساب کرده بنابراین معتقدم اگر در انتخابات یک جریان عدالت طلبی واقعی 

بیاید، مردم دورش جمع می شوند.

جمنامانیفستانتخاباتیمیدهد
عضو هیأت رئیسه جبهه مردمی انقالب اسالمی گفت: سه شنبه هفته آینده 
جمع بندی از نشست اقتصادی جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی آغاز و به 
دولت ارسال خواهد شد. مهدی چمران درباره برنامه این تشکل جهت یازدهمین 
دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی، اظهار داشت: برنامه ما برای انتخابات 
یک برنامه دائمی است و به این منظور نیست که بخواهیم این مقوله را آغاز 
کنیم. وی افزود: جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی هنوز یک برنامه منسجم 
انتخاباتی تنظیم نکرده است؛ انشاءاهلل پس از تشکیل شوراهای جدید استانی این 
مهم را آغاز می کنیم؛ هرچند کمی هم دیر شده است. چمران تأکید کرد: برنامه 
اقتصادی � سیاسی جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی یکشنبه هفته آینده 
تدوین می شود.عضو هیات رئیسه جبهه مردمی انقالب اسالمی، خاطرنشان کرد: 
ما نشست های اقتصادی تخصصی بهتری تاکنون برگزار کرده ایم؛ بنابراین، تالش 

داریم که گزارش این نشست ها را جمع بندی و به دولت تقدیم کنیم.

ظریفجوابترامپراداد
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران، به اظهارات 
شب گذشته دونالد ترامپ، رئیس دولت آمریکا در گفت وگو با بلومبرگ 
واکنش نشان داد. وی در صفحه خود در توئیتر نوشت: »سیاه نمایی دوقطبی 
و یا  از ایران به عنوان کشوری که یا "در حال تسلط بر خاورمیانه است" 
عوام فریبی  و  آمریکا  شناختی  بی نظمی  نشان گر  بقا است"  برای  "در تقال 
است.«وزیر  این کشور  در  اخالقی  متالشی شدن حیطه  از  برآمده  آشکار 
امور خارجه ادامه داد: »ایران همواره یک بازیگر منطقه ای باثبات، قدرتمند 
آمریکا روز  ترامپ، رئیس جمهور  بود.« دونالد  بوده و خواهد  و مسئول 
پنجشنبه در مصاحبه ای با بلومبرگ که در کاخ سفید انجام شد، گفت: زمانی 
که من اینجا )کاخ سفید( آمدم، مسأله این بود که آنها چه زمانی خاورمیانه 
را تسخیر خواهند کرد. االن مسأله این است که آیا آنها دوام خواهند آورد. 

این تغییر بزرگی در طول مدت یک و نیم سال است.

ورودحراستمجلسبهماجراهایاستیضاحربیعی
سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: این هیأت روز سه شنبه 1۳ 
شهریور، مطالب و ادعاهای مطرح در جلسه استیضاح آقای ربیعی را بررسی 
می کند. محمدجواد جمالی نوبندگانی با اشاره به دستور رئیس مجلس به هیأت 
نظارت بر رفتار نمایندگان برای بررسی مطالب مطرح در جلسه استیضاح علی 
ربیعی وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت: قرار بود روز 
سه شنبه ۶ شهریورماه این موضوع در جلسه هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان 
بررسی شود که به دلیل سوال از رئیس جمهور، فرصت تشکیل جلسه نشد.وی 
افزود: بنا داشتیم روز یکشنبه یازدهم شهریورماه را برای این جلسه اختصاص 
دهیم که برخی نهادها مانند مرکز حراست مجلس که از طرف مجلس مأمور 
شده اند تا مستندات دوطرف را دریافت کنند، هنوز این مستندات را دریافت 
نکرده اند، لذا جلسه در روز یکشنبه تشکیل نمی شود.سخنگوی هیئت نظارت 
بر رفتار نمایندگان تصریح کرد: اگر مانعی پیش نیاید، روز سه شنبه هفته آینده 
1۳ شهریورماه جلسه هیأت برگزار می شود تا به مسائل مطرح شده در جلسه 
برگزار شدن،  در صورت  این جلسه  ربیعی رسیدگی شود؛  آقای  استیضاح 
اختصاصاً همین موضوعات را بررسی خواهد کرد، چرا که بررسی این مسائل 

چند ساعت زمان می برد.

احمدینژادسرگرملباسسرناویلیامز!
و  ندارد  انقضا  تاریخ  ایران  سابق  جمهور  رئیس  نوشت:  االوسط  الشرق 
اخرین اظهار نظر او، دفاع از لباس مشکی و چسب بدن سرنا ویلیامز است 
که برخالف معیارها و استانداردهای لباس مسابقات قهرمانی تنیس فرانسه، 
شناخته شد. این روزنامه عرب زبان ادامه داد: احمدی نژادی که در یک 
اظهار نظر عجیب مدعی شد که هاله ی نور دور سر او را گرفته بود، این 
بار در توئیتر خود می نویسد:»چرا به حق سرنا ویلیامز احترام گذاشته نمی 
شود؟« وی در ادامه افزود:» متاسفانه در تمام کشورها و از آن جمله کشور 
من، معنای واقعی ازادی را نمی دانند.« اینکه شخصی مانند احمدی نژاد از 
آزادی زنان در فرانسه یا آمریکا صحبت کند، واقعا مضحک است و نمی 
توان آن را جدی گرفت. واقعیت آن است که رئیس جمهور سابق ایران 
کاری به شکل و رنگ لباس سرنا ویلیامز، قهرمان تنیس، ندارد، بلکه وی 
سرگرم ضربه زدن به مسئوالن فعلی دولت ایران است و تصمیم دارد به یک 
شخصیت اپوزیسیون و قهرمان مردمی تبدیل شده و بر موج خشم مردم از 
فساد، سوار شود.پیش از این، احمدی نژاد با انتشار ویدیویی از روحانی 
خواسته بود استعفا دهد. وی تالش می کند وجهه تازه ای از خود ترسیم 
کند و احساسات دختران و پسران جوان را با طرح مساله حمایت از حقوق 

زنان، تحریک کند.

توصیهعارفبهروحانی
رئیس فراکسیون امید با بیان این که »متأسفانه رییس جمهور تعامل ضعیفی 
با مجلس دارد«، گفت: شاید یکی از عوامل افزایش تعداد سواالت، تحقیق 
و تفحص و استیضاح عدم ارتباط نزدیک شخص رئیس جمهور و بعد هم 
ارتباط  رئیس جمهور  و  وزرا  که  می کنیم  توصیه  باشد.  با مجلس  دولتی ها 

نزدیک تری با مجلس شورای اسالمی داشته باشند.

تکذیبسهاستعفادرحزبروحانی
طی  توسعه،  و  اعتدال  حزب  مرکزی  شورای  عضو  دهقان،  غالمعلی 
این  از  اعتدال و توسعه  کناره گیری سه عضو سرشناس حزب  یادداشتی، 
»جناب خامسیان  است:  آمده  دهقان  یادداشت  در  کرد.  تکذیب  را  حزب 
توئیت کرده اند که سه عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه، آقایان 
کناره گیری  از حزب  فاطمه هاشمی،  بانک و خانم  ترکان و مرتضی  اکبر 
کرده اند و حزب در آستانه فروپاشی است! یاللعجب. همین هفته گذشته در 
جلسه شورای مرکزی دو تن از این سه نفر حضور داشتند.واقعیت این است 
میان اختالف نظر و تنوع سالیق در یک مجموعه با کناره گیری باید تمایز 

قائل شد. جناب خامسیان! اّطالعات غلط به شما داده اند.«

چهکسانیگزینههایمناسب
برایتصدیوزارتاقتصادهستند؟

الیاس حضرتی، نماینده تهران درباره گزینه هایی که توانایی به عهده گرفتن 
سکان وزارت اقتصاد را دارند بیان کرد: اگر دولت واقعا به دنبال حل مشکالت 
اقتصادی است باید سراغ کسانی برود که صاحب نظر هستند و نقشه راهی برای 
عبور از مشکالت اقتصادی دارند؛ آقایان طیب نیا و عبده تبریزی به نظر من دو 
نفری هستند که استاد مسلم اقتصاد هستند و بودنشان در این وزارتخانه به آن 
اعتبار خواهد داد. در صورتی که یکی از این دو نفر در وزارت اقتصاد حضور 
پیدا کنند، تمام اساتید اقتصاد و نظریه پردازان اقتصادی عالقه مند خواهند شد 
که به این وزارتخانه سری بزنند و طرح و ایده ای برای کمک به حل مشکالت 
اقتصادی ارائه کنند. در این شرایط می توانیم از همه ظرفیت و توان علمی و 
اقتصادی کشور بهره مند شویم. اگر دولت صرفا به دنبال یک فرد اجرایی برای 
تصدی وزارت اقتصاد است، آقای تقوی نژاد در بین معاونین این وزارتخانه بهتر 
از بقیه است. امیدوارم نهایتا دولت انتخاب خوبی در این زمینه داشته باشد./ ایسنا

خودروهایدپوشدهدرانباررا
بادالر10هزارتومانیمیفروشند!

خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: خودروسازان قطعات 
را با دالر ۳٢۰۰ تومانی خریده و خودروها را در انبار دپو کردند. آنها اکنون این 
خودروها را با دالر 1۰ هزار تومانی در بازار می فروشند و می گویند قطعه نداریم. 
فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس به بحث افزایش قیمت خودرو 
ورود کرده و بحث باال رفتن بی ضابطه قیمت خودرو و تخلف خودروسازان را 

بررسی می کند./اعتماد آنالین

هتاکانآیتاهللهاشمی،مراسمتشییع
بعداز»استخرفرح«راهمببینند

حجت االسالم سید رضا اکرمی رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری 
گفت: آنچه در مدرسه فیضیه و دعای عرفه گذشت، نشانگر اطالعات به شدت 
اندک گویندگان از مسائل کشور، منطقه و جهان است. طلبه ای که آن تابلو را در 
دست گرفته بود نمی  داند در کشور، منطقه و جهان چه می گذرد. اگر این افراد 
کمی انصاف داشتند و همین تشییع میلیونی آیت اهلل هاشمی و یا مراسم هایی 
که برای او در سراسر کشور برگزار کردند را می دیدند، این اظهارات را مطرح 

نمی کردند. کسانی که آن پالکارد را بلند کردند یا آن آقای مداحی که آن حرف ها 
را در روز عرفه بیان کرد اگر در گود می آمدند یعنی اداره یک مدرسه و یا یک 
مغازه را به عهده می گرفتند آن وقت می دیدید کارنامه شان چه می شود. خداوند 
امام راحل را رحمت کند که می گفت ما اگر به برخی یک نانوایی بدهیم تا اداره 

کنند نمی توانند اما در حرف زدن فکر می کنند عقل کل هستند./ایلنا

دشمندردولتاحمدینژادنفوذداشت
حجت االسالم حیدر مصلحی وزیر سابق اطالعات شامگاه پنجشنبه در جمع 
فعاالن انقالبی شهرستان های جیرفت و عنبرآباد به مسال نفوذ دشمن در کشور 
اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقالب اسالمی طی پنج سال گذشته در هر 
مناسبتی مسأله نفوذ را مطرح کردند چرا که دشمن با نفوذ دنبال رسیدن به 
اهداف خود است. نفوذ به دو صورت موردی و جریانی در جامعه رخ می دهد، 
در نفوذ موردی یک نفر مورد هدف قرار می گیرد، ولی در نفوذ جریانی دشمن 
با استفاده از امکانات خود یک جریان را در جامعه راه اندازی می کند که مردم، 
نخبگان و مسئوالن را در تصمیمات دچار اشتباه کنند. رئیس دولت نهم و دهم 
دارای تعصب دینی باالیی بود که دشمن دقیقاً از همین موضوع سوء استفاده کرد 
و با استفاده از نیروی نفوذی کنار ایشان مباحثی مانند این که تا وقتی امام زمان 
)عج( وجود دارد، چه نیازی به ولی فقیه است، لذا این حرف ها او را در مقابل 

ولی فقیه قرار داد و همه زحماتش جفا شد./نواندیش

رابطهجنسیپیامبرتقلبیبا32زنودخترجوان
گل راتزون ۶۰ ساله، رهبر یک فرقه اسرائیلی که خود را مسیح معرفی کرده بود و با 
طرح این ادعا که دارای قدرت فوق بشری است و به کمک این نیرو می تواند ارواح 
خبیثه را دفع کند، زنان و حتی دختران خردسال را اغفال و مورد تجاوز و آزار جنسی 
قرار می داد.  او به ۳٢ زن تجاوز کرده و از آنها دارای ۸۹ فرزند نامشروع شد. در حال 

حاضر راتزون موقت در زندان به سر می برد تا دادگاه و حکم او اعالم شود./رکنا

تهدیدترامپبهخروجازسازمانتجارتجهانی
ترامپ در چند ماه گذشته با چندین کشور درگیر مناقشه های تجاری بوده 
است. ترامپ با ادعای حمایت از تولید داخلی و موازنه تجاری، بر کاالهای 
وارداتی از بعضی کشورها عوارض وضع کرده است. این تصمیم باعث شد این 
کشورها تهدید به شکایت از سازمان تجارت جهانی کنند. ترامپ رئیس جمهور 
آمریکا هشدار داده است اگر سازمان تجارت جهانی نحوه تعاملش با آمریکا 
را تغییر ندهد این سازمان را ترک خواهد کرد. سازمان تجارت جهانی برای 
تدوین قوانینی جهت تجارت جهانی و حل مناقشات میان کشورها تشکیل شده 
است. اما ترامپ که به دنبال وضع سیاست های حمایتی از اقتصاد آمریکاست و 

می گوید، این سازمان با آمریکا غیرمنصفانه برخورد می کند./ بی بی سی

حمایتمانازروحانیبهتبعیتازرئیسدولتاصالحاتبود
غالمرضا حیدری نماینده تهران گفت: ما با حمایتی که آقای خاتمی داشتند، از 
روحانی حمایت کردیم. شاید شخص من این کار را نمی کردم. ما به تبعیت از آقای 
خاتمی از رئیس جمهور حمایت کردیم و االن وظیفه خود می دانیم حامی او باشیم، 
ولی منتقد هستیم و داریم تند هم می شویم. ایشان حداقل برای احترام آقای خاتمی 
هم شده باید با مردم صادقانه حرف بزند. وی در خصوص مساله ارجاع مواردی از 
سؤاالت به قوه قضاییه که نمایندگان از پاسخ های رئیس جمهور قانع نشده اند و اینکه 
چطور ممکن است قاعده ای که در آیین نامه مجلس آمده با سلیقه رئیس مجلس 
اجرایی نشود، گفت: آنچه من در آیین نامه خواندم مبهم است و خب وقتی مبهم باشد، 
هیأت رئیسه و رئیس مجلس تصمیم گیری می کنند. آخرین خبر این بوده که رئیس 
مجلس گفته تفسیر این است که مفادی که مورد سؤال قرار گرفته و موجب حقوق 

قضایی شود، در این سؤال نبوده است./ایلنا
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آنچه در جلسه سؤال مجلس از رئیس جمهور گذشت را می 
توان از دو دیدگاه سیاسی و مردمی بررسی کرد.

از سناریوی  بخشی  توان  می  را  منظر سیاسی، موضوع  از 
سیاسی جریان مخالف دولت دانست که کمر به سرنگونی 
دولت بسته است و می کوشد با سنگ اندازی در مسیر دولت، 
آن را از حیّز انتفاع ساقط کند. هم از این روست که می توان 
گفت روحانی به توصیه های رهبری مبنی بر تعامل و عدم 
ایجاد تنش در جلسه سوال عمل کرد ولی مجلسیان، چنین 
نکردند و ترجیح دادند مسیر سیاسی شان را در پیش بگیرند 

و ضربه دیگری بر دولت وارد کنند. این در حالی بود 
که روحانی می توانست افشاگری های تاریخی کند، 
چندان که با آوردن کد ۵ دی ۹۶ به سیاستمداران جریان 

مقابل پیام داد که می داند ولی نمی گوید.
آقای روحانی! به خود بیایید و صدای خرد شدن 

استخوان مردم را بشنوید
اما فارغ از این نگاه سیاسی، که البته پر بیراه هم نیست 

می توان موضوع را از زاویه دید مردم کاوید.
واقعیت این است که مردم ایران در فضای امید زندگی 
نمی کنند. آنها بعد از روی کار آمدن روحانی و به ثمر 
رسیدن برجام، امیدهای زیادی به آینده بهتر بسته بودند، 
به ویژه در ٢ سال آخر دولت اول روحانی و چند ماه 
اول دولت دوم او که آرام آرام یخ های اقتصاد در حال 
آب شدن بود، سرمایه ها و شرکت های خارجی در 

حال ورود به کشور بودند، اشتغال رو به رونق بود، بازرگانان 
ایرانی، نه بدون مانع ولی بسیار راحت تر از قبل داد و ستدهای 

بین المللی شان را پیش می بردند و ... .
اما از دی ماه گذشته، ناگهان ورق برگشت. عده ای در قالب 
مالباختگان مؤسسات مالی و اعتباری، در مشهد و با شعارهایی 
علیه دولت و شخص روحانی، اقدام به تظاهرات کردند و 
رسانه ها و چهره های اصولگرا نیز از آنان حمایت کردند. 
اما این تظاهرات ضد دولتی که گفته می شود از سوی جریان 
مخالف دولت، سازماندهی و هدایت شده بود، از کنترل خارج 
شد و نه تنها از مشهد فراتر رفت و به دهها شهر دیگر کشید، 
که شعارهای ساختارشکنانه نیز بدان ها افزوده شد و تقریبًا 

تمام دی ماه ۹۶ را در برگرفت.
این اولین نقطه نگرانی عمومی از آینده بود تا این که با خروج 
امریکا از برجام، قیمت انواع ارز و مشخصاً دالر و یورو سه 
برابر شد و نگرانی سیاسی زمستان ۹۶ در بهار ۹۷ به دغدغه 

اقتصادی همه مردم ایران بدل شد، مردمی که ظرف چند ماه، 
ارزش پول جیب شان به یک سوم کاهش یافته بود.

 قضیه به کاهش ارزش پول ملی ختم نشد بلکه بازار در شوک 
و رکود رفت و به جز دالر فروشان و زرگرها که سرشان بیش 
از پیش گرم بود تا ریال مشتریان را به ارز و طال بدل کنند، 
تقریباً کسب و کار بقیه صنوف به محاق رفت و بازار خوابید. 
بسیاری از کارگاه ها و کارخانه های متوسط نیز کارهایشان را 
تعلیق و نیروهایشان را اخراج کردند. مردم نگران شدند که آیا 
در ماه های آینده، می توانند اقالم مورد نیازشان را  در بازار 

پیدا کنند؟ این نگرانی در بین خانواده هایی که بیماری در خانه 
دارند، به طور جدی تری شیوع پیدا کرد. 

همزمان موج جدیدی از گرانی جامعه را فرا گرفت و بی آن که 
بر درآمد مردم افزوده شده باشد، قیمت سر به فلک سائیدند؛ 
از جمله پراید که در خودروسازی جهان یک محصول از رده 
خارج و غیر استاندارد به شمار می رود با رسیدن به رکورد بی 

سابقه و شرم آور ۴1 میلیون تومان، ضرب المثل گرانی شد.
در چنین وضعیتی، اگر به جای ٢۷٢ نماینده در جلسه سوال، 
همه مردم ایران نیز در مجلس بودند، از توضیحات رئیس 
جمهور قانع نمی شدند چرا که حرف زدن و شعار دادن و 

کلی گویی، برای مردم، نه کار روز می وشد و نه نان شب.
دولت  کار  در  قدرت  صاحب  ای  عده  واقعاً  که  این  در 
کارشکنی می کنند، تردیدی نیست ولی دولت نیز دست و 
پا بسته نیست. همه وزارتخانه ها و تصمیمات کالن اقتصادی 
در ید اختیار دولت است. مگر تصمیمات خلق الساعه ای که 

در چند ماه اخیر راجع به به قیمت ارز و نحوه تخصیص آن 
گرفته شد، از جایی خارج از دولت تحمیل شده بود؟ همه 
اش محصول تصمیمات غلط همین دولت بود و باید هم 

همین دولت پاسخگو باشد.
مگر کسی دست و پای دولت را برای حذف نظام مجوزها 
برای کسب و کارها را بسته است؟ مگر وزیر همین دولت 
امضا در زمینه مجوزها  )آذری جهرمی( نمی گوید 1۳۰۰ 
وجود دارد که هر کدام شان، هم مانع کسب و کارند و هم 
عامل فساد. خب! چرا دولت با استفاده از توان قانونی اش، این 

امضاهای فسادآور را جمع نمی کند؟ 
مگر ممنوعیت ناگهانی چند هزار قلم کاال، آن هم در 
حالی که بسیاری از بازرگانان آن کاالها را خریداری 
کرده بودند و اجناس شان روی کشتی به سمت ایران 

روانه بود، کار مخالفان دولت بود؟
تسهیالت  سو  یک  از  تواند  نمی  دولت  همین  مگر 
مالیاتی برای کارآفرینان و تولیدکنندگان فراهم آورد و 
از دیگر سو، با کار ساده ای مانند الزام برخی مشاغل 
پردرآمد )مانند پزشکان( به استفاده از کارتخوان بانکی، 

از فرار مالیاتی جلوگیری کند؟ 
واقعًا  موارد  از  بسیاری  در  دولت،  که  است  درست 
مسلوب االختیار است ولی در عرصه هایی که مبسوط 
الید است نیز کارکرد  چشمگیری نداشته است. دولتی 
که با حمایت اصالح طلبان و بدنه اجتماعی این جریان 
بر سر کار آمده است، کدام اصالح اساسی را در سیستم اداری 

و اقتصادی شکل داده است؟ 
باید به رئیس جمهور روحانی هشدار داد که کابینه اش به 
شدت درگیر بی تدبیری است و محصول آن، زدودن امید از 

مردم است و تحمیل انواع مشکالت اقتصادی به آنها. 
مردم ایران، امروز بیش از هر زمان دیگری، تحت فشارهای 
همزمان روحی و اقتصادی اند. کسب و کارشان آسیب دیده 
است، بیکاری سراغ بسیاری شان را گرفته و در انتظار بسیاری 
دیگر است، در تهیه نان شب شان با گرانی فزاینده روبرو 
هستند و این در حالی است که بر خالف دولت قبل روحانی، 

هیچ دورنمایی از تدبیر برای بهبود اوضاع دیده نمی شود. 
صریح می گویم: کسانی که صدای خرد شدن استخوان مردم 
شان زیر بار فشارهای روزانه را نشنوند، الجرم باید به شنیدن 
صدای خرد شدن کرسی های ریاست شان تن دهند؛ این 

قاعده تغییر ناپذیر تاریخ است. / منبع: عصر ایران

بنیامین نتانیاهو، نخس��ت وزیر اس��رائیل در جری��ان بازدید از 
رآکتور اتمی دیمونا در اظهاراتی معنادار گفت: »هر کشوری که 
ما را به نابودی تهدید کند، خودش را در معرض خطر مشابهی 
قرار می دهد.« در همین راستا ممکن است این پرسش مطرح 
شود که چرا نتانیاهو در برهه کنونی و برای اولین بار ایران را به 

حمله اتمی تهدید کرد؟
بنیامین نتانیاهو، نخس��ت وزیر اس��رائیل در جری��ان بازدید از 
رآکتور اتمی دیمونا در اظهاراتی معنادار گفت: »هر کش��وری 
که م��ا را به نابودی تهدید کند، خ��ودش را در معرض خطر 

مشابهی قرار می دهد.«
به باور بس��یاری از ناظران، ای��ن اظهارات نتانیاهو، چیزی جز 
تهدید ایران به حمله اتمی نبوده است. الزم به یادآوری است 
که اس��رائیل از ابتدا تا به امروز، سیاست »ابهام هسته ای« را در 
پیش گرفته و برخورداری از تس��لیحات هسته ای را نه تأیید و 
نه تکذیب کرده است؛ اما خبرگزاری های خارجی این تهدید 
نتانیاه��و را با توجه به اینکه در کن��ار رآکتور اتمی دیمونا آن 
را ب��ه زب��ان آورده، نوعی اذعان تلویحی به داش��تن بمب اتم 

برشمرده اند.
ب��ار دیگ��ر در  نتانیاه��و 
س��خنرانی خود در محل 
رآکت��ور اتم��ی دیمونا، به 
موضوع حض��ور ایران در 
نی��ز پرداخت و  س��وریه 
گفت اسرائیل همچنان در 
ت��الش اس��ت از حضور 
نظام��ی ایران در س��وریه 

جلوگیری کند.
او در ادامه تصریح کرد: ما 

از پیگیری این هدف عقب نخواهیم نشس��ت؛ همچنان که از 
تالش برای لغو توافق هسته ای بد ایران عقب ننشستیم؛ هدفی 
که وقتی من چند س��ال پیش ب��رای اولین بار آن را در مجامع 

بین المللی مطرح کردم، تحقق آن از نظر خیلی ها ناممکن بود.

پشتپردهتهدیدنتانیاهو
ازحملهاتمیعلیهایران!

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در بخش دیگری از سخنانش، 
در واکن��ش به س��فر امیر حاتمی، وزیر دفاع ایران به س��وریه 
گفت: هیچ توافقی بین ایران و سوریه و نیز هیچ تهدیدی مانع 
تالش های ما نخواهد شد. ارتش اسرائیل همچنان به اقدامات 
قوی و قاطع خود علیه تالش های ایران برای اس��تقرار نیرو و 

تسلیحات پیشرفته در سوریه ادامه خواهد داد.
در همی��ن رابط��ه، محمدجواد ظری��ف، وزیر ام��ور خارجه 
کشورمان تهدید نخست وزیر رژیم اسرائیل علیه ایران را چیزی 

فراتر از بی شرمی دانست.
محمد جواد ظریف در حساب توئیتری خود نوشت: »ایران به 

عنوان یک کشور فاقد سالح هسته ای از طرف یک جنگ افروز 
که کنار یک کارخانه واقعی س��اخت سالح هسته ای ایستاده، 
تهدید به نابودی اتمی می ش��ود؛ این چیزی فراتر از بی شرمی 

است.«
روز گذش��ته، وزیر خارجه کشورمان نیز در یک پیام توییتری 
دیگر به مناس��بت روز جهانی مبارزه با آزمایش های هسته ای 
تأکید کرد: »به یاد داش��ته باش��یم، تنها بمب های هسته ای در 
منطقه ما متعلق به اسرائیل و آمریکاست که اولی یک متجاوز 
همیشگی و دیگری تنها اس��تفاده کننده از تسلیحات اتمی در 

جهان است.«
ظریف همچنین در این پیام تصریح کرد: »به یاد داش��ته باشیم 
که ایران از س��ال 1۹۷۴، خواس��تار یک منطقه عاری از سالح 

اتمی بوده است.«
در همین زمینه، سید حسین موسویان، استاد دانشگاه پرینستون 
و دیپلمات سابق کشورمان، در حساب توئیتری خود نوشت: 
اسرائیل، که تنها مالک تسلیحات هسته ای در خاورمیانه است، 
ایران را � کش��وری که تس��لیحات هس��ته ای ندارد و تحت 
شدیدترین کنترل آژانس بین 
المللی انرژی اتمی اس��ت � 
تهدی��د می کن��د. نتانیاهو با 
گفت��ن اینک��ه »در خاورمیانه 
جای��ی ب��رای ضعی��ف ه��ا 
نیس��ت«، عمال ای��ران را به 
س��اخت کالهک های هسته 

ای تشویق کرد.
در همین راس��تا، ش��اید این 
پرسش مطرح ش��ود که چرا 
نتانیاه��و در بره��ه کنونی و 

برای اولین بار ایران را به حمله اتمی تهدید کرد؟
به نظر می رس��د، نتانیاهو قصد دارد ب��ا تهدید ایران به حمله 
اتمی، تهران را برای ازسرگیری فعالیت های سطح باالی هسته 

ایش و خروج از برجام تحریک کند با دو هدف؛
نخس��ت اینکه یک اجماع جهانی دیگر برای اعمال فش��ار بر 

ایران ایجاد کند؛
دوم؛ با خروج احتمال��ی ایران از برجام و متهم کردن ایران به 
ازس��رگیری فعالیت های هسته ای با اهداف نظامی، ترامپ را 

برای حمله به تأسیسات هسته ای ایران متقاعد کند.
در پایان باید گفت آمریکا، اسرائیل و برخی کشورهای عربی 
منتظ��ر بودند تا با خروج واش��نگتن از برجام، ایران نیز از این 
توافق نامه خارج ش��ود تا ب��ا این واکنش ایران، اجماع جهانی 
علیه آن آسان تر شکل بگیرد. با این حال، واکنش ایران انتظار 
آن ها را برآورده نکرد و به نظر می رسد، تهدید نتانیاهو برای 
حمل��ه اتمی به ایران، بیش از هر چیز نیز تالش دیگری برای 
تحریک ایران جهت خروج از برجام و ازسرگیری فعالیت های 

هسته ایش باشد.

صدای خرد شدن استخوان
 مردم را بشنوید

مگر کسی دست و پای دولت را برای حذف نظام مجوزها برای کسب و کارها را بسته است؟

 پشت پرده تهدید نتانیاهو از حمله اتمی علیه ایران!



مدیر کل راه و شهرس��ازی خوزس��تان 
گفت: امس��ال در هفته دولت ۵۹ پروژه 
ب��ا اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان و 
اشتغالزایی سه هزار و ۳۰۳ نفر در حوزه 
اداره کل راه و شهرس��ازی خوزستان به 

بهره برداری می رس��د.
مدیر کل راه و شهرس��ازی خوزس��تان 
گفت: امس��ال در هفته دولت ۵۹ پروژه 
ب��ا اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان و 
اشتغالزایی سه هزار و ۳۰۳ نفر در حوزه 
اداره کل راه و شهرس��ازی خوزستان به 

بهره برداری می رس��د.
 عباس پورسالن با حضور در نمایشگاه 
هفته دولت، با اش��اره به برنامه های این 
اداره به مناسبت هفته دولت اظهار کرد: 
ب��رای هفته دولت پروژه ه��ای متعددی 
را در حوزه ه��ای مختلف آم��اده افتتاح 
داری��م. در ح��وزه راه در دو بخش راه 
اصل��ی و راه ه��ای روس��تایی، ح��وزه 
بازآفرینی ش��هری، حوزه فنی و اجرایی 
ش��امل س��اخت س��اختمان های دولتی 
و عمومی و مس��کن مه��ر، پروژه ها به 

بهره برداری خواهند رس��ید.
وی با اش��اره به پروژه های قابل افتتاح 
در بخ��ش مدیریت س��اخت و توس��عه 
راه های اس��تان، افزود: در این بخش که 
ش��امل احداث   راه ه��ای اصلی و فرعی 
در اس��تان اس��ت، ۹ پروژه آماده افتتاح 
داریم. همچنین در بخش راه روس��تایی 
۴۴ پ��روژه و در بخ��ش مدیریت فنی و 
اجرایی ٢ پروژه را آم��اده افتتاح داریم 
که همه ای��ن پروژه ها در طول روزهای 
آینده با حضور مسووالن به بهره برداری 

می رس��ند.
مدیر کل راه و شهرس��ازی خوزس��تان 

با اش��اره به پروژه های قاب��ل افتتاح در 
ح��وزه بازآفرینی ش��هری تصریح کرد: 
در این حوزه که یک حوزه بس��یار مهم 
در اس��تان اس��ت ۴ پروژه آماده افتتاح 
هس��تند. همچنی��ن در بخ��ش مس��کن 
مه��ر، ٢ه��زار و ۳۸۰ واحد مس��کن به 
بهره ب��رداری خواهن��د رس��ید که عمده 
این واحدها در شهرس��تان های ماهشهر، 

شوش��تر و دزفول هس��تند.
پورس��الن ادامه داد: مجموعا امسال در 
هفته دولت ۵۹ پروژه با اعتباری بالغ بر 
۳1۰ میلیارد تومان و اشتغالزایی ۳ هزار 

و ۳۰۳ نف��ر در حوزه اداره 
کل راه و شهرسازی استان 

به بهره برداری می رس��د.
وی ادام��ه داد: در ش��رایط 
مال��ی فعلی و ب��ا توجه به 
وضعی��ت اعتب��اری دولت، 
به بهره برداری رساندن این 
تع��داد پ��روژه یک حرکت 
قاب��ل توجه اس��ت. در این 
زمین��ه دول��ت و اس��تاندار 
ویژه ای  توجه  خوزس��تان، 
به بخش راه و شهرس��ازی 

خوزس��تان داشته اند و امس��ال نیز قول 
مس��اعد داده اند تا به این بخش نگاهی 

خاص داش��ته باش��ند.

تکمیل رینگ کمربندی 
اهواز  تا دو سال دیگر 
در صورت تامین اعتبار

مدیر س��اخت و توس��عه راههای اداره 
کل راه و شهرس��ازی خوزستان گفت: 

ب��ا توجه ب��ه بحث 
اعتبارات  تخصیص 
در  ت��وان  نم��ی 
زم��ان  خص��وص 
پ��روژه  این  پای��ان 
ب��ه خوب��ی نظر داد 
که  ام��ا در صورتی 
نیاز  مورد  اعتبارات 
اج��رای ای��ن طرح 
تامین  کامل  طور  به 
شود، ظرف دو سال 

اتمام  ش��اهد  آینده 
کمربن��دی  رین��گ 
اهواز خواهیم ب��ود. 

مراد مهری، با اشاره 
ب��ه آخرین وضعیت 
اه��واز-  آزادراه 
کرد:  اظهار  اصفهان 
از س��الیان گذش��ته 
اولی��ه  مطالع��ات 
ایذه  اهواز-  آزادراه 
انج��ام  ل��ردگان   –

گرفت��ه اس��ت. با توج��ه ب��ه اینکه این 
آزادراه از منطق��ه کوهس��تانی س��خت 
عب��ور می کن��د و هزینه ه��ای آن باال 
اس��ت، نیاز به یک شرکت سرمایه گذار 

ب��ود.
وی اف��زود: چندین جلس��ه با ش��رکت 
های س��رمایه گذاری برگزار ش��د. در 
این زمینه آخرین جلس��ه برگزار شده با 
سرمایه گذاران جلسه ای با یک شرکت 

چین��ی ب��ود. 
راهه��ای  توس��عه  و  س��اخت  مدی��ر 
راه و شهرسازی خوزستان  اداره کل 
ای��ن  در  ک��رد:  تصری��ح 
زمین��ه قرار ش��د ت��ا این 
قطع��ه  چین��ی  ش��رکت 
ای��ذه به س��مت ل��ردگان 
 1٢۰ که ط��ول آن حدود 
انجام  را  اس��ت،  کیلومتر 
راس��تا  ای��ن  در  ده��د. 
تفاه��م نامه ای نیز بس��ته 
اما هن��وز مقدمات  ش��ده 

کار فراهم نش��ده اس��ت.
مه��ری بیان ک��رد: اگر این 
را  آمادگی خ��ود  ش��رکت 
اع��الم کند، ما پیگیر مس��اله هس��تیم تا 
هرچه سریعتر کار در این بخش از آزاد 

راه اهواز – اصفهان آغاز ش��ود.
وی ادامه داد: بحث مطالعات مس��یر در 
حال انجام است تا نقشه های مورد نیاز 
کار آماده شود و در زمان آغاز عملیات 
اجرای��ی بتوان به س��رعت کار را پیش 

ب��رد. 
مدیر س��اخت و توس��عه راههای اداره 
کل راه و شهرسازی خوزستان با اشاره 
ب��ه آخری��ن وضعیت کمربن��دی اهواز 

گف��ت: ط��ول رین��گ کام��ل کمربندی 
اهواز ۸۵ کیلومتر اس��ت. این رینگ از 
س��مت س��ه راهی صنایع فوالد تا جاده 
اندیمشک و جاده  مسجدسلیمان، جاده 
حمیدیه، همچنین از س��مت س��ه راهی 
صنای��ع فوالد به س��مت ج��اده آبادان 

انجام ش��ده اس��ت.
 ٢۵ قطع��ه  ی��ک  داد:  ادام��ه  مه��ری 
 – اه��واز  تقاط��ع  از  کیلومت��ری 
اهواز-  ج��اده  تقاط��ع  ت��ا  حمیدی��ه 
باقی  آبادان در این رین��گ کمربندی 
مطالعات  زمینه  این  در  اس��ت.  مانده 
کار انجام ش��ده و قرار اس��ت تا در 
قال��ب دو قطع��ه 1٢ و 1۳ کیلومتری 

اجرا ش��ود.
و  نقش��ه  ک��رد:  خاطرنش��ان  وی 
مش��خصات کام��ل قطع��ه اول ک��ه از 
ت��ا جاده  اه��واز - خرمش��هر  ج��اده 
اه��واز - آب��ادان اس��ت آم��اده و به 
مرکز ارس��ال ش��ده اس��ت تا فرآیند 
اما  ش��ود.  آغاز  آن  مناقصه  برگزاری 
قطع��ه دوم به دلیل اینکه در محدوده 
عی��ن ٢ اهواز با بح��ث تملک اراضی 
مواجه ش��ده ای��م، کار اندکی به زمان 
نی��از دارد و پس از حل مش��کالت به 

زودی انجام خواهد ش��د.
مدیر ساخت و توسعه راههای اداره کل 
راه و شهرس��ازی خوزستان خاطرنشان 
ک��رد: ب��ا توج��ه ب��ه بح��ث تخصیص 
اعتبارات نم��ی توان در خصوص زمان 
پایان این پروژه به خوبی نظر داد اما در 
صورتی ک��ه اعتبارات مورد نیاز اجرای 
ای��ن طرح به ط��ور کامل تامین ش��ود، 
ظرف دو س��ال آینده شاهد اتمام رینگ 

کمربن��دی اه��واز خواهی��م ب��ود.

22 ذی الحجه 1439 دوش��نبه-12 ش��هریور 1397
2 س��پتامبر 2018      س��ال س��وم- ش��ماره92  4

کارون
Bamdadzagros.news@gmail.com

استاد دانشکده دامپزشکی اهواز گفت: باالرفتن فشار خون در گاوها بر اثر خوردن آب  های 
شور سبب شده است که این گاوها دچار خشکی چشم شوند که این مسأله به کوری در 

چشم گاوها منجر می شود.
قطع آب و برق و وجود دود تنها مشکالت مردم در هورالعظیم نیست. در حال حاضر از بین 
رفتن دام ها که تنها منبع درآمد اهالی این مناطق است، مهم ترین دغدغه ای است که مردم 

در هویزه و روستاهای منطقه هور العظیم با آن دست به گریبان اند. 
شدت دود و شوری آب که بر اثر خشک شدن تاالب هورالعظیم به وجود آمده است، سبب 
شده که دام ها که اصوالً در این مناطق گاو و گاومیش هستند دچار بیماری های مختلف 
شوند. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که باال رفتن فشارخون براثر مصرف آب شور سبب 
شده است که گاوها دچار کوری چشم شوند. این مسئله در چند روستا در اطراف هویزه 
دیده شده است. استاد دانشگاه در مورد ماجرای کوری چشم گاوها در هویزه گفت: متأسفانه 
میزان شوری آب در هویزه به شدت باالست و این مسئله سبب کور شدن چشم گاوها 
شده است. البته نباید خطر این ماجرا را برای انسان ها دور از ذهن بدانیم، زیرا شور بودن 
آب سبب شده است که فشارخون باال برود و این افزایش می تواند تبعات جبران ناپذیری را 
با خود به دنبال داشته باشد. در حال حاضر دود در فضای شهر آن قدر باالست که بیماران 
تنفسی از شدت سرفه خون باال می آورند. مویرگ هایشان پاره شده و آنها را دچار مشکالت 
زیادی کرده است. ما هم باخبرشدیم که تعدادی از دام ها در هویزه براثر مصرف آب شور کور 
شده اند و تعدادی نیز به دلیل کمبود آب تلف شدند.  محمد راشد، افزود: با توجه به این که 
یکسری از روستاهای هویزه از رودخانه دور هستند و به دلیل مراتعی که وجود دارد، مردم 
در نزدیکی مرز ایران و عراق زندگی می کنند، برای تأمین آب موردنیاز خود و دام هایشان 
مجبور به حفر چاه شده اند، اما آب این چاه ها شور است و دام ها به دلیل مصرف این آب و 

باال رفتن فشار خونشان کور شده اند. 
این استاد دانشگاه با توضیح این که هورالعظیم تاالبی بین ایران و عراق است، ادامه داد: در 

زیر این هور سفره زیرزمینی نفت قرار داشت که این منبع به صورت مشترك، بین ایران و 
عراق است. ایران اقداماتی انجام داد و برای آن که از لحاظ اقتصادی استخراج نفت برایش 
به صرفه باشد، هورالعظیم را خشک کرد. زیرا استخراج نفت در آب هزینه هایش چهار برابر 
خشکی است و به همین دلیل با هماهنگی وزارت نیرو در داخل هور حوضچه هایی تشکیل 
و هور به منطقه ای خشک با جاده کشی تبدیل شد. از سوی دیگر اعالم شد که از کرخه 
آبگیری این هور انجام می شود که همان زمان بحث ریز گردها که منشأ تاالبی داشته و بعد 

از خشک شدن هور با وزش باد به هوا بلند می شدند، مطرح شد. 
وی اضافه کرد: متأسفانه بسیاری از فلزات سنگین و مواد رادیواکتیوی که منشأ آن از زاگرس 
بود در کف تاالب ها وجود داشت که به دلیل وجود آب پنهان شده بود. اما در حال حاضر به 
خاطر خشک شدن تاالب و بلند شدن ریز گردها این مواد سمی و رادیواکتیو در هوا پراکنده 

و سبب بروز سرطان شده اند.  راشد افزود: دومین بیمارستان سرطان استان خوزستان اوایل 
سال 96 افتتاح شد، فارغ از این که در این استان به دلیل آلودگی های آب وهوا شیوع سرطان 
700 برابر افزایش داشته است. باید بگوییم از سال 96 تاالب فاضالب گیری شد، نه 
آبگیری.  این فعال محیط زیست در ادامه تصریح کرد: درواقع بحث کشت نیز به صورت پنج 
سال متوالی در خوزستان ممنوع شده که این مسئله به بهانه کاهش مصرف آب صورت 
گرفته است. این ها در کنار هم سبب شده است، حق آبه تاالب کاهش یابد و در نهایت آب 

تاالب خشک شود و کانون های جدید ریزگرد ایجاد شود. 
وی افزود: بحث آتش سوزی نیز به گفته بسیاری از کارشناسان از عراق آغازشده است و 
از آنجا که ایران نسبت به این مسئله غفلت کرد این آتش به سمت ایران حرکت کرد. در 
ابتدا دو سه هکتار تاالب ایران دچار حریق شد که با سرعت عمل این آتش خاموش شد 
اما متأسفانه دود این آتش سوزی ها که در بخش عراق همچنان ادامه دارد به چشم ایرانی ها 
رفته است. دام ها در این محدوده دچار مشکل شده اند و بیماری های تنفسی نیز به شدت 
در بین مردم در حال شیوع است و این مسئله در زندگی طبیعی مردم اثرگذار شده است.  
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه هویزه نیز به آنا گفت: مشکالت ما در شهرهای مرزی 
بسیار باالست. آب نداریم و اطفاء حریق متوقف  شده است.آن قدر سرعت دود باال رفته است 
که بیش از 130 کیلومتر تا محل حادثه را طی کرده و به اهواز هم رسیده است این دود 

حمیدیه و سوسنگرد را هم در برگرفته است. 
علی سیالوی اضافه کرد: در حال حاضر وضعیت در هویزه بحرانی است و دام های هویزه 

به دلیل دود و شوری آب چشم هایشان خشک شده است. 
وی با اشاره به اینکه گروه های جهادی دانشجویی آمادگی این را دارند که در صورت نیاز 
وارد میدان شوند در ادامه افزود: در حال حاضر ما نتوانستیم به این موضوع ورود پیدا کنیم اما 
در صورت نیاز گروه های جهادی می توانند در قالب گروه های دامپزشکی و پزشکی به هویزه 

اعزام شوند و به مردم کمک کنند.

حدود 2 ماه که است که بخش هایی ازتاالب هورالعظیم در بخش 
عراقی آن در آتش می سوزد و هر بار که ایرانی ها دست به کار 
به  اما  برای چند ساعتی خاموش می شود،  این آتش  می شوند 
دالیل مختلف دوباره از قسمتی دیگر زبانه می کشد و این موضوع 
مشکالتی را برای مردم استان ایجاد کرده است. هر چند که این 
آتش سوزی در قسمت عراقی تاالب اتفاق افتاده اما هزینه های 
زیادی را به ایران تحمیل کرده، البته مسئوالن خوزستانی این 
هزینه را در جهت کاهش آسیب های جسمی به مردم می دانند. 
جدای ازهزینه های زیادی که هر بار برای انجام پرواز هواپیماها 
بر فراز خاك عراق، هزینه تأمین تجهیزات پزشکی و... صورت 
گرفته آسیب های روحی و روانی زیادی نیز به مردم وارد شده که 
اهمیت رسیدگی به این موضوع را دو چندان کرده تا جایی که رئیس 
جمهوری برای رفع این معضل مستقیم ورود پیدا کرده و دستور داده 
که این مسأله در اسرع وقت رفع و اقدامات مشترکی از سوی 2 
کشور عراق و ایران برای کنترل و مدیریت آتش سوزی انجام شود.
دستوررئیسجمهوریبرایحلمسألههورالعظیم

»فرامند هاشمی زاده« معاون عمرانی استاندار خوزستان در این 
زمینه در گفت و گو با »ایران« اظهار داشت: از تیرماه تاکنون با 
مواجه  عراق  کشور  در  هورالعظیم  تاالب  آتش سوزی  مشکل 
هستیم و با وجود اقدامات انجام شده این معضل همچنان ادامه 
دارد. مشکالتی که این آتش سوزی برای مردم استان ایجاد کرده 

به قدری گسترده بوده که رئیس جمهوری برای پیگیری مهار این 
آتش سوزی دستور پیگیری فوری و ویژه صادر کرده است.
4محوراصلیدستوررئیسجمهوری

وی ادامه داد: براین اساس 4 بخش برای حل معضل آتش سوزی 
در دستور کار قرار گرفته است. هیأتی با حضور وزارت امور خارجه، 
وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست، استانداری خوزستان و 
دیگر دستگاه های ذیربط تشکیل شده تا با مقامات عراقی در این 
خصوص رایزنی های الزم را انجام دهند. در این راستا وزارت امور 
خارجه مکاتبات الزم در خصوص برگزاری نشست های مشترك با 
هیأت عراقی را انجام داده و بزودی و در اسرع وقت این نشست 
انجام خواهد شد. هاشمی زاده افزود: در مرحله بعد باید مسئوالن 
عراقی در خصوص صدور مجوزهای الزم برای انجام عملیات های 
زمینی و هوایی در خاك این کشور همکاری کنند و مسئوالن ایرانی 
نیز امکانات الزم برای اطفای آتش را تأمین کنند. همچنین مقرر 
شده وزارت دفاع و مرکز هوا فضای سپاه پاسداران نسبت به اطفای 

مستمر و مکرر هورالعظیم در بخش عراقی اقدام کند.
مجوزهایعملیاتبایددراسرعوقتصادرشود

هاشمی زاده تصریح کرد: از سوی دیگر بر اساس دستور رئیس 
جمهوری باید به طور قطع امکان ورود زمینی برای ایران مهیا شود تا 
بتوانیم راهکار های اطفا و مهار حریق را بررسی و عملیات الزم را انجام 
دهیم. همچنین باید مسأله حقابه هور مشخص شود. معاون عمرانی 

استاندار خوزستان با ابراز خوش بینی نسبت به همکاری 2 کشور در این 
زمینه گفت: ایران و عراق برای حل این مشکل اراده جدی داشته و در 
تالش هستند این موضوع خاتمه یابد. کشور ما با وجود تعلل در صدور 
مجوز ها از سوی عراق تاکنون چندین مرحله عملیات اطفای حریق را 

انجام داده و از این به بعد نیز همکاری الزم را خواهد داشت.
مسئوالندرکنارمردمخوزستانهستند

افزود: در زمینه آتش سوزی هورالعظیم در خاك عراق در  وی 
روزهای اخیر جلسه ای در شورای عالی امنیت ملی برگزار شده 
و رسیدگی به این موضوع فرا استانی شده است.این آتش سوزی 
مشکالت زیادی را برای مردم ایجاد کرده اما آنها باید بدانند تمام 
مسئوالن اعم از استانی و ملی با تمام توان به دنبال حل این مسأله 

و ایجاد آرامش برای مردم خوزستان هستند.
180هزارهکتارازتاالبدرگیرآتشسوزی

»کیامرث حاجی زاده«، مدیر کل مدیریت بحران خوزستان نیز در 
این زمینه در گفت وگو با »ایران« اظهار داشت: این آتش سوزی 
تاالب  عراقی  بخش  از  هکتار  هزار  شده 180  باعث  گسترده 
هورالعظیم به صورت نقطه ای درگیر باشد و تبعات آن شهرهای 
خوزستان را نیز درگیر کرده است. در این راستا با وجود تأخیر 12 تا 
15 روزه کشور عراق برای صدور مجوز ها تاکنون بیش از 400 پرواز 
توسط 2 فروند بالگرد آبپاش و بیش از 20 پرواز توسط هواپیمای 
بزرگ آبپاش انجام شده است. مدیر کل مدیریت بحران خوزستان 

ادامه داد: تمام این عملیات ها منجر به خاموشی شده اما به دالیل 
نامعلوم مجدداً بخش عراقی تاالب دچار آتش سوزی شده است. از 
آنجایی که مجوز اجرای عملیات زمینی را نداریم نمی توانیم دلیل 

اصلی را مورد بررسی قرار دهیم.
امکانرهاسازیآبوجودندارد

وی با اشاره به دستور ویژه رئیس جمهوری در این زمینه افزود:از 
همان ابتدای کار جلساتی برای رهاسازی آب در ستاد بحران استان 
تشکیل شده اما به اذعان کارشناسان که تمام بازدید های میدانی 
الزم را انجام داده اند امکان رهاسازی آب حتی برای نمناك کردن 
عمق 5 تا 20 کیلومتری هور در بخش عراق وجود ندارد و باید 
حقابه از سمت کشور ترکیه پیگیری شود. حاجی زاده بیان کرد: بر 
اساس دستور رئیس جمهوری هیأت ایرانی باید در نشست مشترکی 
که بزودی با دولت عراق خواهد داشت؛ این کشور را متقاعد کند 
تا طبق تعهدات کنوانسیون های بین المللی نسبت به تأمین حقابه 
بخش عراقی هور، حفظ و نگهداری تاالب همانند قسمت ایرانی 

که دارای آب است اقدام فوری کند.
مدیر کل مدیریت بحران خوزستان اضافه کرد: در طول این مدت 
برای کاهش آسیب های جسمی به مردم استان تمهیدات الزم اعم 
از تأمین تجهیزات پزشکی مورد نیاز و دارو از سوی دانشگاه علوم 
پزشکی اهواز و همچنین توزیع چندده هزار ماسک فیلتردار از سوی 

مدیریت بحران انجام شده است.

بعد از سوختن، کوری در کمین گاوهای هویزه
بسیاری از مدیران خوزستان 

با سازمان های مردم نهاد بیگانه اند

نماینده سازمان های مردم نهاد خوزستان گفت: بسیاری از مدیران دستگاه های خوزستان، سازمان های مردم 
نهاد را نمی شناسند و با آنها بیگانه هستند. بسیاری از مدیران ارتباطات الزم را با سازمان های مردم نهاد ندارند 
و هنوز متوجه نشده اند که سازمان های مردم نهاد در واقع بدون اینکه انتظار کمک یا چشمداشتی داشته باشند 

به آنها کمک می کنند.
سیروس داوودی اظهار کرد: سازمان های مردم نهاد سازمان های غیردولتی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی هستند 
و در این سازمان ها اغلب افرادی که تمایل به مشارکت در کارهای اجتماعی دارند فارغ از تخصص و رشته 

تخصصی خود بر اساس عالیق خود یک سازمان مردم نهاد تاسیس می کنند.
وی افزود: این سازمان ها در واقع یک حلقه میان مردم و دولت هستند. ممکن است شکاف هایی میان مردم 
و دولت وجود داشته باشد و دولت نتواند به آنها رسیدگی کند که این سازمان ها می توانند بر اساس حوزه 
فعالیت خود در این زمینه عمل کنند. نماینده سازمان های مردم نهاد خوزستان گفت: محور فعالیت های این 
سازمان های مردم نهاد با یکدیگر متفاوت است و در حوزه هایی مانند امور اجتماعی، امور فرهنگی، بهداشت، 
محیط زیست، منابع طبیعی، عمرانی و آبادی و توسعه پایدار و... فعالیت می کنند. این سازمان ها براساس 
موضوع فعالیت محور فعالیت خاص خود را دارند. مثال در حوزه آسیب های اجتماعی به موضوعاتی مانند حقوق 
شهروندی می پردازند. داوودی تصریح کرد: سازمان های مردم نهاد یک نقطه مشترك دارند و آن مطالبه گری 
است البته این مطالبه گری به معنای این نیست که به دنبال دعوا هستیم. ما کار سیاسی نمی کنیم. سازمان های 

مردم نهاد در واقع در کنار دولت به مردم کمک می کنند، بدون اینکه دریافتی داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: مشکالت جایی ایجاد می شوند که ممکن است در برخی موارد ادارات همراهی نکنند 
و سازمان های مردم نهاد به عنوان مطالبات حقوق شهروندی در حوزه خود مسائل مربوط را دنبال می کنند. 
گاهی درباره اهرم قدرت سازمان های مردم نهاد از ما سوال می شود. در واقع ما هیچ اهرم قدرتی نداریم اما 
می توانیم پیگیری رسانه ای انجام دهیم. نماینده سازمان های مردم نهاد خوزستان افزود: البته قانون در برخی 
موارد به ما این توانایی را داده است که مطالبه گری خود را قانونمندتر کنیم. ماده 66 آیین دادرسی کیفری به 
این موضوع اشاره می کند که سازمان های مردم نهادی که در زمینه حمایت از اطفال، نوجوانان، زنان، بیماران، 
ناتوانان ذهنی، محیط زیست، بهداشت عمومی، میراث فرهنگی، حمایت از حقوق شهروندی موارد دیگری که 
به حقوق شهروندی باز می گردد می توانند شکایت کرده و مانند مدعی العموم فعالیت کنند و در تمام مراحل 
دادرسی حضور فعال داشته باشند. داوودی ادامه داد: اخیرا تفاهم نامه ای میان وزارت کشور با سازمان امور 
استخدامی و اداری منعقد شده است که به دلیل استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد برای نظارت بر حقوق 
شهروندی در نظام اداری، این نهادها می توانند در این حوزه فعالیت کنند. سال گذشته منشور حقوق شهروندی 
با 120 ماده معرفی شد. در این منشور یک مصوبه وجود دارد که حقوق شهروندی را در نظام اداری و نحوه 

دنبال کردن این حقوق را توضیح می دهد.
وی گفت: برای پپیگیری این مصوبه به دنبال این هستیم که از طریق آموزش های الزم، سمن های مرتبط 
با موضوع حقوق شهروندی را تقویت کنیم و بار علمی این سمن ها را افزایش دهیم تا اگر قرار شد در این 
زمینه فعالیت کنند، ورود آنها بی محابا نباشد. نماینده سازمان های مردم نهاد خوزستان تاکید کرد: بسیاری از 
مدیران دستگاه های خوزستان، سازمان های مردم نهاد را نمی شناسند و با آنها بیگانه هستند. بسیاری از مدیران 
ارتباطات الزم را با سازمان های مردم نهاد ندارند و هنوز متوجه نشده اند که سازمان های مردم نهاد در واقع بدون 
اینکه انتظار کمک یا چشمداشتی داشته باشند به  آنها کمک می کنند. انتظار داریم استاندار خوزستان از مدیران 

بخواهد که یک گزارش عملکرد در زمینه ارتباط خود با سازمان های مردم نهاد ارائه دهند. 

خب�ر

بهره بـرداری از 59 پـروژه
 راه و شهرسـازی در هفته دولت

مدیرکلراهوشهرسازیخوزستان:
مجموعا امسال در هفته دولت 59 پروژه با اعتباری بالغ

 بر 310 میلیارد تومان و اشتغالزایی 3 هزار و 303 نفر در حوزه
 اداره کل راه و شهرسازی استان به بهره برداری می رسد

مدیرساختوتوسعهراههایادارهکلراهوشهرسازیخوزستان:
در این زمینه قرار شد تا این شرکت چینی قطعه ایذه به سمت لردگان 

که طول آن حدود 120 کیلومتر است، را انجام دهد. در این راستا
 تفاهم نامه ای نیز بسته شده اما هنوز مقدمات کار فراهم نشده است

تصمیم گیری برای هورالعظیم در سطح ملی
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در قانون مبارزه با مواد مخدر و قانون اصالح این قانون که در 
سال 1۳۶۷ مصوب شد، چند بار عنوان شده »کشت شاهدانه 
به قصد تولید مواد مخدر« جرم است و مجازاتهایی هم برای 

آن در نظر گرفته شده.
با وجودی که در برخی کشورها کشت گیاهان مواد مخدر 
مانند ماری جوانا آزاد است ولی در ایران، کشت گیاه شاهدانه 

و مخدر ماری جوانا دارای مجازات است.
در قانون مبارزه با مواد مخدر و قانون اصالح این قانون که در 
سال 1۳۶۷ مصوب شد، چند بار عنوان شده »کشت شاهدانه 
به قصد تولید مواد مخدر« جرم است و مجازاتهایی هم برای 
آن در نظر گرفته شده. از جمله در ماده یک این قانون عنوان 
شده کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر جرم است و 
جریمه، زندان و برای بار چهارم اعدام دارد. حتی نگهداری 

بذر شاهدانه و مخفی کردن آن هم در صورت »احراز قصد تولید 
مواد مخدر از آنها« جرم تلقی شده و برای آن مجازاتهایی در نظر 

گرفته اند. 
همانطور که مشاهده می شود تفاوت عمده قانونی برای مجازات 
کشت سایر گیاهان ممنوعه مانند کوکا و خشخاش با شاهدانه در این 
است که شاهدانه، گیاهی دو منظوره است. یکی از منظورهای کشت 
این گیاه، قانونی و مشروع و دیگری غیرقانونی و جرم است. قانون 
برای همین »احراز قصد تولید مواد مخدر« را برای جرم دانستن 
کشت شاهدانه شرط گذاشته است و ناگفته پیداست احراز این قصد 
خاص برای افراد به خصوص کشاورزان بسیار مشکل است، نتیجه 
این می شود که کشت شاهدانه، چندان هم غیرقانونی تلقی نشود، 

همان مثل معروف: مواد را برای گوش درد بچه می خواهم!

کشت فراگیر ماری جوانا
در سال های اخیر اخبار زیادی از انواع روش های کشت شاهدانه یا 
گیاه ماری جوانا در رسانه ها منتشر شده است. اخیرا در اخبار عنوان 
شده فردی در مزرعه خود در استان کهگیلویه و بویر احمد ۷ هکتار 
ماری جوانا کاشته و برخی مسئوالن محلی اعالم کرد این فرد با 
گرفتن ۴۰۰ میلیون تومان وام از کمیته امداد، کشاورز عمده و نمونه 

ماری جوانا شده است.
با وجود انتشار فراگیر این خبر کمیته امداد دادن وام به مزرعه کار 
شاهدانه را تکذیب کرد و از آن پس بود که بازی همیشگی »کی بود، 
کی بود من نبودم« آغاز شد چون بالفاصله پس از چندی، رئیس 
جهاد کشاورزی دنا اعالم کرد ممکن است جهاد دانشگاهی برای 

کشت مخدر، وام داده باشد!

کشت شاهدانه برای استحصال حشیش
 در حیاط منزل مسکونی

از شوخی به کنار، برخی گزارشها نشان می دهد اهل عمل، دست به 
ابتکار زده اند و عالوه بر مزارع بزرگ و کوچک، سعی در برندسازی 
برای محصوالت خود دارند و در این بین، برای کشت شاهدانه 
به دلیل کاربرد دوگانه قانونی-غیرقانونی از آزادی عمل بیشتری 

برخوردارند. 
آنقدر  کشور  در  جوانا  ماری  یا  شاهدانه  ممنوعه  کشت  فراوانی 
است که برخی گزارشها حکایت از کشت آپارتمانی ماری جوانا در 
شهرهای بزرگ مانند تهران دارد. در این نوع از کشت، تولیدکننده-
توزیع کننده-مصرف کننده در زنجیره ای بسیار کوتاه در قالب یک 
نفر تجسم پیدا می کنند. معتاد، بذر گیاه شاهدانه را در گلدان و در 
آپارتمان خود می کارد و پس از مدتی، با برداشت محصول، از 

دسترنج خود کیفور شده و با آن به هپروت سفر می کند.
البته گزارشهای جسته و گریخته ای هم از فروش محدود و محله ای 
ماری جوانای کشت شده در آپارتمانها، منتشر شده است. چند سال 
پیش، ماموران، جوانی را در پارکی واقع در مرکز تهران بازداشت 
کردند که اقدام به خرده فروشی حشیش می کرد و زمانی که سرنخ 
تامین مواد مخدر را گرفتند، به آپارتمان او راه یافتند، چند بلوک 

آنسوتر!

تبلیغ کشت و توزیع حشیش
در  امروزی،  جوانای  ماری  یا  سنتی  حشیش  سوءمصرف 
فرهنگ ایرانی، دارای گذشته ای طوالنی است که قدمت آن 

رودان،  میان  تمدن های  به  الواح سومری  مطالعه  با  را 
ادبیات فارسی، موارد  این حال در  با  نسبت می دهند. 
گیاه  این  کنندگان  به هپروت رفتن مصرف  از  متعددی 
و متلک های ادبی نسبت به مصرف کنندگان آن، دیده 
مخدرها  مصرف  اوج  نویسان  تاریخ  البته  و  شود  می 
در ایران را به زمان صفوی نسبت می دهند. روزگاری 
شاه  پسر  دوم،  اسماعیل  شاه  ایران،  وقت  پادشاه  که 
پادشاهی  تخت  در  سال  یک  توانست  فقط  طهماسب، 
خود را سفت نگه دارد، چون »حلواچی اوغلو، با افیون 

به کار شده در حب مرشد کامل، کار او بساخت.«
از جنبه های سنتی و تاریخی ماجرا که بگذریم، ۴ سال پیش، 
خبرنگاران فرانسوی از روستایی در نزدیکی شیراز به نام 
قالت، گزارش مفصل، مستند و مصوری منتشر کردند که 
نشان می داد کشت غالب اهالی این روستا، پس از تولید انگور برای 

شراب شیراز، شاهدانه برای حشیش است.
 در این گزارش که بازتابهای زیادی داشت عنوان شده بود مزرعه 
داران، در گوشه و کنار روستا، بوته های ماری جوانا کاشته و با 
برندسازی محصوالت خود در شبکه های اجتماعی، تبدیل به قطب 

عرضه حشیش در جنوب کشور شده اند. 
سایر  بین  در  جوانا  ماری  درباره کشت  رسمی  گزارشهای  حتی 
گیاهان مزرعه در اطراف شهرهای بزرگ مانند کرج هم منتشر شده 
که نشان می دهد برخی کشاورزان بدشان نمی آید شاهدانه هم در 
بین اقالم تولیدی آنها دیده شود، البته برای »همان گوش درد بچه!«

از این گزارشها که بگذریم، مشاهدات میدانی خبرنگار ما حاکی 
از آن است در شهرهای بزرگی مانند تهران که در حاشیه بوستانها، 
اتوبانها و درون جوی ها، گیاهان زیاد و انبوهی مانند شمشاد کاشته 
می شود، در البالی بوته ها و رنگ سبز روشن و تیره برگها، برخی 

اهل عمل، دست به کشت ماری جوانا زده اند.
هر چند ممکن است مردم معمولی با عبور از کنار شمشادهای 
حاشیه اتوبان که پشت آن چند معتاد کارتن خواب، اتراق کرده اند، 
متوجه نشوند یا نخواهند بدانند آنجا چه خبر است ولی اهل فن با 
دیدن گذرای این بوته ها، به خوبی می توانند ردپای کشت شاهدانه 

در بین سایر گیاهان را مشاهده کنند. 
با وجودی که نمی توان فراوانی کشت ماری جوانا در حاشیه خیابانها 
و در بین سایر گیاهان را به دقت مشخص کرد، ولی گشت و گذاری 
در خیابانها و دقت در محل رفت و آمد و خواب معتادان، روشن 
می کند برخی از مصرف کنندگان حشیش، در راه خودکفایی گام 

برمی دارند.

خودکفایی معتادان ایرانی در کشت حشیش
این روزها، نبوغ اهل عمل، در نهیه موادمخدر سر به وادی تجارت زده

رابطه  دیگر  سال  چند  تا 
تبدیل  آموزان  دانش  و  معلم ها 
با  فضایی ها  آدم  ارتباط  به 
زمینی ها می شود، زیرا گیر کردن 
قالب های خشک  در  معلم های 
یک  از  اداره کالس  در  گذشته 
سو و مسلط شدن دانش آموزان 
سوی  از  روز  مهارت های  به 
دیگر، باعث شده است که این 
دو روز به روز با هم غریب تر و 

متفاوت تر باشند.
تا چند سال قبل کالس درس، 
به  که  بود  مکانی  اصلی ترین 
جدید  مطالب  آموزان  دانش 

را یاد می داد، به همین دلیل شغل معلمی از اهمیت 
ویژه ای برخوردار بود. اگر دانش آموزان در کالس های 
درس بازیگوشی می کردند و پیگیر مطالب ارائه شده 
نمی توانستند  زیاد  احتمال  به  نمی شدند  کالس  در 
مطالب درسی را یاد بگیرند و همین باعث شده بود، 
حضور در کالس درس و آموزش های معلم اهمیت 

ویژه ای داشته باشند.
اما با گسترش استفاده از تکنولوژی، کتاب ها، کالس ها و 
سی دی های کمک آموزشی دانش آموزان راه جایگزینی 
برای دسترسی به مطالب درسی یاد گرفتند؛ راه های که 
بعضا مطالب را بهتر و کامل تر از معلم ها به دانش آموزان 
ارائه می دهند و موجب شده که امروزه اگر دانش آموز 
حتی در کالس درس هم حضور نداشته باشد به مدد 
امکانات کمک آموزشی بتواند موفق شود و حتی از سطح 

کالس هم فراتر رود.
در  که  روزافزونی  تغییرات  و  شده  ایجاد  شرایط  با 
دنیا روی می دهند، شغل معلمی روز به روز حاشیه 
نشین تر می شود. این روز ها دسترسی دانش آموزان به 
منابع متعدد اطالعاتی از طریق اینترنت و سایر راه های 
ارتباطی باعث شده است که در برخی از موارد آگاهی 
و سواد دانش آموزان از معلم ها پیشی بگیرد. وضعیتی 
که گویا شمار زیادی از معلمان هم با آن کنار آمده اند 
تا جایی که مرجع سوال و درس در فضای مجازی به 

دانش آموزان و خانواده هایشان معرفی می کنند.
سنین  از  ما  کشور  در  آموزان  دانش  که  در شرایطی 
تکنولوژی دسترسی  پیشرفته ترین سطوح  به  کودکی 
دارند، آموزش و پرورش همچنان با همان شیوه های 

ادامه می دهد و معلم ها همچنان  را  راه خود  قدیمی 
حاضر  درس  کالس  در  سنتی  شیوه های  همان  با 
می شوند؛ انگار آموزش و پرورش حرف تازه ای برای 
گفتن ندارد. نه تنها در مواد درسی، بلکه در شیوه های 
شیوه هایی  همچنان  نیز  آموزان  دانش  با  برخورد 
قدیمی در مدارس اجرا می شوند. شیوه های که شاید 
روزگاری دور پاسخگو بودند، اما برای دانش آموزی 
که از پنج سالگی تمام مهارت های استفاده از تبلت و 

کامپیوتر را بلد است، کارایی چندانی ندارند.
یکی از مهمترین آسیب های این مسئله برای سیستم 
آموزش و پرورش در کشور ما این است که شکافی 
با  مدرسه  اولیای  و  معلمان  دانسته های  بین  جدی 
دانش آموزان ایجاد شده، دانش آموزان نمی توانند با 
معلم های خود به راحتی ارتباط برقرار کنند و معلم ها 

هم معموال از دست دانش آموزان ناالن هستند.
پرورش  و  آموزش  مسئوالن  ظاهرا  که  وضعیتی 
زیرا  ندارند،  آگاهی ای  هیچ  آن  به  نسبت  کشورمان 
و  آموزش  مصاحبه های  در  معلم  گزینش  معیار های 
پرورش اصال توجهی به مهارت های منطبق با دنیای 
مرتبط هم همچنان  دانشگاه های  در  و  ندارند  امروز 
آموزه های سنتی به معلم ها داده می شود. این در حالی 
جایگاه  به  معلمی  شغل  ارزش  برگرداندن  که  است 

پیشینش نیاز به یک تجدیدنظر جدی دارد.
معلم های امروزی باید خود را از قالب های سفت و 
رها  اند،  کرده  محبوس  را  آن ها خود  در  که  سختی 
کنند و وارد دنیای دانش آموزانشان شوند. آن ها باید 
آموزان  دانش  سرگرمی های  و  مهارت ها  به  نسبت 
نزدیک  آن ها  دنیای  به  بتوانند  تا  کنند  پیدا  آگاهی 

معلم ها  دیگر  سوی  از  شوند. 
باید از امکانات تکنولوژی نوین 
دانش  به  مطالب  یاددادن  برای 
این  زیرا  کنند،  استفاده  آموزان 
شیوه ها به شیوه زندگی و تفکر 
نزدیک تر  امروزی  آموز  دانش 
به  معلم  چقدر  هر  هستند. 
نزدیک تر  آموز  دانش  دنیای 
شود، بهتر می تواند با او ارتباط 
برقرار کند. در عین حال تسلط 
آموزگاران به تغییرات روی داده 
باعث می شود  دنیای جدید  در 
آن ها بتوانند آگاهی های الزم را 
استفاده  برای  آموزان  دانش  به 

درست از فضای جدید بدهند.
در  معلم ها  از  تعداد  چه  پرسید  باید  که  اینجاست 
کشورمان با بازی ها وسرگرمی های دانش آموزانشان 
آشنا هستند؟ آیا دیگر وقت آن نیست که معلم های 
به جای نالیدن از دسترسی دانش آموزان به تبلت ها 
و گوشی ها، وارد دنیای آن ها شوند و شیوه برخورد 
که  دریابیم  که  است  قرار  کی  دهند؟  تغییر  را  خود 
باید  بلکه  نیست،  پاسخگو  دسترسی  در  محدودیت 

سواد رسانه ای کودک و نوجوان امروزی را باال برد.
باید  از راه هایی است که معلم ها  تنها یکی  این  البته 
آن را مدنظر قرار دهند؛ تغییر در شیوه های آموزشی 
دیگر  کشور های  در  که  مدرن  شیوه های  یادگیری  و 
که می توان  است  راه هایی  دیگر  از  استفاده می شوند 
کرد.  استفاده  شده  ایجاد  شرایط  مدیریت  برای 
کشور های پیشرفته خیلی قبل تر از ما این شرایط را 
تجربه کرده اند و استفاده از راه هایی که آن ها در پیش 
و خطا ها  آزمون  از  بسیاری  از  را  ما  می تواند  گرفته 

نجات دهد.
اما آنچه در آموزش و پرورش کشورمان می گذرد گواه 
این است که ما حتی درگیر آزمون و خطا هم نشده ایم 
بلکه شغل معلمی را به حال خود رها کرده ایم و اصال 
برایمان مهم نیست که دانش آموزانمان دیگر حوصله 
کالس درس را ندارند و یک ساعت کار با تبلت را به 
کتاب های درسی ترجیح می دهند. ماندن در قالب های 
خشک و غیرمنعطف گذشته باعث می شود که شغل 
دانش  غربت  و  شود  کمرنگ تر  روز  به  روز  معلمی 

آموزان در کالس های درس بیشتر شود.

  حضور اتباع خارجی به ویژه عراقی ها در 
سال های اخیر در استان خوزستان باعث شده 
تا ازدواج بین زنان ایرانی و مردان عراقی از 

رشد قابل توجهی برخوردار شود.
 مراودات فرهنگی و اجتماعی بین دو کشور 
ایران و عراق به ویژه استان خوزستان سهم قابل 
توجهی در ایجاد چنین ازدواج هایی دارد اما 
این موضوع چالش هایی را نیز به وجود آورده 
که از جمله آن ثبت نشدن قانونی برخی از این 

ازدواج ها است.
از تبعات ازدواج های غیرقانونی و بدون مجوز 
اتباع با زنان ایرانی مسئولیت ناپذیری مرد در 
قبال فرزندان حاصل از اینگونه ازدواج ها است.

*صادرنشدنشناسنامهبرای
فرزندانازدواجغیرقانونیاتباع

مدیرکل امور بانوان استانداری خوزستان درباره 
ازدواج زنان با اتباع بیگانه گفت:از خانواده ها 
اجازه  به هیچ وجه  که  درخواست می شود 
که  ای  بیگانه  اتباع  با  آنها  دختران  ندهند 
مشخصات هویتی الزم را ندارند ازدواج کنند.

فرانک موسوی با تاکید بر اینکه ازدواج ها باید 
بر اساس قوانین رایج جمهوری اسالمی باشد، 
افزود: اتباع خارجی برای انجام مراحل قانونی 
مراجعه  استانداری  اتباع  کل  اداره  به  ازدواج 

کنند.
وی همچنین یادآور شد: خانواده ها نباید برای 
ازدواج با افراد خارجی به فرزندان خود فشار 

آورند.
وق ادامه داد: هویت، یکی از اصول اصلی و 
مهم برای فرزندان محسوب می شود و نباید 
با ازدواج های غیر قانونی اتباع، حقوق فرزندان 

متولد شده را از بین برد.
نام  ثبت  و  شناسنامه،  نشدن  موسوی، صادر 
رایج  از  را  مدرسه  در  کودکان  این  نکردن 
بدون  های  ازدواج  از  ناشی  مشکالت  ترین 
پروانه و مجوز اتباع خارجی با زنان ایرانی که 
شوهرانشان آنها را رها کرده اند دانست و گفت: 

خانواده ها باید در این زمینه هوشیار باشند.

*دستوررهبرمعظمانقالبدر
خصوصثبتنامدانشآموزان

اتباعخارجی
وزارت آموزش و پرورش شیوه نامه ای را با 
عنوان ثبت  نام دانش  آموزان اتباع خارجی در 
اجرای  راستای  تحصیلی ۹۸�1۳۹۷در  سال 
ایران  سیاست  های نظام جمهوری اسالمی 

و دستور رهبر معظم انقالب مبنی بر جذب 
دانش  آموزان اتباع خارجی)به استناد اصلی 
اساس  بر  همچنین  و  اساسی(  قانون   1۳۸
 1۳۹۵ ماه  اردیبهشت  هشتم  مورخ  مصوبه 
ادامه  و  ثبت  نام  نامه  آیین    ، وزیران  هیات 
در  را  خارجی  اتباع  دانش  آموزان  تحصیل 

مدارس رسمی کشور ابالغ کرد.
است:  آمده  ابالغیه  این  از  بخشی  در 
دانش آموزانی که دارای مدارک هویتی و اقامتی 
نامعتبر و یا فاقد هرگونه مدارک هویتی و اقامتی 
معتبر هستند فقط از طریق کارت ویژه حمایت 
تحصیلی برای اتباع خارجی که از سوی اداره 
کل امور اتباع خارجی وزارت کشور صادر می  
شود، می  توانند در مدارس رسمی ثبت  نام و 

ادامه تحصیل کنند.

*فقطدانشآموزاندارایمدارک
هویتیثبتناممیشوند

نیز،  خوزستان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
اتباع خارجی در  نام  ثبت  برای  مدارک الزم 
مدارس خوزستان را شامل کارت هویت ویژه 
دارای  گذرنامه  خارجی،  اتباع  آموزان  دانش 
اداره  از  نامه  به همراه معرفی  ماهه  اقامت ۶ 
گذرنامه و نیز سایر مدارکی که در شیوه نامه 
ابالغ شده ، دانست و گفت: مدارس فقط دانش 
آموزان دارای مدارک هویتی صادره از طرف 
اداره گذرنامه و اداره کل امور اتباع مهاجران 

خارجی را ثبت نام کنند.
محمد تقی زاده افزود: بر اساس برآورد انجام 
شده، پیش بینی می شود در سال تحصیلی پیش 
رو ٢ هزار و 1۶ دانش آموز اتباع خارجی در 

مدارس خوزستان مشغول به تحصیل شوند.
عراقی  آموزان  دانش  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
در  را  خارجی  آموزان  دانش  تعداد  بیشترین 
خوزستان شامل می شوند، بیان کرد: یک هزار 
تبعه عراق در خوزستان  آموز  دانش  و ٢۳۵ 

تحصیل می کنند.
خوزستان  پرورش  و  آموزش  شورای  دبیر 
گفت: از مجموع دانش آموزان اتباع بیگانه در 
خوزستان تعداد یک هزار و ٢۰۴ نفر در مقطع 
ابتدایی، ۵۶۷ نفر متوسطه اول و ۳۴٢ نفر در 
مقطع متوسطه دوم مشغول به تحصیل هستند.

*محرومیتتاسن18سالگی
ازداشتنشناسنامه

این  در  احوال خوزستان  ثبت  اداره  مدیرکل 
خصوص گفت: یکی از مشکالتی که ازدواج 

های بدون مجوز اتباع خارجی برای فرزندان با 
مادر ایرانی به وجود می آورد ، محرومیت این 
فرزندان از داشتن شناسنامه تا سن 1۸ سالگی 

است.
بهنام مریدی با اشاره به اینکه قوانین تابعیت 
ایران بر دو اصل خاک و خون استوار است، 
افزود: فرزندان حاصل از اینگونه ازدواج ها اگر 
تا سن 1۸ سالگی در ایران بمانند و در صورتی 
که کشور را تا یک سال بعد ترک نکنند می 
توانند نسبت به دریافت شناسنامه ایرانی اقدام 

کنند.
وی ادامه داد: هر زن ایرانی که بخواهد با اتباع 
خارجی ازدواج کند باید مجوز و پروانه ازدواج 

را از اداره کل اتباع بیگانه استانداری اخذ کند.
وی گفت: با داشتن مجوز و یا پروانه ازدواج 
اتباع ، زن ایرانی می تواند برای فرزندان حاصل 
از ازدواج با مرد خارجی گواهی والدت اتباع 

دریافت کند.
مدیرکل اداره ثبت احوال خوزستان، افزود: بر 
اساس قانون، اطفالی که پدر آنها ایرانی است 
اعم از اینکه در ایران یا خارج متولد شده باشند 
به عنوان یک ایرانی محسوب می شود و امکان 

اخذ شناسنامه برای او فراهم است.

*بهمرورزمانفرزنداناتباع
خارجیهویتدارمیشوند

خارجی  مهاجران  و  اتباع  امور  کل  مدیر 
خوزستان نیز با اشاره به اینکه مشاهده شده زن 
ایرانی بدون اخذ مجوز با فرد خارجی ازدواج 
کرده و به دلیل نداشتن هیچ تعهدی زن را رها 
حالت  در  زن  شرایط  این  در  گفت:   ، کرده 
بالتکلیف به سر می برد و وضعیت فرزندان 

حاصل از این ازدواج نامشخص است.
حمید سیالوی با تاکید بر اینکه در قالب یک 
برای  تالش  در  از سال ۹۵  ساله  پنج  برنامه 
اینگونه ازدواج ها  هویت دار کردن فرزندان 
هستیم، افزود: در این زمینه برنامه ریزی جدی 

صورت گرفته است.
وی گفت: طبق ماده یک هزار و ۶۰ قانون مدنی 
زن و یا مرد ایرانی برای ازدواج با اتباع بیگانه 

باید اجازه دولت را بگیرند.
وی خاطرنشان کرد: با وجود اینکه منعی در 
ازدواج اتباع خارجی و ایرانی وجود ندارد ولی 
رعایت قوانین و مقررات و همچنین اخذ اجازه 

دولت ضروری است.
حدود هشت هزار نفر تبعه عراقی و ٢ هزار و 
۵۰۰ نفر تبعه افغانستانی مقیم خوزستان هستند.

اداره کالس به سبک 
مکتب خانه ای پاسخگو نیست!

 فرزندان بدون هویت حاصل
 ازدواج بی مجوز با اتباع بیگانه

آنچهدرآموزشوپرورشکشورمانمیگذردگواهایناستکهماحتیدرگیرآزمونوخطاهمنشدهایمبلکه
شغلمعلمیرابهحالخودرهاکردهایمواصالبرایمانمهمنیستکهدانشآموزانماندیگرحوصلهکالس

درسراندارندویکساعتکارباتبلترابهکتابهایدرسیترجیحمیدهند.

ن�ان ز

نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: یکی 
از مهم ترین مسائل در دیدار فراکسیون زنان با رئیس 
و  زن  کمیسیون  تشکیل  اسالمی،  مجلس شورای 

خانواده در مجلس بود. 
فرهنگی  کمیسیون  رییس  نایب  ذالقدر«،  »فاطمه 
جزییات  خصوص  اسالمی، در  شورای  مجلس 
شورای  مجلس  رئیس  با  زنان  فراکسیون  دیدار 
اسالمی گفت: در این دیدار مسائل مختلف را مورد 
بررسی قرار دادیم. این جلسه را برای تعامل هر چه 
بیشتر فراکسیون زنان با هیئت رئیسه و شخص آقای 
الریجانی برگزار کردیم تا ایشان در جریان طرح ها، 

خواسته ها و برنامه های ما باشند. 
او ادامه داد: در این جلسه مسائل مختلفی مطرح 
و  خانواده  و  زنان  مشکالت  مانند  مسایلی  شد. 
همچنین طرح کودک همسری که فوریت آن هم 
تقدیم مجلس شده و آماده است تا در نوبت قرار 
همراه  آقای الریجانی  موافقت  با  این طرح  گیرد. 
است. مسئله کودک همسری جزو اولویت هاست 
و بسیاری از علما با ازدواج زیر 1۳ سال مخالف 
هستند و تأکیدشان روی بلوغ عقلی است، نه فقط 
بلوغ جسمی.  نماینده مردم تهران در مجلس بیان 
کرد: مسئله دیگر که در این جلسه مورد بحث بود 
الیحه منع خشونت علیه زنان است. در جلساتی از 
قوه قضاییه خواستیم تا این الیحه پیگیری شود زیرا 
هنوز سرنوشت آن معلوم نیست. آقای الریجانی قبال 
هم قول پیگیری داده بودند و مجدد هم قول دادند که 
این مسئله را از سوی قوه قضاییه پیگیری می کنند. 
هم چنین رئیس مجلس پیشنهاد دادند حاال که بحث 
الیحه منتفی است  الیحه منع خشونت علیه زنان را 

به صورت طرح پیگیری کنیم.  
نایب رییس کمیسیون فرهنگی ادامه داد: از دیگر 

مسایل مطرح شده در این دیدار مسئله مهریه، قوانین 
تسهیل ازدواج، افزایش تعداد نمانیدگان در مجلس 
بود که طرح آن مدتی قبل ارائه شد. در این جلسه 
درباره طرح ها و الیحه ها بحث و تبادل نظر شد که 
آقای الریجانی در جریان قرار گیرند و زمانی که در 

صحن مطرح شد در جریان موضوعات باشند. 
طرح  بودجه  برای  الریجانی  آقای  گفت:  ذوالقدر 
زنان خانوار و زنان بدسرپرست که جزو اولویت 
هاست قول همکاری دادند و گفتند همان طور که 
در ۹۷ برای این موضوع بودجه خوبی ارائه شد، ان 
شاءاهلل در سال ۹۸ هم بتوانیم حمایت های بیشتری 
از بانوان داشته باشیم. البته به این معنی نیست که 
ناخواه  خواه  زیرا  شود،  تشویق  خودسرپرستی 
اتفاقاتی مانند تصادف، زندانی شدن و اعتیاد مردان 
و حوادثی مثل زلزله باعث می شود که خیلی از 
از دست دهند و  را  زنان سرپرست خانواده خود 
خودسرپرست شوند. قطعا باید به این زنان توجه 
بیشتری شود. اینها عمده محورهایی بود که در این 

جلسه راجع به آن صحبت  شد. 
کودک  همان  مسئله  ترین  مهم  کردد:  تاکید  او 
همسری، طرح منع خشونت علیه زنان و تسهیل 
باید  هم  را  این  البته  بود  خانواده  قانون  و  ازدواج 
بگویم که مسئله تشکیل کمیسیون زن و خانواده از 
مسایل مهم مطرح شده در این جلسه بود که قرار 

شد، بررسی شود.  
ذوالقدر در خصوص دلیل عدم حضور برخی زنان 
در این جلسه گفت: می خواستیم این دیدار با عید 
غدیر همزمان شود اما برخی نمایندگان به این دلیل 
که بلیط داشتند، در جلسه حاضر نشدند و یا خیلی 
زود جلسه را ترک کردند. 11 خانم در این جلسه 

حضور داشتند.

تشکیل کمیسیون زن و خانواده در مجلس
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"– بيهوده و بيخود – ماندگار  11-رطوبت خسيس – كريستال – زرشک  12-دريا – پراكندگی لشکر – لباس 
 13-عمو – خراسان قديم – كتاب اميل زوال- شامه نواز  14-قلوه – كارمند سفارتخانه كه وظيفه ای خاص به 

عهده او محول است–  زمين پر آب و علف  15-سنجيدن دوچيز – پايتخت شيلی

از راست به چپ
 1- تولد سرور جوانان اهل بهشت بر ش��ما مبارک باد– اندک  2- بالل- مذاكرات پشت پرده و عمدتاً سياسي 
– آويزان  3- تير پيکاندار – دومي– درخت راش – نهي ش��اعرانه از آمدن  4- ضربه فني در بوكس – استخوان 
س��ر – كلمه نهيب  5- گويند طالست – مالمتگر – س��رما  6- جانش��ين – قدرت و نيرو – گمراه  7- بعيد 
– شاعر دشتس��تاني – قلعه حس��ن صباح  8- از نام هاي پيامبر)ص( در قرآن – ارابه – از س��ازهای بادی – برگ 
برنده  9- انتقال روح – ش��کرگزار – بوته برنج  10- همتا – وس��يله پذيرايي – روحان��ی مصری  11-ضربه 
 س��ر در فوتبال – خاندان يزيد ملعون – از ش��هرهای آلمان  12-حرف انتخاب – چش��مه – فراری پنهان شده 
 13-واحد اختالف سطح الکتريکي – غرور – يغما – گشوده  14-ديدگاه – مرغ سخنگو- به اشکاالت نرم افزاری 

می گويند  15-بازي محلي – از آثار ساموئل بکت كه به شرايط روابط انسان در جامعه مدرن مي پردازد
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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

گزارش

جبهه ها با عزل بني صدر چه حال و هوايي پيدا کرد؟
شور و نشاط رزمندگان از رفتن مرد کارشكن! 

به گزارش »جوان« آخرين ساعات چهارشنبه 
20 خرداد سال 60 اطالعيه اي كوتاه ولي بسيار 
مهم از سوي امام خميني)ره( انتشار يافت كه 
در آن از بركناري و عزل ابوالحسن بني صدر از 
فرماندهي نيروهاي مسلح خبر مي داد. بسياري 
بر اين باور بودند اين تغيير و تحوالت سياسي 
كشور را وارد فضاي بي ثباتي مي كند و دامنه 
اين بي ثباتي به جبهه ها كشيده خواهد شد و 

رزمندگان را تحت تأثير قرار خواهد داد. 
خيلي زود خط بطالني ب��زرگ بر اين تحليل 
كشيده شد. يک روز پس از عزل بني صدر قرار 
ش��د رزمندگان در منطقه دارخوين عمليات 
انجام دهند. اين عمليات به  پيشنهاد و استقبال  
فرماندهان  جنگ  »فرمانده  كل  قوا ، خميني  
روح  خدا« نام گرفت. روحيه باالي فرماندهان 
و رزمندگان نش��ان مي داد آنها نه تنها از عزل 
بني صدر ناراحت و شوكه نيستند بلکه با ابراز 

خوشحالي، از كارشکني هاي او خسته اند. 
قرار بود در س��اعت 3 و30 دقيق��ه  بامداد21 

خرداد ماه 1360 حمله  آغاز شود. ساعت 11 
ش��ب، خبر بركناري  بني  صدر از فرماندهي  
كل  قوا توس��ط  امام  خمين��ي، از راديو پخش  
ش��د و وضعيت  در بهترين  حالت  ممکن  قرار 
گرفت. يکي از رزمندگان حاضر در اين عمليات 
خاطرات مربوط به اين عمليات را چنين بازگو 
مي كن��د: » ناگه��ان خب��ري هيجان انگيز و 
خوش��حال كننده به برادران رسيد و آن خبر 
بركن��اري »بني ص��در« از فرماندهي كل قوا 
بود. چقدر برادران خوش��حال شدند كه يکي 
از آرزوه��اي آنها برآورده ش��ده اس��ت، خبر 
مسرت بخش و س��رورانگيز عزل »بني صدر« 
از فرماندهي كل قوا عزم رزمندگان اس��الم را 
راس��خ تر و مصمم تر نمود، ب��رادران با غرور و 
ش��ادي فريادهاي اهلل اكبر، خميني رهبر سر 
مي دادند و بدين وسيله عزل بني صدر را جشن 
گرفته و از اينکه زيرنظر فرماندهي مس��تقيم 
امام بودند بسيار خوشحال بودند و با شعارهاي 
گوناگون بي تابي خود را ب��راي حمله هر چه 

زودتر به مواضع دشمن نشان مي دادند.«
اين  عمليات، خود كليدي  براي  باز شدن  طلسم  
محاصره  آبادان  و آزمايشي  براي  عمليات  بزرگ  
ثامن  االئمه و شکست حصر آبادان بود. عمليات  
توسط  س��ردار رحيم  صفوي  و شهيد حسن  
باقري  طراحي  و اجرا ش��د كه  فرماندهي سه 

محور اصلي  آن  را ش��هيدان  منصور موحدي  ، 
پهلوان  نژاد و رضا رضايي  به عهده  داشتند. 

عمليات فرمانده كل قوا، خمينی روح خدا كه 
يک روز پس از عزل بنی صدر از فرماندهی كل 
قوا توسط امام خمينی )ره( اجرا شد، نخستين 
عملياتی ب��ود كه در آن هماهنگ��ی اصولی و 
كامل از آغاز طرح ريزی تا پايان عمليات بين 
يگان سپاه پاسداران عمل كننده در منطقه و 
لشکر 77 پياده به وجود آمد و سرآغاز بسيار 
خوبی برای عمليات ثامن االئمه � عليه السالم � 
كه سه ماه و نيم بعد در   همان منطقه اجرا شد، 

به شمار    آمد. 
عملي��ات فرمان��ده كل ق��وا با 120 ش��هيد، 
بزرگ تري��ن تأثير نظام��ي و سياس��ي را در 
بحراني ترين مقطع تاريخ انقالب اسالمي به 
جاي گذاشت، زيرا درحالي كه بني صدر تالش 
مي كرد نيروهاي حزب اللهي و ياران امام را فاقد 
هرگونه شعور نظامي در عرصه نبرد معرفي كند 
و به آنها اجازه عمليات نمي داد، خواست خدا و 

اخالص بچه هاي جبهه دارخوين بود كه فقط 
چند ساعت پس از عزل بني صدر از فرماندهي 
كل قوا توس��ط حضرت امام، موفق به اجراي 
عملياتي شدند كه ماه ها براي انجام آن زحمت 
كش��يده و اقدام به حفر كانالي بس��يار مهم و 
اس��تراتژيک در عمق جبهه دشمن به طول 

هزار و 750 متر كرده بودند. 
نزديک ساعت 11  همان روز، واحدهای ايرانی 
به آخرين حد پيشروی تعيين شده رسيدند و 
منطقه را از وجود دشمن پاک كردند. دشمن 
از ساعت 12 به بعد ش��روع به پاتک كرد كه 
پاتک های او در اثر آتش توپخانه و گردان های 
تانک و مقاوم��ت دليرانه رزمندگان اس��الم 

خنثی شد. 
همچنين نزديک س��اعت 12 روز 22 خرداد، 
يعنی 36 ساعت پس از آغاز عمليات، در حالی 
كه رزمندگان ايرانی موفق شده بودند نزديک 
سه كيلومتر پيش��روی و مواضعی را تصرف و 
نگهداری كنند، وضعيت منطقه حالت عادی و 
تثبيت شده پيدا كرد. به هر روي، هدف نهايی 
عملي��ات فرماندهی كل قوا ك��ه عقب راندن 
نيروهای دشمن به غرب كارون بود، به دست 
آمد و به اين ترتيب، پس از عمليات، دشمن در 
سه روز پشت سر هم براي بازپس گيري منطقه 

آزاد شده تالش كرد، ولي نتيجه اي نگرفت. 

  احمد محمدتبريزي
»عملي�ات فرمان�ده  کل ق�وا، خمين�ي روح خ�دا« در 21 خ�رداد 1360 در منطق�ه 
دارخوين نقطه عطف�ي در تاريخ دفاع مقدس به ش�مار مي رود و يك�ي از مقاطع مهم 
و سرنوشت س�از اين برهه تاريخي اس�ت. در اوايل دهه 60 ناآرامي بر فضاي سياس�ي 
کش�ور س�ايه انداخت و گروه ه�اي منافق س�عي در ناآرام کردن ش�هرها داش�تند. 
فرماندهان و مس�ئوالن سياسي کش�ور نگران بودند اين ش�رايط سياسي بر جبهه ها 
و روحيه رزمندگان تأثي�ر بگذارد که انج�ام »عمليات فرمانده  کل ق�وا، خميني روح 
خدا« نش�ان داد جبهه ها تحت تأثي�ر تحوالت سياس�ي قرار نمي گي�رد و رزمندگان 
با اتكا ب�ه رهبري حض�رت امام، با روحي�ه باالي�ي در مناطق عملياتي حض�ور دارند. 

 صغري خيل فرهنگ 
اکبر ملكشاهي 28 آذرماه 1394 در سوريه به 
شهادت رسيد. رزمنده اي که به دليل شرايط 
شغلي اش، سال ها در ميدان مين با شهادت 
رو به رو بود و آنق�در با حال و هوايش عجين 
شد تا در نهايت به کس�وت يک مدافع حرم 
آسماني شد. براي آنها که اکبر ملكشاهي را 
مي شناختند و با خلق و خوي ايشان آشنايي 
داشتند، ش�نيدن خبر ش�هادتش چندان 
تعجب آور نبود. او جوانمردي بود که در سال 
1376 يكي از کليه هايش را بخشيد و سال 94 
نيز همه هستي اش را فداي حضرت دوست 
کرد. اکبر که خود برادر ش�هيد بود، با دختر 
يكي از شهداي دفاع مقدس نيز ازدواج کرد. 
ميترا دليلي همسر ش�هيد مدافع حرم اکبر 
ملكشاهي و دختر شهيد ما ش�اءاهلل دليلي 
در گفت وگو با »جوان«، به شرح حال و هواي 
يكي از مدافع�ان حري�م آل اهلل مي پردازد. 

پدر شما شهيد دفاع مقدس است، چه 
خوب اس�ت که گفت وگو را با ذکر ياد 

ايشان آغاز کنيم. 
من 11 سال داشتم كه پدرم به شهادت رسيد. 
ايشان در تاريخ 2 آذرماه 1365 در منطقه ميمک 
در روند اجراي عمليات ميمک به شهادت رسيد. 
آن روزها برايم سخت و تلخ گذشت اما شهادت 

پدر بود كه من و اكبر را به هم رساند. 
چطور شهادت پدر حلقه وصال شما و 

همسرتان شد؟
اكبر متولد 1345بود، برادرش ش��هيد يزدان 
ملکشاهي از ش��هداي دوران دفاع مقدس بود 
كه س��ال 63 در پادگان ابوذر و منطقه سر پل 
ذهاب به ش��هادت رس��يده بود. از آنجايي كه 
اكبر از خانواده ش��هدا بود، بسيار تمايل داشت 
تا با خانواده شهيد وصلت كند. ما در همسايگي 
هم زندگي مي كرديم و مادرهايمان با هم قرابت 
خاصي داشتند و همين ارتباط و وجود شهداي 
دو خانواده، مقدمات آش��نايي و ازدواجمان را 
فراهم آورد. البته خط ايثار در خانواده همسرم 
همچنان ادامه داش��ت، يکي ديگر از برادرهاي 
ايش��ان كه جانباز ش��يميايي بود بعد از اكبر و 
در س��ال 1395 بر اثر عوارض جانبازي اش به 

شهادت رسيد. 
بنابراي�ن از هم�ان اولي�ن روزه�اي 
زندگي ت�ان مي دانس�تيد ک�ه ب�ا چه 
ش�خصي و چ�ه خان�واده اي وصل�ت 

مي کنيد؟
بله،  ايش��ان از همان روز خواس��تگاري درباره 
جهاد، جانبازي و شهادتش با من صحبت كرد و 
از من خواست مثل يک همرزم در كنارش باشم. 
همرزمي كه در راه جهاد و شهادت همراهي اش 
كنم. اكبر مي گفت بايد طوري در شرايط خاص 
و س��خت زندگي كنيد كه اگ��ر روزي جنگي 
اتفاق افتاد بتوانيد در آن ش��رايط غير منتظره 
مقاومت كنيد و دچار سردرگمي نشويد. همسرم 
خاطرنشان مي كرد بچه ها را از لحاظ غذا خوردن 
طوري بار بياورم كه به يک نوع غذا، كم و ساده 
قانع باشند، تا اگر جنگي رخ داد و از لحاظ غذايي 
تحريم بوديم و مواد غذايي مختصري گيرمان 
آمد سختي زيادي نکش��يم. تنها شرط ايشان 
براي ازدواج با من ترک محرمات و انجام واجبات 
بود و اينکه در تمامي امور قبل از هر اقدام يا هر 
حركتي توكل به خدا داشته باشم و من به علت 
س��ن كم خود در ازدواج با اكبر فقط از ايش��ان 
كمک خواس��تم كه بتوانم راه را درس��ت بروم. 
من و اكبر در 19آبان ماه س��ال 1369 زندگي 

مشتركمان را آغاز كرديم. 
طبق شرطي كه همسرم گذاشته بود و آن قولي 
كه من از ايش��ان گرفته بودم سعي مان بر يک 
زندگي متعادل بود كه همه موارد و اصول انساني 
و اس��المي در آن گنجانده ش��ده باشد. همان 
ماه هاي اول زندگي به رغم كم بودن درآمد مان، 
تصميم گرفتيم به يکي از فاميل هاي بسيار كم 
وسع و مس��تحق كمک كنيم اما خودمان هم 
پول نداشتيم و از طرفي اكبر بايد به مأموريت 
مي رف��ت و از آنجايي كه وقت نداش��ت، موتور 
ياماهاي خودش را به آن شخص داد تا خودش 
بفروشد و مشکلش را حل كند. عشق و دوست 
داش��تن من به حدي بود كه با رفتن ايشان به 
مأموريت دچار خأل عاطفي مي شدم و نگراني ها 
بيمارم مي كرد. از طرفي اكبر وقتي شرايط من 
را مي ديد با توجه به ميزان عالقه اي كه به كارش 
داشت تالش كرد كارش را تغيير دهد اما چون 
مسئولش قبول نکرد، تصميم گرفت من را همراه 

خودش به مأموريت ببرد. 
مسئوليت ايشان در سپاه چه بود؟

اكبر مسئول پروژه هاي پاكسازي ميادين مين 
غرب كش��ور بود. ام��روز كه ب��ه آن روزها فکر 
مي كنم تعجب مي كن��م، چراكه ب��ا خود فکر 
مي كردم با انتقال من به محل خدمت ايش��ان 
مي توانس��تم بيشتر مواظبش باش��م تا اتفاقي 
برايش نيفتد يا اينکه اگرهم خدايي ناكرده قرار 
است اتفاقي بيفتد من هم همان اتفاق را تجربه 
كنم يا حداقل اولين كس��ي باش��م كه متوجه 
 شوم اما در برابر همه اين نگراني ها اكبر من را به 
داشتن صبر و تقواي الهي دعوت مي كرد. دخترم 
بي تابي مي كرد و من وقت��ي بي تابي دخترم را 

مي ديدم نگران مي شدم. 
خانم دليلي چند فرزند داريد؟

من و اكبر 25س��ال در كنارهم زندگي كرديم. 
ماحصل اين زندگي عاش��قانه س��ه فرزند بود. 
فاطمه حسني متولد 1370، علي پسرمان متولد 

1377 و ريحانه حلماء متولد 1390است. 
خود شما فرزند شهيد بوديد و حاال بايد 

فرزندان شهيد را بزرگ کنيد. 
من به علت ش��هادت پدرم در سال 65 با مقوله 
شهيد و ش��هادت آش��نا بودم. خودم طعم تلخ 
نديدن پدر را آن هم در سني كه دختران خيلي 
نياز به حضور پدر و انس با ايشان دارند چشيده 
بودم. طبيعتاً غم دلتنگي براي آغوش و استشمام 
بوي پدر را در دل داشتم اما عماًل خودم را تنها 
و بي كس احساس نمي كردم چون حضور غيبي 
پدر را بيش��تر از زمان حياتش حس مي كردم 
ومعجزه انج��ام كاره��اي نش��دني را از جانب 
پدربار ها و بارها مي ديدم كه بهت زده ام مي كرد. 
همه اينها از بركت و نعمت شهادت بود. از همان 
بچگي شهادت در پيش چشمان من شيرين و 
دوست داشتني بود. به نظر من همه فرزندان، 
همسران، مادران و پدران با رفتن عزيزانشان آنها 
را از دست نمي دهند بلکه شهيدان بيشتر از قبل 
حياتشان هستند و آنها مارا درک مي كنند. ما 
هم آنها را حس مي كنيم هرچند نمي توانيم آنها 
را ببينيم و امروز فرزندان من و يادگاران شهدا 

حال و هواي آن روزهايم را تجربه مي كنند.
ارتب�اط معن�وي همس�رتان ب�ا برادر 

شهيدش يا ساير شهدا چطور بود؟
اكبر تمام فکر و تمايالت قلب��ي اش در ارتباط 
با برادران، همرزمان و دوس��تان شهيدش بود. 
آنقدر كه هر زماني به مش��کل بر مي خورد يا از 
آالم روزگار بي قرار و بي طاقت مي شد از شهيدان 
ذكر شده استعانت مي گرفت و هميشه ما را به 
سمت و سوي آنها سوق مي داد و در گرفتاري ها، 

اذكار وختم قرآني نذرش��ان مي كرد و فوراً هم 
استجابت مي ش��د. هرگز در منزل از ياد كردن 
و بردن ن��ام آنها غافل نمي ش��د. ازخاطرات آن 
دوستان سفر كرده مي گفت و افسوس مي خورد 
وحسرت مي برد كه چرا آنها رفتند و او جا مانده 
است. اكبر بسيار خوابشان را مي ديد و برايشان 
ابراز دلتنگي مي كرد. باره��ا و بارها دل هوايي 
شده اش براي آنها را با نام و ياد خدا )نماز (آرامش 
مي داد وخالصه اينکه براي وصال به آنها دست 
و پا مي زد و ما را تشويق به ادامه راه آنها مي كرد 
و آنقدردر طول اين چندساله زندگي مان از آنها 
حرف مي زد و سيره و روششان را از ابعاد مختلف 
بازگو مي كرد كه ما هم با آنها آشنا  شديم. آنقدر 
كه وقتي مي خواس��تم براي آن شهدا خيراتي 
بدهم دقيقا همان چي��زي را خيرات مي كردم 
كه شهيد دوست داشت وهمه اين شناخت ها را 

مديون همسرم بودم. 
کار همسرتان در پاکسازي ميادين مين 
هم طوري بود که مرتب�ط با جانبازي و 

شهادت باشد؟ 
بله هم روحيات اكبر آقا و هم كارشان طوري بود 
كه باعث مي ش��د دائم در حال و هواي شهادت 
باشد. همه اينها دست به دست هم داده بود تا 
روحيات خاصي برايش رقم بزند. تا جايي كه از 
نگراني جاماندن از قافله شهدا بي تابي مي كرد. 
حتي سال 91 كه در عمليات پاكسازي و انهدام 
مجروح مي شود، از شوق اينکه ديگر كارش تمام 
است و به شهادت خواهد رس��يد، اجازه انجام 

كارهاي امداد و نجات را به پزشکيار و امدادگر 
نم��ي داده و مي گفته كه من كارم تمام اس��ت 

زحمت نکشيد و وسايل و ابزار اسراف نکنيد. 
چطور ش�د ک�ه اکب�ر ملكش�اهي از 
پاکس�ازي ميادين مين ب�ه فكر دفاع 

ازحرم رسيد؟ 
همس��رم در مأموريت قصر ش��يرين بود كه به 
من تلف��ن زد و گفت تصميمي گرفته اس��ت و 
من برايش��ان دعا كنم كه حتم��اً اين تصميم 
عملي شود. گفت اگر اين كاري كه در نظر دارم 
درست شود خير و بركت فراواني در آن است و 
باعث عاقبت بخيري ب��راي همه ما خواهد بود. 
من هم دعا كردم ولي هر چه خواس��تم به من 
بگويد چه كاري است، حرفي نزد و فقط گفت 
بعداً مي گويم.  دو سه روز بعد از آن قضيه تماس 
گرفت و گفت از قصر شيرين به سمت تهران بر 
مي گردند، چون زودتر از موعد در حال برگشت 
بود، تعجب كردم و وقتي علت را جويا شدم گفت 
كارش درست شده و بايد به تهران برگردد. وقتي 
تهران رسيد، حدود ساعت هفت يا هشت صبح 
بود كه يکراس��ت به محل كارش رفت و پيگير 

وضعيت اعزامش شد. 
شما از نيت اعزام ايش�ان به سوريه با 

خبر شديد؟ 
بله، وقتي ظهر به خانه آمد گفت كه چه شده و 
قرار است كجا برود. راس��تش من تا قبل اين از 
اوضاع سوريه هيچ اطالعي نداشتم و اصاًل خودم 
را در مواجهه با اخبار و اطالعاتي اينچنيني قرار 

نمي دادم و با طرح موضوع از طرف ايشان تازه در 
جريان تحوالت منطقه قرار گرفتم اما يک ماه 
قبل تر با شهادت سردار همداني متوجه شدم كه 
درسوريه اتفاقاتي افتاده ولي كامل و جامع نه. با 
پيشنهاد مدافع حرم شدن همسرم من وارد برهه 

خاص و مهمي از زندگي ام شدم. 
ب�ه نظ�ر مي رس�د تبح�ر ش�هيد در 
خنثي س�ازي مين ها هم مي توانس�ت 
در جبهه مقاومت اس�امي کمک حال 

رزمنده ها باشد.
شهيد به قدري در پاكسازي ميدان مين تبحر 
داشت كه اين كار را با چشم بسته هم مي توانست 
به خوبي انجام دهد. ايشان سال ها مين هايي را 
كه با كمک اس��رائيل و امريکا در خاک كشور 
تله گذاري شده بود پاكس��ازي كرده بود براي 
همين وقتي ش��نيد بار ديگر اس��رائيل مين و 
تله هاي انفج��اري در اختيار داع��ش قرار داده 
تاب نياورد. از طرفي وقتي خبر شهادت جوانان 
20تا 25ساله مدافع حرم را بر اثر انفجار مين ها 
و تله هاي انفجاري مي ش��نيد بس��يار ناراحت 
مي شد. بارها و بارها به مسئوالن مربوطه نامه زد 
كه من و امثال من كه جنگ را ديده و تخصص 
الزم را داريم بايد راهي شويم اما چون نامه هايش 
بي پاسخ ماند براي همين ابتدا استعفا كرد و بعد 
راهي شد. اكبر آقا به عنوان تک تيرانداز رفت. در 
اين امر هم تبحر ويژه اي داشت به طوري كه لقب 
چشم عقاب را به ايشان داده بودند. همسرم در 

منطقه مسئول تخريب بود.
چه زماني اعزام شد؟

ثبت نام و آموزش هاي الزم و اموري از اين دست 
تقريباً دو هفته طول كشيد. در نهايت 9 آذرماه 
سال 1394 ساعت هشت و نيم شب پرواز كرد. 
پروازي كه ديگر بازگشتي نداشت. اكبر پيش از 
اعزام از كار و سمت ها و مسئوليت هايي كه داشت 
استعفا كرد و بي هيچ توقعي راهي ميدان جهاد 
شد. همسرم س��ال ها در امر پاكسازي ميادين 
مين خدمت ك��رد و عاقبت در تاري��خ 28آذر 
ماه 1394بر اثر انفجار مين به ش��هادت رسيد. 
نحوه ش��هادتش هم به اين ترتيب بود كه يکي 
از تركش هاي مين منفجر مي شود و به خشاب 
كالشينکف ش��هيد برخورد مي كند و با آتش 
گرفتن خرجي اسلحه، همسرم به شدت مجروح 

مي شود و كمي بعد نيز به شهادت مي رسد. 

گفت وگوي »جوان« با همسر شهيد مدافع حرم اکبر ملكشاهي که 2 برادرش نيز شهيد دفاع مقدس هستند

اكبر از پاكسازي ميادين مين به دفاع از حرم رسيد 
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6
اقتصادی

از  یکی  که  بود  جاری  سال  ماه  اردیبهشت  اواخر  در 
حدود  بزرگ  خودروساز  دو  گفت:  مجلس  نمایندگان 
۹۰ هزار دستگاه خودرو را احتکار نموده اند تا با قیمت 
باالتر به فروش برسانند. بعد از آن، خودروسازان منکر 
میزان  این  پارک  برای  کردند  اعالم  و  شدند  احتکار 
که  است  نیاز  فضا  هکتار  هزار   1۵۰ دستکم  خودرو، 
ذهن  از  دور  توسط خودروسازان  فضایی  چنین  تامین 
می باشد. به تازگی اعالم شد که ۷۰ هزار دستگاه خودرو 

به دلیل نقص قطعات امکان ارائه به بازار را ندارند.
۷۰ هزار دستگاه خودرو در کدام پارکینگ پارک شده 
یکی  که  بود  سال جاری  ماه  اردیبهشت  اواخر  اند؟در 
از نمایندگان مجلس گفت: دو خودروساز بزرگ حدود 
۹۰ هزار دستگاه خودرو را احتکار نموده اند تا با قیمت 
باالتر به فروش برسانند. بعد از آن، خودروسازان منکر 
میزان  این  پارک  برای  کردند  اعالم  و  شدند  احتکار 
که  است  نیاز  فضا  هکتار  هزار   1۵۰ دستکم  خودرو، 

تامین چنین فضایی توسط خودروسازان دور از ذهن می باشد. به تازگی 
اعالم شد که ۷۰ هزار دستگاه خودرو به دلیل نقص قطعات امکان ارائه 

به بازار را ندارند.
از  مختلفی  دالیل  به  بنا  خودروسازان  که  بود  جاری  سال  اوایل  از   
جمله افزایش نرخ ارز خواستار افزایش قیمت خودرو های تولید داخل 
شدند. نادر قاضی پور نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن 
این  به  واکنش  در  ماه سال جاری  اردیبهشت  در مورخه ٢۴  مجلس 
تصمیم خودروسازان گفت: خودروسازان در آذر ماه سال ۹۶ با دالر 
۳ هزار و ٢۰۰ تومانی خودرو های جدید تولید کردند، اما هیچ کدام 
از این خودرو ها را پیش فروش نکرده و یا به روز و به صورت نقدی 
را  ادامه داد که خودروسازان حدود ۹۰ هزار خودرو  نفروختند. وی 
احتکار نموده اند که از این تعداد ۶۰ هزار دستگاه خودرو مربوط به 
سایپا و ۳۰ هزار دستگاه خودرو مربوط به ایران خودرو می باشند. این 
نماینده مجلس گفت: این ۹۰ هزار دستگاه خودرو آماده ارائه به بازار 
می باشند و خودروسازان منتظر هستند تا خودرو های خود را با قیمت 

دالر روز به مردم بفروشند.
بعد از این صحبت های نادر قاضی پور بالفاصله خودروسازان به آن واکنش 

نشان دادند و احتکار خودرو ها را تکذیب کردند. قاسم خاکی جوان رئیس 
با رسانه های گروه خودروسازی سایپا در  ارتباط  و  اطالع رسانی  اداره 
مورخه ٢۵ اردیبهشت 1۳۹۷ در این زمینه گفت: برای نگهداری هر دستگاه 
خودرو نیازمند متوسط ٢۵ مترمربع فضای پارکینگی هستیم که با احتساب 
۶۰ هزار دستگاه خودروی ادعا شده، دستکم 1۵۰ هکتار فضا نیاز است. 
تأمین چنین فضایی دور از ذهن است و از مدعیان احتکار می خواهیم نشان 

دهند، چنین فضایی در کجا واقع شده است؟ 
مرتضی آقایی مدیر ارتباطات و امور بین الملل ایران خودرو نیز ضمن 
نهایت  در  خودرو  ایران  مادر  پارکینگ  گفت:  پور  قاضی  مطالب  رد 
ظرفیت هشت هزار خودرو را دارد و تأمین فضا برای نگهداری سی 
هزار دستگاه خودروی ادعایی، نیازمند اجاره زمین در جاده مخصوص 

کرج است. 
حاال و بعد از گذشت چند ماه از این مصاحبه ها، این پرسش مطرح 

می شود که حق با چه کسی بوده است؟ 
این  در  اخیر  روز  چند  در  که  خبری  به  پرسش  این  به  پاسخ  برای 
زمینه رسانه ای شد مراجعه می کنیم. در مورخه ۸ شهریور 1۳۹۷ بود 
آذرشهر  انتظامی شهرستان  نیروی  فرمانده  رستمی  یداهلل  که سرهنگ 

آذربایجان شرقی طی مصاحبه ای از کشف انبار احتکار 
خودرو در این شهر خبر داد. وی در تشریح این خبر 
تعداد  احتکار  به  ظن  از  اطالع  وصول  پی  در  گفت: 
ایران  انبار های  از  یکی  در  سمند  خودروی  زیادی 
خودرو در شهرستان آذرشهر، رسیدگی به این موضوع 
این  به  مراجعه  با  و  گرفت  قرار  پلیس  کار  دستور  در 
انبار، تعداد هشت هزار و ۸۴۵ دستگاه از انواع خودروی 
سمند احتکار شده کشف و انبار به دستور مقام قضایی 

پلمپ و به مراجع قضایی تحویل داده شد. 
این نشان می دهد که خودروسازان، علیرغم رد احتکار 
خودرو، این کار را به هر دلیلی انجام داده اند و از عرضه 

خودرو های خود به بازار ممانعت کرده اند. 
همچنین در مورخه ۹ شهریور 1۳۹۷ محمدرضا نجفی 
نیرومحرکه و قطعه  انجمن صنایع همگن  منش رئیس 
شرکت های  در  خودرو  احتکار  رد  با  کشور  سازان 
دستگاه  هزار   ۷۰ حاضر  حال  در  گفت:  خودروسازی 
خودرو در دو شرکت خودروسازی کشور یعنی ایران خودرو و سایپا 

به دلیل کمبود قطعات در حالت توقف و دپو قرار دارند. 
با توجه به این مصاحبه این پرسش مطرح می شود که خودروسازانی 
که چند ماه قبل ادعای نادر قاضی پور مبنی بر احتکار ۹۰ هزار خودرو 
را به دلیل نبود پارکینگ و فضای 1۵۰ هزار هکتاری رد می کردند، حاال 
این ۷۰ هزار خودرو دارای نقص قطعات را در کدام پارکینگ پارک 

کرده اند؟ 
شایان ذکر است که در مورخه ۸ شهریور 1۳۹۷ محمد شریعتمداری 
وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنش به خبر احتکار خودرو در 
حساب شخصی خود در توییتر نوشت: روزانه بیش از ۳ هزار خودرو 
در کشور تولید می شود و طی هفت روز تحویل خریداران می شود، با 
وجود نهاد های نظارتی متعدد )1۳۵، 11۰، 1٢۴(، تأمین پارکینگ برای 
احتکار این تعداد خودرو )روزی 1۸۰۰۰ م( و جریمه تأخیر در تحویل، 
احتکار خودرو منطقی نیست؛ با این حال اگر اطالع دقیقی دهید بررسی 
می شود.  وزیر صمت که به دنبال اطالعات دقیق می باشد، می تواند با کنار 
هم قرار دادن همین چند مصاحبه به نتایج مورد نظر برسد و دستور پیگیری 

را صادر کند.

اگر امروز سری به فروشگاه های زنجیره ای 
بزنید، با کمبود مشتری و خلوتی در بخش 
کاالهای مصرفی روبرو نمی شوید، همه 
راهروها پر است از مشتریانی که در حال 
خریدند، اما خبری از مشتری و فروشنده در 

بازار اقالم بادوام نیست. 
بازار ایران این روزها شرایط نامتعارفی را 
حال  در   ، سرکش  تورم  کند،  می  تجربه 
خودنمایی در بازارهاست و از سوی دگر 
تقاضا برای خرید به دلیل از دست رفتن 

ارزش پول ملی کاهش یافته است.
رکود  بدان  اقتصاددانان  که  وضعیت  این 
تورمی لقب می دهند، وضعیت چندان نا 
آشنایی برای ایرانیان نیست خصوصا آنکه 
اوایل دهه نود نیز اقتصاد ایران میزبان رکود 
بازارها  از  بسیاری  چند  بود.هر  تورمی 
اما  کنند  می  نرم  پنجه  و  دست  رکود  با 
هنوز بازار کاالی مصرفی و لوازم التحریر 
سرپاست و با توجه به موقعیت ویژه فصلی 
بازار  وارد  وفور  به  اقالم  این  برای  تقاضا 
می شود.کیف ، کفش، پوشاک مدرسه و 
خوراکی ها و ... باالترین گردش مالی را 

دارند.
افکار  دغدغه  به  ها  قیمت  قیاس  حاال 

عمومی در ایران تبدیل شده است.
قیمت پراید ، قیمت مسکن، قیمت سکه، 
قیمت ارز، قیمت طال و ... همگی در این 
چرخه قیاس قرار دارند و صحبت ها طوری 
است که گویی تا شش ماه پیش ارزانی بر 

بازارهای ایران حکمرانی می کرد و امروز 
ناگهان پای گرانی یا به عبارت بهتر تورم به 

این بازارها باز شده است .
کاهش ارزش پول ملی که از دی ماه سال 
گذشته کلید خورد، تا امروز تداوم داشته 
است.هر چه هست ریزش ارزش پول در 
ایران را در  کنار رشد قیمت ها بازارهای 
راکدترین موقعیت سال های اخیر، قرار داده 

است.

طالوسکهوارز
از ارز به دلیل محدودیت های اعمالی بر 
کنیم می رسیم  عبور  آن  خرید و فروش 
تواند  می  روزها  این  که  سکه  و  طال  به 
 . از آن خود کند  را  بازار  لقب راکدترین 
طالفراشان و صرافان خلوت ترین روزهای 
کاری خود را سپری می کنند و در حالی 
که اعالم خبر قیمت طال و سکه مشتری 
فراوانی دارد، خود این اقالم در سبد خرید 
جایی ندارند.برخی طالفروشان معتقدند این 
روزها طال و سکه از سبد خرید خارج شده 
چرا که رشد قیمت ها امکان خرید را از 
میان برده است و حتی الزامات فصلی نظیر 
عید قربان و غدیر نیز این خودروی از نفس 

افتاده را حرکت نداد.
خرید  شدن  صفر  از  حوزه  این  فعاالن   
مصنوعات طال سخن می گویند ، اتفاقی که 
با وجود عروسی های پرشمار این روزها 

کمی عجیب است.

خودرو
پراید ۴۳ میلیون تومانی را جدی بگیرید 
حتی اگر در هفته ای که گذشت حتی یک 

دستگاه آن به فروش نرسیده باشد.
نمایشگاه های خودرو این روزها خلوتند. 
نه مشتری می آید و نه مشتری می رود.
است. فروشنده  و  خریدار  از  خالی  بازار 
عکس این وضعیت را خودروسازانی تجربه 
می کنند که به محض اعالم پیش فروش، با 

انبوه متقاضیان روبرو می شوند.
خصوص  در  بازار  این  فعاالن  از  یکی 
وضعیت خرید و فروش گفت: من تا به 
حال پرایدی گران تر از ٢۷ میلیون تومان 
نفروخته ام.هر چند قیمت ها باال نرفته اما 
مشتری در بازار نیست و بازار خودرو که 
در سال های گذشته راکد بود، امسال راکد 

تر از قبل شده است.
وی می گوید برای تحریک تقاضا باید صبر 

کرد، یا الزم است قدرت خرید از طریق 
ترمیم دستمزد افزایش یابد یا اینکه باالخره 
شرایط مهیا شده و با تزریق تسهیالت و ... 

شاهد رشد تقاضا باشیم .
معامله گران این بازار می گویند در هفته 
صفر  خودروی  بر  تنها  تقاضا  اخیر  های 
کیلومتر به دلیل تفاوت شدید قیمت با بازار 
خرید  متقاضی  کسی  و  است  شده  سوار 
خودروی دست دوم و گران قیمت نیست .

لوازمخانگی
این بازار را بازار کاالهای مصرفی بادوام لقب 
داده اند  بازار لوازم خانگی.نه اینکه مشتری در 
این بازار نباشد، فروشنده ای نیست . قیمت ها 
بعضا دو تا سه برابر افزایش یافته و بازار تهی از 
کاالست. راکدترین روزهای این بازار نیز از راه 
رسیده است و دیگر کمتر کسی به سمت امین 
ظهور و جمهوری و... حرکت می کند. فعال 
تقاضای خرید امری بیهوده از سوی مشتریان 
تلقی می شود . برخی معتقدند سیاست صبر 
از سوی خریداران در پیش گرفته شده و 
وضعیت چندان روشن نیست . فروشندگان 

و فعاالن نیز چاره ای جز صبر ندارند.

لوازمصوتیوتصویریو
کامپیوتری

فعاالن این بازار الزم است تن به تعطیالت 
طوالنی مدت تری بدهند. این اقالم نه در 
سبد ضروریات جای دارد و نه این روزها 
کسی توان پرداخت قیمت های چند برابر 
شده شان را دارد . یکی از فعاالن این بازار 
می گوید: قطعه برای کامپیوتر نیست، اگر 
هم باشد قیمت باالیی دارد، فعال کسی برای 
خرید مراجعه نمی کند تا بازار وضعیت را 

روشن کند .
 دوربین های عکاسی و فیلمبرداری با رشد 
دو تا سه برابری قیمت روبرو شده اند و 
تجهیزات کامپیوتری و صوتی نیز از رشد 

قیمت دالر مصون نیستند .

بازارگوشیتلفنهمراه
هر چند داستان سوء استفاده از ارز ۴٢۰۰ 
تومانی با نام گوشی تلفن همراه گره خورد 
اما این بازار نیز این روزها بازاری به شدت 
راکد با خرید و فروش های به کف رسیده 

است.
کسی برای خرید مراجعه نمی کند. قیمت 
ها رشد قابل توجهی دارد و تقاضای خرید 
به تعویق افتاده است . فعاالن بازار می گویند 
با این شرایط ما هم چندان راغب به فروش 
مبهم  کاال  جایگزینی  امکان  چون  نیستیم 
است از این رو بهتر است فعاال خری و 

فروش راکد بماند.
وامامسکن

ابتدای سال تا کنون ۶٢  قیمت مسکن از 
درصد افزایش یافته است . مسکن سرمایه 
ای ترین کاالی ایرانی سال هاست که در 
به  را  ای  ویژه  جای  ایرانی  خانوار  سبد 
اما  بازار  این   . داده است  اختصاص  خود 
موقعیت متفاوت تری را نسبت به قبل دارد 
. در این بازار فروشنده کمتر پیدا می شود 
. اغلب مالکان دست از فروش کشیده اند 
و منتظرند قیمت ها راه خود را روشن کنند 
. تب رشد قیمت ها به گفته برخی فعاالن 
بازار در حال فروکش است چرا که تقاضا 
در  وضعیت  این  در  مسکن،  خرید  برای 
تهران پایین بوده و کسی یارای خرید واحد 
مسکونی، به قیمتی متوسط هفت میلیون و 

سیصد هزار تومان را ندارد.

 ۷۰ هزار دستگاه خودرو 
در کدام پارکینگ پارک شده اند؟

راکدترین بازارهای ایران 
برخی بازارها از فروشنده و خریدار خالی است

دو سناریو رشد اقتصادی سال۹۷

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی پیش بینی کرد با توجه به تغییرات رخ داده در 
عرصه اقتصاد ایران، رشد اقتصادی با احتساب نفت در سال جاری منفی خواهد شد. 
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی در گزارشی تاکید کرده است: رشد اقتصادی 
سال 1۳۹۶ که در قیاس با ده سال اخیر با کمترین شوک ها مواجه بود، به سطح بلندمدت 
خود نزدیک شد و تولید ناخالص داخلی در این سال رشد ۳.۷۳ درصدی با نفت و ۴.۶ 

درصدی بدون نفت را تجربه کرد.
خروج آمریکا از برجام اما وضعیت اقتصادی ایران را تحت تاثیرقرار داد. بر این اساس 
عملکرد اقتصادی سال 1۳۹۷ بیش از هر چیز متأثر از وضعیت تحریم های آمریکا پس از 
خروج این کشور از برجام  بود. پیش بینی ها نشان می دهد متناسب با زمان بندی اعالم 
شده برای تحریم ها، در دو سناریو متفاوت آثار تحریم بر رشد اقتصادی و رشد بخش های 
اصلی برآورد شده است. دلیل اصلی تفاوت این دو سناریو، به همکاری نسبی یا عدم 

همکاری اروپا با ایران در مواجهه با تحریم های آمریکا مربوط است.
با در نظر گرفتن این دو سناریو پیش بینی می شود در سال 1۳۹۷ رشد اقتصادی ایران 
در سناریوی اول منفی نیم درصد و در سناریوی دوم منفی ٢.۸ رصد باشد. این میزان 
برای رشد بدون نفت 1.۹ و ۰.۸ درصد برآورد می شود. همچنین در این گزارش رشد 
سال 1۳۹۸ نیز پیش بینی شده است که رشدی بین منفی ۳.۸تا منفی ۵.۵ درصد را نشان 
میدهد، البته این در شرایطی است که دولت هیچگونه سیاست فعالی برای خنثی سازی 
و مقابله فعال با تحریم ها نداشته باشد. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز در 
به ترتیب ۳.۷و ۴.1  را  ایران در سال ٢۰1۸  اقتصادی  آخرین گزارش های خود رشد 
درصد پیش بینی کرده اند. به نظر میرسد دلیل اصلی اختالف در پیش بینی این گزارش 
با پیش بینی های دو نهاد مذکور آن است که آنها بعد از خروج آمریکا از برجام هنوز 
گزارش های خود را تعدیل نکردهاند. در این شرایط آنچه اهمیت می یابد این است که 
بخش هایی در اولویت سیاستگذاری قرار گیرند که عالوه بر وابستگی کمتر به واردات، 
از پیوندهای قویتر با سایر بخش های اقتصادی و لذا توانایی بیشتری در ایجاد تحرک در 
اقتصاد برخوردار باشند. بدیهی است اگر دولت سیاست های مناسبی را برای فعال ساختن 
بخشهای مزبور، به ویژه بخش مسکن، در پیش بگیرد، اثر کاهش صادرات نفت بر رشد 

اقتصادی کمتر خواهد بود و کشور می تواند آثار تحریم را خنثی کند.

خب�ر



در چهاردهمین روز از بازیهای آسیایی کاروان ایران صاحب 
تاریخی ترین مدال ها در رشته های واترپلو و تنیس روی میز 
و طال و نقره والیبال و بسکتبال شد اما در نهایت در رده 

ششم جدول قرار گرفت.
آسیایی  بازیهای  دوره  هجدهمین  از  روز  چهاردهمین 
اندونزی امروز شنبه دهم شهریور ماه با کسب چند مدال 
تاریخی برای کاروان ایران به پایان رسید. در واترپلو ایران 
پس از 44 سال سوم آسیا شد. نوشاد عالمیان پس از 52 
سال و گذشت نیم قرن تنیس روی میز ایران را صاحب 
گردن آویز برنز در سطح آسیا کرد. بسکتبال در فینال نشان 
نقره دوره قبل را تکرار کرد و والیبال برای بار دیگر در 
بازیهای آسیایی قهرمان شده و طال گرفت. اما کسب این 
مدالها در این روز نتوانست عنوان پنجمی ایران را در جدول 
بازیها حفظ کند و در نهایت کاروان کشورمان با وجود اینکه 

از نظر تعداد مدال نسبت به دوره های پیشین رکورد زد اما در رده ششمی 
ایستاد و به کار خود در این بازیها پایان داد. نتایج ورزشکاران ایران در 

چهاردهمین روز بازیهای آسیایی به این ترتیب است:

مدالیبهارزشطال
در آخرین دیدار انفرادی تنیس روی میز، نوشاد عالمیان در دیدار رده 
بندی با نتیجه 4 بر صفر  مقابل حریف چینی باخت اما مدال برنز گرفت. 
نشان برنز نوشاد پس از 52 سال برای تنیس روی میز ایران بدست آمد 

و ارزش آن کمتر از طال نبود.
رده چهاردهمی برای سه گانه ایران

در پایان مسابقات سه گانه بازیهای آسیایی بهزاد نوبری  پور تنها نماینده 
ایران در این رشته چهاردهم را از آن خود کرد.

سامبوبیمدالتمامکرد
در آخرین روز از مسابقات سامبو، ایرج امیرخانی در وزن 90- کیلو 
گرم نماینده میزبان را شکست داد اما در مصاف با حریف ازبکستانی 
شکست خورد. وی در ادامه مسابقات در مرحله شانس مجدد برابر 
رقیبی از ژاپن پیروز شد.  امیرخانی در آخرین مسابقه خود برابر نماینده 
قزاقستان شکست خورد و از دور مسابقات حذف گردید. اکرم خانی 
آخرین ورزشکار سامبو کشورمان در  وزن 68- کیلو گرم مقابل حریفی 
از قرقیزستان باخت و از دور رقابتها کنار رفت. به این ترتیب پرونده سامبو 

بدون مدال بسته شد.
روزبدقایقرانیدرجاکارتا

در آخرین روز از رقابتهای قایقرانی آبهای آرام در جاکارتا شاهد برگزاری 
فینال چند ماده باقیمانده بودیم. آرزو حکیمی در کایاك یک نفره 200متر 
هفتم شد. علی آقا میرزایی در کایاك یک نفره 200متر در جایگاه ششم 
قرار گرفت. در کانوی دو نفره 500 متر مردان تیم ایران با ترکیب عادل 
مجللی و پژمان دیوساالری در رده چهارم قرار گرفت. تیم دونفره کایاك 

زنان ایران هم با ترکیب آرزو حکیمی و هدیه کاظمی در رده پنجم 
ایستاد. به این ترتیب قایقرانی ایران در بخش آبهای آرام با کسب یک 

نقره و دو برنز به کار خود پایان داد.

والیبالطالیشراتکرارکرد
مسابقه فینال والیبال در حالی امروز برگزار شد که والیبالیست های ایران 
در دوره قبل بازیها مدال طال گرفته بودند و امروز برای دفاع از این عنوان 
به مصاف کره جنوبی رفتند. در این دیدار ایران سه بر صفر رقیب خود را 

برد و همانند دوره قبل مدال طالی بازیها را کسب کرد. 

مدالواترپلوپساز44سال
درجاکارتاصیدشد

تیم واترپلوی مردان ایران که برای اولین بار به دیدار رده بندی بازیهای 
آسیایی راه یافته بود در این مسابقه به نتیجه تساوی رسید اما در نهایت 
در مجموع با احتساب ضربات پنالتی با نتیجه 16 بر15 تیم چین را برد تا 

پس از 44 سال صاحب مدال برنز بازیها شود.

ایراندرردهششمجدول
مدالیبازیهاایستاد

در پایان چهاردهمین روز از هجدهمین دوره بازیهای آسیایی ایران با 
کسب مجموع 62 مدال شامل 20 طال، 20 نقره و 22 برنز در رده پنجم 
بازیها ایستاد. به این ترتیب ایران رکورد کسب مدالش را در تاریخ حضور 
در بازیهای آسیایی بعد از انقالب اسالمی شکست اما در نهایت در رده 
بندی در ششم آسیا قرار گرفت. ایران آخرین بار در سال 1974 تهران 
صاحب 81 مدال و رده دومی آسیا شده بود. در پایان هجدهمین دوره 
بازیهای آسیایی جاکارتا در سال 2018 چین، ژاپن و کره جنوبی اول 
تا سوم شدند. اندونزی میزبان چهارم و ازبکستان پنجم شد. رقابتهای 
بازیهای آسیایی فردا یکشنبه یازدهم شهریورماه و در آخرین روز رسمی 
این بازیها تنها در رشته فینال سه گانه میکس دنبال می شود، و پرونده 

مسابقات ورزشکاران ایران در این بازیها بسته شد.
 کاروان ورزش ایران درحالی به کار خود در هجدهمین 
دوره بازی های آسیایی پایان داد که نسبت به دوره پیشین 
بازی ها در کسب مدال طال و جایگاه نهایی سقوط کرد اما 

رکوردهای تاریخی هم ثبت کرد.
هجدهمین دوره بازی های آسیایی که از 27 مردادماه 
با برگزاری مراسم افتتاحیه به صورت رسمی به میزبانی 
اندونزی و در دو شهر جاکارتا و پالمبانگ آغاز شد، فردا 
با برگزاری فینال سه گانه به طور رسمی به پایان می 
رسد. البته کاروان ورزش ایران نماینده ای در این فینال 
ندارد. با این حساب رقابت های امروز که برای ایران با 
فینال قایقرانی کایاك آغاز شد و در رشته های تنیس روی 
میز، سامبو، بسکتبال و والیبال پیگیری شد، پایان حضور 
در این دوره بازی های آسیایی بود. با احتساب مدال برنز 
نوشاد عالمیان در تنیس روی میز و تیم ملی واترپلو، مدال نقره تیم ملی 
بسکتبال و مدال طالی تیم ملی والیبال، مجموع مدال های ایران به 62 
مدال رسید یعنی 5 مدال بیشتر از دوره پیشین بازی های آسیایی با این 
حال کاروان کشورمان با یک مدال طالی کمتر، در جدول توزیع مدال 

ها یک پله سقوط کرد و در رده ششم ایستاد. 
کاروان ورزش ایران که طی پنج روز گذشته جایگاه پنجم جدول توزیع 
مدال ها را در اختیار داشت، پیش از دو مدال نقره و طالی امروز بسکتبال 
و والیبال و به خاطر مدال آوری ازبکستان در بوکس و سامبو جایگاه خود 

را از دست داد و به رده ششمی تنزل پیدا کرد. 
عالوه بر این سقوط یک پله ای، به کارنامه ورزش ایران نسبت به دوره 
قبل بازی های آسیایی یک انتقاد دیگر وارد است چرا کاروان اعزامی 
ایران اگرچه در مجموع مدال ها موقعیت خود را بهبود بخشید اما به 
لحاظ تعداد مدال طال که تعیین کننده ترین فاکتور در رده بندی نهایی 

کشورها است، نتوانست حتی تعداد دوره قبل را تکرار کند.
البته مدال نوشاد عالمیان در تنیس روی میز که بعد از 52 سال به 
دست آمد، مدال برنز واترپلو که به  طلسم 44 ساله بی مدالی در این 
بازی ها پایان داد، قهرمانی کبدی که برای اولین بار در تاریخ همزمان 
در دو بخش مردان و زنان و آنهم با غلبه بر هنِد مدعی به دست آمد، 
مدال کیهانی در دوی 3000 متر و مدال صخره نوردی از اتفاقات خوبی 
بود که برای ورزش ایران در جریان این دوره از بازی های آسیایی رقم 
خورد اما آنچه در نهایت در کارنامه ایران ثبت می شود و مالك اصلی 
برای بررسی و ارزیابی در سال های آینده قرار می گیرند، جایگاه نهایی 
است که به خاطر تنزل در کسب مدال طال با سقوط مواجه شده است. 
کاروان ورزش ایران در حالی در پایان کار خود در هجدهمین دوره بازی 
های آسیایی از تکرار 21 مدال طال و جایگاه پنجمی دوره قبل این بازی 
ها بازماند که 102 ورزشکار بیشتر از دوره قبل دراختیار داشت و تاکید 
مسئوالن هم بر این بود که این کاروان به صورت کیفی و با هدف مدال 
آوری عازم اندونزی می شود اما در نهایت به لحاظ تعداد مدال طال 

عملکردی مانند بازی های آسیایی 2010 داشت.
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»کارلوس کی روش« سرمربی تیم ملی فوتبال ایران قرار است 
احتمال  بر  مبنی  ای  رسانه  فراوان  های  قوس  و  از کش  پس 
پیوستنش به تیم های ملی دیگر کشورها، وارد تهران شود تا 
انتظار یوزهای ایرانی در آستانه جام ملت های آسیا به پایان برسد.

تیم ملی فوتبال کشورمان قرار است در مرحله گروهی هفدهمین 
دوره جام ملت های آسیا در سال 2019 به میزبانی امارات به 
مصاف عراق، یمن و ویتنام برود تا پس از تجربه درخشش در 
جام جهانی 2018 روسیه، حسرت 43 ساله خود را در رسیدن به 

قهرمانی آسیا جبران کند.
بنر  حتی  که  شود  می  کشورمان  وارد  حالی  در  روش  کی 
خوشامدگویی به او در محل ورودی آکادمی ملی فوتبال نصب 

برسد.  پایان  به  دوباره  آماده سازی  برای  ملی  تیم  انتظار  تا  شده 
البته باید امیدوار بود پس از همه حاشیه سازی هایی که این مربی 
پرتغالی پس از جام جهانی بوجود آورد و شایعات و گمانه زنی های 
فوتبال  ملی  های  تیم  به  وی  پیوستن  خصوص  در  که  فراوانی 
اروپایی، آفریقایی و آسیایی شکل گرفت، او بدون حاشیه قرارداد 
خود را با فدراسیون فوتبال تمدید کند. هرچند که در صورت انجام 

این مهم، پس از خداحافظی »رضا قوچان نژاد« و »سردار آزمون« 
فوتبال ملی باید منتظر تغییراتی در خط حمله و دیدن اسامی جدید 

در اردو باشد.
 2 در  فوتبال کشورمان  ملی  تیم  رهبری  تجربه  که  روش  کی 
جام جهانی و یک جام ملت ها در مدت 7 سال حضور خود در 
و  فوتبال  ارکان  از همه  آشنایی وی  به  توجه  با  دارد،  را  ایران 
بازیکنان ایران، می تواند تیم ملی را به قله افتخار آسیا برساند 

و او این ویژگی را در جام جهانی 2018 روسیه به رغم عدم 
اسپانیا  ملی  تیم  که  آنجا  کرد.  ثابت  مرحله گروهی  از  صعود 
با خوش اقبالی پیروز مصاف با ایران شد و یاران »کریستیانو 
رونالدو« در تیم ملی پرتغال از شکست گریختند و به تساوی 

رضایت دادند.
البته برای موفقیت تیم ملی در جام ملت ها نگاه ویژه فدراسیون 
اردوهای منظم و دیدارهای  برگزاری  به ملی پوشان و  فوتبال 
تدارکاتی با حریفان قدرتمند از اهمیت ویژه ای برخوردار است 
که در صورت سهل انگاری می تواند بار دیگر یوزهای ایرانی 
را در آسیا ناکام کند. همچنین تجربه جام جهانی به همه اهالی 
فوتبال ثابت کرد که تیم ملی نیازمند تغییرات اساسی در تفکرات 
خط حمله است تا در کنار قدرت خط دفاعی برای هر حریفی نفوذ 

ناپذیر و خطرناك باشد.
حال که فقط 4 ماه به آغاز این رویداد مهم باقی است، امید می رود 
همه ارکان فوتبال و مسئوالن ورزش با انسجام ملی برای پیشبرد 
اهداف و آرزوی یک ملت، بیشتر متحد شوند تا سنگ ها و موانع 

موفقیت تیم ملی از جلوی پا برداشته شود.

در اختیار گرفتن کرسی های بین المللی در ورزش یکی از 
دغدغه های همیشگی مسئوالن ورزش کشور و روسای 
فدراسیون ها محسوب می شود. کرسی هایی که در 

جاکارتا، یار و یاور ورزش ایران نبود.
هجدهمین دوره بازی های آسیایی، روزهای پایانی خود 
را در شهر »جاکارتا« پایتخت اندونزی سپری می کند و 
کاروان ایران در تالش برای حفظ رتبه پنجمی است که 

کار بسیار سختی محسوب می شود.
پس از اینکه اندونزی مدال های طالی پنچاك سیالت 
را درو کرد تا جای کاروان ایران را در رتبه چهارم جدول 
توزیع مدال ها بگیرد، اکنون با طالهای متعددی که در 
کوراش، قایقرانی و بوکس باقی مانده است و اکثر آنها 
را قزاقستان و ازبکستان از آن خود خواهند کرد، همین 

جایگاه پنجمی را نیز با خطر روبرو کرده است.
کاروان ایران در حالی اکنون 17 مدال طال در سبد خود دارد که چنانچه 
ناداوری و دست های پشت پرده نبود، »امیر مهدی زاده« در کاراته و 
»جعفر پهلوانی« در کوراش سزاوار کسب نشان زرین بودند که دست 

های پشت پرده و ناداوری مانع از این مهم شد.
در فینال وزن منهای 60 کیلوگرم کاراته؛ مهدی زاده در حالی با اختالف 
2 امتیاز مغلوب نماینده میزبان شد که داوران به وضوح حق کاراته کای 
شایسته ایران که 2 مدال طالی جهان را در کارنامه دارند، از بین بردند.

او باید حداقل با اختالف پنج امتیاز، فینال را به سود خود خاتمه می داد 
که این مهم با ناداوری مشهود عملی نشد.

نکته جالب این است که »جواد سلیمی« رئیس کمیته داوران فدراسیون 
کاراته ایران و عضو شورای داوران آسیا در بازی های آسیایی، ریاست 
تاتامی را بر عهده داشت، اما در مبارزه فینال امیر مهدی زاده هیچ 

واکنشی از خود نشان نداد.
او در زمان دیدار فینال به گوشه ای رفت و دست در جیب، شاهد پایمال 

شدن حق هموطنش بود و از جایگاه بین المللی خود استفاده نکرد.
این مساله حتی در طول مبارزه مهدی زاده نیز اعتراض خیلی ها را در پی 
داشت و حتی قهرمان کشورمان در پایان مبارزه اش و در مصاحبه ای از 

سلیمی خواست در خصوص داوری فینال توضیح دهد.
هر چند نمی خواهیم منکر تالش های او در گذشته شویم، اما در رقابت 

های بزرگ است که باید کرسی های ورزشی ما در عرصه بین المللی 
تاثیر خود را نشان دهند.

به نظر می رسد که سلیمی برای سست نشدن جایگاه بین المللی اش، 
واکنشی از خود نشان نداد. اما باید از او پرسید که مگر ایشان با حمایت 
های فدراسیون کاراته ایران در رویدادهای مختلف اعزام نشد تا بتواند به 
کرسی بین المللی برسد. داشتن کرسی بی تاثیر بین المللی چه سودی 
برای رشته ای دارد که قرار است در بازیهای المپیک 2020 برای اولین 

بار حضور یابد.
پیش از آغاز مسابقات کاراته، نگرانی های زیادی وجود داشت که دست 
های پشت پرده و مافیای داوری قاره آسیا، اجازه نخواهد داد تا کاراته 
کاهای ایران به حق خود برسند که متاسفانه این مساله، رنگ واقعیت 

به خود گرفت. 
حتی در رقابت نیمه نهایی ذبیح اله پورشیب در وزن منهای 84 کیلوگرم 
با حریف کویتی در حضور »شیخ فهد« رئیس کویتی شورای المپیک 

آسیا نیز شاهد ناداوری بودیم.
از سوی دیگر در مبارزه نهایی سنگین وزن کوراش بین »جعفر پهلوانی« 

با نماینده ازبکستان باز هم اتفاق عجیبی رخ داد.
پس از مرحله نیمه نهایی که پهلوانی توانست یکی از نمایندگان قدرتمند 
ازبکستان را شکست دهد، کارشکنی آغاز شد تا او در فینال تنها با یک 
اخطار ناعادالنه نتیجه را به دیگر حریف ازبک واگذار و طال را از دست 

بدهد تا ازبکستان که مهد این رشته است، هر سه طالی 
روز نخست کوراش را از آن خود کند.

از رقابت نیمه نهایی، کمیته داوران و مسئوالن  پس 
برگزاری در اقدامی عجیب از پهلوانی خواستند تا لباس 
خود را عوض کند، چرا که آن را کوتاه تر از حد استاندارد 
لباس به  با همین  می دانستند. در حالی که پهلوانی 
پیروزی های متوالی رسید و قهرمان شد، اما به یکباره 
برای تخریب روحی این جوان اقدامات از سوی ازبک ها 

که مالک کوراش در آسیا هستند، آغاز شد.
این در حالی است که »رضا نصیرنژاد« مسئول انجمن 
کوراش ایران، مسئول برگزاری و فنی رقابت های کوراش 
بازی های آسیایی 2018 است. او ریاست کمیته های 
داوران، مسابقات و مربیان فدراسیون جهانی کوراش را 
هم عهده دار است و از نزدیکان »حیدر فرمان« رئیس 

کنفدراسیون کوراش آسیا محسوب می شود.
حق خوری واضح در فینال سبب شد تا حتی »محمد درخشان« رئیس 
فدراسیون جودو و کوراش ایران نیز به این مساله واکنش نشان دهد و 
مسئوالن برگزاری و کمیته داوران آسیایی این رشته را با انتقادات تندی 

مواجه کند.
هر چند امیدوارم در رقابت های امروز )کوراش( برای »الیاس علی 
اکبری« در وزن منهای 81 کیلوگرم که امید نخست تیم کوراش ایران 
است، اتفاقی عجیب از سوی برگزار کنندگان و داوران رخ ندهد تا او 

بتواند به حق خود برسد.
با تمامی این تفاسیر یک پرسش ذهن عالقمندان به ورزش را مشغول 
کرده است و آن اینکه کرسی های بین المللی بی تاثیر که نتواند در 
رویدادهای بزرگ به کمک ورزش ایران آمده و مانع از پایمال شدن حق 

جوانان کشورمان شود، چه سودی خواهد داشت؟
آیا هدفمان تنها عکس گرفتن با مسئوالن آسیایی و جهانی رشته ها 
برای بزرگ جلوه دادن جایگاه هاست و وظیفه مان که دفاع از حق 

ورزشکاران ایران اسالمی است را فراموش کرده ایم؟
البته نباید فراموش کرد در برخی رشته ها؛ مسئوالن ایرانی با تمام توان 
از کرسی های بین المللی خود استفاده کردند تا تیم های کشورمان به 

حق خود برسند.

پایان کار با ۶۲ مدال و جایگاه ششم

جام ملت ها در انتظار ایران، ایران در انتظار کی روش

کرسی های بی تاثیر بین المللی در ورزش ایران

خب�رخب�ر

»قد« بسکتبالیست ها به طال نرسید
تیم ملی بسکتبال ایران دومین حضور متوالی در فینال بازی های آسیایی 
را با شکست به پایان رساند تا چین برای هشتمین بار قهرمان این 

بازی ها شود و ملی پوشان ایران در حسرت طالی آسیا بمانند.
فینال مسابقات بسکتبال هجدهمین دوره بازی های آسیایی امروز شنبه 
میان دو تیم ایران و چین در سالن ورزشگاه اصلی جاکارتا برگزار شد. این 
دیدار در پایان وقت قانونی با شکست ملی پوشان بسکتبال کشورمان 
به پایان رسید تا بسکتبال ایران همچنان ناکام در کسب طالی بازی 

های آسیایی باشد. 
این شکست در حالی برای تیم ملی بسکتبال ایران رقم خورد که جو 
سالن به شدت به سود چین است طوریکه تماشاگران حاضر در سالن با 
هر شوت و گل چین، این تیم را تشویق می کردند ضمن اینکه قضاوت 

داور هم در جریان بازی و نتیجه آن بی تاثیر نبود. 
حامد حدادی، صمد نیکخواه بهرامی، بهنام یخچالی، سجاد مشایخی و 
محمد حسن زاده ترکیبی بود که مهران شاهین طبع برای آغاز دیدار 
تعیین کننده برابر چین وارد زمین کرد. رقابت این بازیکنان و حریف 
چینی به قدری نزدیک و حساس بود که تا دقیقه دوم کوارتر اول هیچ 
امتیازی برای دو تیم ثبت نشد. در واقع پرتاب دو امتیازی حدادی که در 

دقیقه دوم وارد سبد شد، شروع امتیاز آوری در این دیدار بود. 
تا پایان کوارتر اول ملی پوشان بسکتبال با دفاع مستحکم که مانع از 
نفوذ چینی ها می شد و حمالت کم اشتباه، برتری خود را حفظ کردند. 
در نیمه این کوارتر چین توانست در امتیاز 6 با ایران مساوی شد اگرچه 
بسکتبالیست های کشورمان دوباره فاصله امتیازی الزم را ایجاد کردند 
تا برنده این کوارتر شوند. با شروع کوارتر دوم اما بازیکنان چین با نفوذ 
به دفاع ایران و استفاده از پرتاب های دو و سه امتیازی، فاصله خود را 
کم و کمتر کرده و باالخره از ایران پیشی گرفتند. آنها برنده این کوارتر 

شدند اما در مجموع نیمه نخست را با نتیجه 45 به 41 واگذار کردند. 
نیمه دوم دیدار تیم های ملی بسکتبال ایران و چین در شرایطی آغاز 
شد که ملی پوشان کشورمان از شرایط خوب خود به خصوص در کوارتر 
اول فاصله زیادی گرفته بودند. آنها در کوارتر سوم بارها در پرتاب ها و 
استفاده از موقعیت های ایجاد شده مرتکب اشتباه شدند در حالیکه چینی 
ها به خوبی از پرتاب های خود صاحب امتیاز شدند و توانستند این کوارتر 

را با برتری خود تمام کنند.
رقابت دو تیم ایران و چین در کوارتر چهارم هم خیلی نزدیک پیگیری 
شد اما این بازیکنان چین بودند که با اشتباه کمتر و پرتاب های هدفمند 

نتیجه این کوارتر را از آن خود کردند تا در مجموع برنده بازی باشند.
اینگونه تیم ملی بسکتبال ایران در دومین حضور متوالی در فینال بازی 
های آسیایی باز هم از کسب عنوان قهرمانی بازماند. تیم ایران  چهار 
سال پیش نیز در فینال بازی های آسیایی اینچئون مقابل کره جنوبی 

میزبان شکست خورد و از کسب مدال طال بازماند.

بازی به بازی بهتر شدیم
سرمربی تیم ملی والیبال ایران پس از کسب مدال گفت: خوشبختانه 
بازی به بازی بهتر شدیم و این موضوع پیش از مسابقات قهرمانی 
جهان مهم است. ایگور کوالکوویچ سرمربی تیم ملی والیبال پس از 
قهرمانی در بازی های آسیایی اظهار کرد: برای من مهم این است که 
بازی به بازی بهتر شدیم. کره جنوبی سرویس های خوبی می زد اما 
خوب توانستیم در حمالت موفق باشیم. وی افزود: بنابراین من خیلی 
خوشحالم زیرا یک مدال ارزشمند طال را بدست آوردیم. این مسابقات 
می تواند مقدمه ای برای آمادگی ما برای مسابقات قهرمانی جهان باشد.

سرمربی تیم ایران تاکید کرد: کسب مدال همیشه شیرین است و این 
موفقیت را به مردم ایران تبریک می گویم. می دانم که آن ها ما را همیشه 

حمایت می کنند و از این بابت ممنونم.
کوالکوویچ یادآور شد: کمتر از دو هفته تا قهرمانی جهان فرصت داریم. 
مردم ایران همیشه انتظار پیروزی از تیم والیبال خود را دارند و ما هم 
برای همین می جنگیم. به هر حال در مسابقات قهرمانی جهان بهترین 
تیم ها باالترین سطح کیفیت خود را ارائه می دهند و کارمان آسان 

نیست. امیدوارم با حمایت همه بتوانیم موفق باشیم.

پینگ پنگ ایران و خودم
 به این مدال نیاز داشتیم

نوشاد عالمیان گفت: پینگ پنگ ایران و خودم به این مدال برنز احتیاج 
داشتیم و مردم من را ببخشند که نتوانستم به فینال صعود کنم.

نوشاد عالمیان پس از کسب مدال برنز پینگ پنگ بازی های آسیایی 
2018 ، بیان  کرد: خدا را شکر که توانستم این مدال را بگیرم. من 
برای آن تالش کرده بودم و پینگ پنگ ایران و خودم به این مدال نیاز 
داشتیم.  روز گذشته )جمعه( بازی خوب و حساسی را با نماینده هنگ 
کنگ داشتم که نفر دهم جهان بود. امروز هم با نفر چهارم جهان رقابت 
کردم که واقعا بازیکن قوی بود. در شروع مسابقه خوب کار کردم، اما 
سرویس های این بازیکن چینی اذیتم کرد و نتوانستم بازی خوب خودم 
را ادامه  دهم. او ادامه  داد: با این حال خدا را شکر می کنم که توانستم 
مدال بگیرم و این مدال برایم بسیار مهم بود. این که یک بازیکن غیر از 
شرق آسیا بیاید و مدال بازی های آسیایی را کسب کند واقعا جالب است 

و فکر نمی کنم که در سال های اخیر چنین اتفاقی افتاده باشد.
پینگ پنگ باز تیم ایران گفت: ما در مسابقات جهانی نیز به دسته اول 
صعود کردیم و حاال کسب این مدال می تواند جایگاه ایران در تنیس 
روی میز را مستحکم تر کند. ارزش رشته تنیس روی میز در بازی های 
آسیایی همپای المپیک است چون بهترین بازیکنان جهان در قاره آسیا 
حضور دارند. حاال با این نتیجه ترس کشورهای دیگر از ایران بیشتر 
می شود. عالمیان در پایان گفت : مردم من را ببخشند که نتوانستم این 
حریف چینی ام را شکست دهم. من برای برد آمده بودم و می خواستم به 
فینال بروم، اما نشد و واقعا حریفم قوی بود. ان شاء اهلل در دوره های بعدی 
تالش می کنم تا مدال خوش رنگ تری را بگیرم. باید از پدر و مادرم 
تشکر کنم که در تمام تمرینات من سختی کشیدند و در کنارم بودند. 
به ویژه  پدرم که چندین سال منتظر چنین لحظه ای بود.  از همسرم هم 

تشکر می کنم که نبودن هایم را تحمل کرد.

دلیل شکست آبی ها مقابل السد فاش شد
مربیان و برخی از بازیکنان استقالل پیش از بازی با السد روحیه مناسبی 

نداشتند.
بازی سردرگم استقالل مقابل السد، خیلی ها را شگفت زده کرد. هیچ کس 
از تیم شفر چنین بازی بدی را به یاد نمی آورد. یک بخشی از این بد بودن، 
به زیاد خوب بودن السد برمی گشت که واقعاً قدرتمند بود، اما می گویند 
اتفاق دیگری هم خارج از زمین رخ داد و تیم را آشفته به میدان فرستاد. 
شایعه شد مربیان و برخی بازیکنان استقالل بابت یک موضوع غیرفنی 
به شدت از باشگاه دل خور بودند. این را ظهر روز بازی خیلی ها در هتل 
محل اقامت آبی پوشان متوجه شدند، آن جا که وینفرد شفر خشمگین 
شده ام«.  خسته  است،  تمام  »دیگر  می گفت  دستیارانش  به  ناراحت  و 
سرمربی آلمانی استقالل بیش از یک ساعت هم با کاپیتان تیمش جلسه 
گذاشت و با او درباره همین موضوع حرف زد. هر چند شفر پس از جلسه 
با رحمتی، تالش کرد در مواجهه با شاگردانش لبخند بزند و باروحیه باشد، 
اما آن هایی که در هتل حضور داشتند، برافروختگی اش را به چشم دیدند. 

همچنین دل خوری چند بازیکن باتجربه استقالل را در البی هتل...
شایعه شده بود دلیل دل خوری چند بازیکن استقالل و ناراحتی آن ها که 
به کادر فنی هم کشیده شد، تقسیم ناعادالنه بلیت های بازی بود و آن ها 
گالیه داشتند چرا بلیت VIP برای دوستان و اعضای خانواده شان نیست 
و در عوض بوقچی ها، ده تا، ده تا بلیت گرفته اند، اما غیرمنطقی است اگر 
باور کنیم مشکل بلیت، باعث عصبانیت شفر شده و او را به جلسه با 

رحمتی واداشته است!
بازیکن  چند  و  فنی  کادر  دل خوری  باعث  مالی  مسائل  می شود  گفته 
استقالل بوده است. گویا قرار بود قبل از بازی با السد بخشی از مطالبات 

بازیکنان پرداخت شود که این اتفاق رخ نداد و باعث ناراحتی آبی ها شد.
آن کارشناسی که فردای بازی گفت: نه مربیان استقالل تمرکز الزم را 
داشتند و نه بازیکنان این تیم، احتمااًل از اتفاقات هتل محل اقامت آبی ها 
خبر نداشت، اما شک نکنید همان اتفاقات و دل خوری ها روی نحوه بازی 

استقالل اثر گذاشت.

حضورم نمی توانست
 به نفت مسجدسلیمان کمک کند

مربی مستعفی تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان با بیان این که هدایت تیم 
را قبول نکردم و از مجموعه نیز جدا شدم، گفت: احساس می کنم، بودنم 
به بهتر شدن وضعیت نفت کمک نمی کند و به همین دلیل از باشگاه 

جدا شدم. 
بهروز مکوندی درخصوص عدم پذیرش پیشنهاد هدایت تیم فوتبال نفت 
مسجدسلیمان، اظهارکرد: پس از این که آقای ویسی استعفا داد، من، 
بختیاری زاده، لوینینان و مرادی از مربیان تیم بر اساس وظیفه نشستی 
با آقای بهادری، رییس هیات مدیره باشگاه داشتیم و اعالم کردیم که 
زیرا  شود  رسیدگی  باشگاه  وضعیت  به  تا  می دهیم  ادامه  را  تمرینات 
نمی خواستم با تعطیلی تمرینات، باشگاه در شرایط سخت تری قرار بگیرد.

وی بیان کرد: در آن برهه از زمان گفته شد که ظرف 48 ساعت وضعیت 
سرمربی تیم مشخص می شود که یا ویسی بر می گردد یا گزینه دیگری 
انتخاب می شود که ما نیز بیشتر از 48 ساعت و تا روز پنج شنبه تیم را 

تمرین دادیم. 
این مربی ادامه داد:  مدیرعامل باشگاه و سه نفر از اعضای هیات مدیره روز 
پنج شنبه جلسه ای با من داشتند و اعالم کردند باتوجه به این که ویسی 
قصد بازگشت به تیم را ندارد، شما گزینه ما برای هدایت تیم هستید که 
من هم نپذیرفتم و اعالم کردم تمرین عصر روز پنج شنبه، آخرین جلسه 
تمرینی است که من شرکت می کنم و از روز شنبه ادامه همکاری برای 

من امکان پذیر نیست.
وی عنوان کرد:  روز گذشته و زمانی که جدایی ویسی از نفت قطعی شد 
نیز چند تن از اعضای هیات مدیره طی تماس تلفنی به من پیشنهاد 
سرمربیگری تیم را دادند که بازهم اعالم کردم که این مهم از عهده من 
بر نمی آید و نمی توانم هدایت تیم را بپذیرم و امیدوارم کسی سرمربی تیم 

شود که مشکالت را برطرف کند و تیم را به جایگاه واقعی اش برساند.
مکوندی گفت: ابتدای فصل نیز باتوجه به مشکالتی که در گذشته بابت 
کار در باشگاه های نفتی دیده بودم، قصد همکاری نداشتم و حتی در 
جلسات ابتدایی تمرین تیم هم نبود ولی باتوجه به عمل جراحی ویسی، 
او از من خواست که در تمرین تیم شرکت کنم و در ادامه نیز با اصرار 
ویسی در تیم ماندم. به هرحال اکنون ماندن در تیم برای من سخت است 
و احساس می کنم، بودنم به بهتر شدن وضعیت نفت کمک نمی کند و 

از تیم جدا شدم.
وی افزود: دیگر قصد همکاری با نفت را ندارم و از مردم، مسووالن، 
همکارانم و بازیکنان تیم عذرخواهی می کنم. من در حد توانم کمک کردم 
و وقتی کسی می بیند که نمی تواند بیش از این کمک کند نباید تنها به 
ماندن  راضی باشد و باید برود تا فرد دیگری که می تواند کار کند، بیاید.

مدیران قبلی بی تدبیر بودند
هافبک اسبق استقالل درباره شکست استقالل برابر السد قطر گفت: 
بی تدبیری مدیران سابق استقالل باعث شد این تیم با مشکالت عدیده 

ای روبه رو شود.
در  السد  از  استقالل  یک  بر  سه  شکست  درباره  مطلق  نامجو  مجید 
چارچوب مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا گفت: بازی بسیار 
بدی از استقالل شاهد بودیم و این تیم نتوانست انتظارات را بر آورده سازد.

وی ادامه داد: السد در ورزشگاه آزادی، نمایش عالی به اجرا گذاشت و 
توانست با انجام فوتبالی کامال رو به جلو و تاکتیکی به پیروزی با ارزش 

سه بر یک برسد.
تیم فوتبال استقالل روز پنجم شهریورماه در ورزشگاه آزادی تهران و در 
دیدار رفت برابر السد قطر در حالی که یک بر صفر جلو بود، در پایان این 

دیدار را سه بر یک واگذار کرد. 
پیشکسوت باشگاه استقالل تهران گفت: پس از گلی که به طور اتفاقی 
وارد دروازه السد شد و از اتفاقات نادر فوتبالی محسوب می شود، استقالل 
می توانست از ضعف روحی دروازه بان حریف استفاده کند اما این اتفاق 

شکل نگرفت و در ادامه به حریف اجازه میدان داری داد.
نامجو مطلق با انتقاد از عملکرد مدیران سابق استقالل تصریح کرد: در 
شکست استقالل برابر السد، نقش مدیران سابق این تیم زیاد است و 
بی تدبیری آنها باعث شد استقالل به این روز بیافتد؛ اینکه پیش از شروع 

فصل به یک باره تیم استقالل را رها کنند کار درستی نبود.
وی با بیان اینکه تفاوت دو تیم استقالل و السد بسیار زیاد بود، خاطرنشان 
السد، 40 میلیون یورو قیمت دارد، هر  بازیکن  کرد: در حالی که یک 
بازیکن استقالل حداکثر 200 هزار دالر قیمتش است؛ امیدوارم روزی را 
شاهد باشیم که تیم های ایرانی بتوانند از بازیکنان بزرگ خارجی برای 

افزایش سطح کیفی فوتبال کشور استفاده کنند.
نامجو مطلق به تعریف و تمجید از سرمربی السد قطر پرداخت و گفت: 
او به خوبی استقالل را آنالیز کرده بود و در نیمه دوم با تعویض هایی که 
انجام داد توپ و میدان را در اختیار تیمش قرار داد و این نشانگر هوش و 

ذکاوت باالی این مربی است.
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صدا و سیما اگر خود منعکس کننده همه رنگ ها، اما منتقدان متنوعی 
دارد. جدی ترین منتقدان صدا و سیما سیاسیون هستند. آن هایی که 
برای این سازمان از تعبیر رسانه میلی استفاده می کنند و می گویند صدا 
و سیمای جمهوری اسالمی به جای آنکه منعکس کننده همه دیدگاه ها 
البته  باشد به تریبون و بولتنی برای اصولگرایان به حساب می آید. 
گروه های اصولگرا نیز تا کنون از عملکرد صدا و سیما رضایت نداشته 
اند و بار ها به خاطر تریبون های بیش از اندازه به طیف تندرو های این 
انتقاد کرده اند. اما با وجود این انتقادات، صدا و سیما از خود تغییر رفتار 

نشان نداده و اتهام رفتار جناحی به این سازمان امر ثابتی بوده است. 
کار برای صدا و سیما آنجا دشوار می شود که باید با رسانه های خارجی 
نیز به رقابت بپردازد. به گفته برخی بررسی های علمی رسانه ملی تقریبا 
از گردونه اطالع رسانی خارج شده است. اگر رسانه ملی روزگاری 
باید تنها با شبکه های ماهواره ای به رقابت می پرداخت اکنون باید با 

رسانه های اجتماعی و اینترنتی نیز رقابت کند.
اعمال برخی خطوط قرمز عجیب و غریب در پخش برنامه های هنری 
مانند سانسور ساز و نشان دادن گلدان در هنگام پخش موسیقی ارتباط 
بین هنرمندان و این سازمان را کمرنگ کرده است. به ویژه آنکه هر 
نوع سبک موسیقیایی در این رسانه جایگاه باالیی ندارد. اگر موسیقی 
سنتی را مطلوب ترین سبک برای صدا و سیما بدانیم در این عرصه هم 
بین خود و اهالی موسیقی فاصله انداخته تا جایی که مناجات ربنای 

محمدرضا شجریان هم سیاسی و خط قرمز تلقی می شود. 
در کنار این مصادیق بارز گروهی از هنرمندان در شبکه های اجتماعی 
از  آن  در  و  انداخته اند  راه  #من_و_سانسورچی  عنوان  با  هشتگی 
سانسور هایی در پشت صحنه ها سخن می گویند که هیچ گاه به چشم 
مخاطبان نمی آمد. ماجرا به یک پست اینستاگرامی از امیرمهدی ژوله 
خواست  همکارانش  از  آن  در  که  برمی گردد  طنزپرداز  و  نویسنده 
خاطرات خود را از سانسور ها روایت کنند. او و همکارانش مطالبی را 
به عنوان سانسور در صدا و سیما بیان کرده اند که بسیار عجیب به نظر 
می رسید. به عنوان نمونه برای اولین بار مشخص شد که حجم گوش یا 
غبغب بازیگران زن از زیر پوشش شرعی آنها نیز یکی از ایرادات صدا 
و سیماست.  ژوله همچنین سوت زدن، جیغ کشیدن، بلند خندیدن 
و انجام بعضی شوخی ها توسط بازیگران زن را از مصادیق سانسور 
عنوان می کند و می گوید در یکی از سریال ها یکی از اشکاالت وارد 

شده خوردن خیار برای بازیگران زن در صحنه بود. 
پرستوصالحی:گوشهایمرا
عملکردم،اماگونهامرانه

از واکنش های طنزآمیز که بگذریم، بعضی هنرمندان به دعوت ژوله 
پاسخ مثبت نشان دادند و به بیان خاطراتشان از سانسور های عجیب 
و غریب پرداخته اند. به عنوان نمونه پرستو صالحی اعالم کرد بعد از 

فیلمبرداری سریال زیر آسمان شهر گوش های خود را به تیغ جراحی 
سپرده است. او می نویسد: » هیچوقت جواب این دو سوال را هم 
نفهمیدم چرا نباید تصویر از باالرفتن از پله های خانم ها گرفته شود 
و دو، تکیه دادن به دیوار در هنگام ایفای نقش کجاش اروتیکه؟! و 
سوال های بسیار دیگر که دیگه روم نمیشه بپرسم راستی یادم رفت بگم 
مژه هامم بلند بود روش پودر میزدن. یعنی عاشقتونم یه عمره میگم 
گونه های خودمه عمل نکردم باور نمی کنین االنم میگم گوشام و عمل 

کردم بازم باور نمی کنین به خدا عمل کردم قسم می خورم. »  
گفتندطوریبخندکهدندانهایتمعلومنباشند

شده  اعمال  او  مورد  در  که  سانسور هایی  درباره  هم  رهنما  بهاره 
می نویسد: »در تمام این بیست و پنج سال مرتب نمای خندیدن من 
سانسور شد و تذکر دادند طوری بخند که دندان هایت معلوم نباشند، 
ولی من فقط بلدم واقعی بخندم. البد دلیل توقیف شدن قسمت »عبدی 

شو« من و همسرم هم خنده های خانمان برانداز من بوده. » 

ایرادبهاسمنظامدرشبهایبرره
امیرمهدی ژوله در پست اینستاگرامی دیگری گفته صدا و سیما هنگام 
برنامه شبهای برره اعالم کرده نظام دو برره نام شخصیتی که بازیگر آن 

هادی کاظمی بوده باید به دو برره تغییر پیدا کند. 
ژوله در پست دیگری از سانسور سه قسمت از سریال قهوه تلخ در 
وزارت ارشاد روایت می کند که قرار بود در آن ها امیر حسین رستمی 

به تصویر کشیده شود. 
جوانژولهرابهتمسخرحجابمتهمکرد

روزنامه جوان در یادداشتی درباره چالش »من و سانسورچی«، امیر 
مهدی ژوله را به مخالفت و تمسخر حجاب متهم کرد. این روزنامه 

می نویسد: 
شده  تبدیل  گویی  مجازی  فضای  روزافزون  گسترش  روز ها  »این 
به نمایش سخنان هجو و بی پایه و اساس سلبریتی ها که درباره هر 
ژوله  امیرمهدی  سلبریتی ها  این  از  یکی  کنند.  اظهارنظر  موضوعی 
نویسنده طنز تلویزیون است که به خاطر بر سر زبان افتادن نامش 
باعث شهرت و دیده  حاضر است حتی سیاست های سازمانی که 
شدن آثارش شده را به سخره گیرد. او تلویزیونی را مورد تمسخر قرار 
می دهد که روزگاری پله ترقی ژوله و امثال او بوده و هویت کاری خود 

را مرهون صداوسیما می دانند. 
این نویسنده و بازیگر باسابقه آثار طنز تلویزیونی نه تنها همه چیز را 
به مضحکه می گیرد، بلکه پا را از گلیم خود فراتر گذاشته و به رعایت 
حجاب در تلویزیون اعتراض می کند و می گوید چرا بازیگرانش باید 

حجاب داشته باشند؟! 
همه ی ما از سلیقه ای بودن برخی از ممیزی ها در صدا و سیما اطالع 
داریم. همه ی ما می دانیم که در برخی موارد سخت گیری بیش از حد و 
غیرمنطقی در برخی کار های نمایشی اعمال می شود. اما سوالی که باید 
از آقای ژوله پرسید این است که بیرون گذاشتن گوش بازیگر زن یا 
نمایش حجم بدن بانوان، چه قدر به پیشبرد اهداف سریال نویسی شما 
کمک می کرد که جلوگیری از این امر، چنان لطمه ای به شما وارد کرده 

که پس از مدت ها نمی توانید آن را از ذهن خارج کنید؟! 
از همه مهمتر سوالی که در ذهن مخاطب به وجود می آید این است که 
چرا حاال که دیگر نقطه ی اتصال شما به بودجه این سازمان قطع شده 
است به فکر آگاه سازی مخاطب افتاده اید؟! شما در نوشته تان تاکید 
کزده اید که بار ها تلویزیون به شما میدان داده تا امروز شناخته شوید. » 

انگ زدن های بی پایه و اساس مصداق بارز سانسور 
امیر مهدی ژوله، اما در یک واکنش به این مطلب، به مطالب خود با 

هشتگ من و سانسورچی اشاره می کند و می نویسد:
»در مورد انهدام سه قسمت از سریال قهوه تلخ توسط وزارت ارشاد 
بود. یکی در مورد حذف پیشوند نظام از اسم نظام دوبرره در سریال 
شب های برره بود. اولین پستم هم خاطره ای از گیر دادن به حجم 
گوش فالنی از زیر روسری )حجم گوش نه خود گوش( بود. کدوم 

یکی از این ها مخالفت با حجاب یا نمایش حجم اندام خانم ها بود؟
همین انگ زدن های بی پایه و اساس و چسبوندن وصله های مجرمانه 
برای بستن دهن هر منتقد حتی خیرخواهی مصداق بارز سانسوره. 
طبیعتا حق اعتراض قانونی نسبت به ایراد این اتهام برای من محفوظه. »

جنجال من و سانسورچی  نوش�ته عک�س 

کتاب جدیدی که به زندگی استیو جابز می پردازد و وجه 
جدیدی از چهره وی را از دید دخترش عیان می کند، 

هنوز نیامده پرفروش شد.
با  برنان-جابز حدود یک هفته قبل مصاحبه ای  لیسا 
که  جدیدش  خاطرات  کتاب  درباره  تایمز  نیویورك 
در  او  داد.  انجام  است،  گرفته  نام   »Small Fry«
عنوان  با  فارسی  به  را  آن  بتوان  شاید  که  کتاب  این 
ترجمه  کوچولو«  شده  سرخ  »گوشت  یا  »حیوانکی« 
پدر  با  رابطه اش  مصاحبه اش، درباره  در  نیز  و  کرد، 
فقیدش استیو جابز صحبت می کند.با وجود اینکه تا به 
حال چند فیلم و بیوگرافی سعی کرده اند نگاهی عام به 
این کتاب  از  برنان-جابز  باشند،  داشته  او  پدر  زندگی 
استفاده کرده تا دید خودش از داستان را تعریف کند. 
او وقتی به دنیا آمد که جابز 23 سال داشت. جابز انکار 
کرده بود پدر اوست اما یک تست دی ان ای بعدا خالف 
این را ثابت کرد.کتاب خاطرات برنان-جابز در بسیاری 
از خاطراتی که تعریف می کند نشان می دهد که جابز 
نسبت به دخترش رفتاری بد داشته است. به طور مثال 
او نمی خواست سیستم گرمایشی در اتاق دخترش قرار 
دهد و به او می گفت به دلیل عطری که می زند بوی 
به  شروع  وقتی  می گوید:  می دهد.برنان-جابز  توالت 
نوشتن کردم فکر نمی کردم او تا این حد روی صفحه 
جالب باشد و حتی تقریبا کمی عصبانی شده بودم که او 

چقدر جذبه و کشش داشت.
وی می گوید: حتی با وجود اینکه او رابطه ای غیرمعمول 
با پدرش داشت، می گوید هرگز حس تهدید شدن از 
سوی او نکرد، ولی بعضی مواقع برایش پدرش »فقط 
عجیب« بود. او در اشاره به شوهرش بیل که دو فرزند 
که  می بینم  را  دارد گفت: شوهرم  قبلی اش  ازدواج  از 
چه رابطه خوبی با دخترانش دارد و کامال مسئولیت پذیر 

است. پدرم هم خیلی دوست داشت چنین آدمی باشد 
و همیشه چنین افرادی را دور خودش جمع می کرد، 
اما خودش هرگز نمی توانست چنین مردی باشد.کتاب 
پایانی  روزهای  در  باالخره  جابز  که  می کند  اشاره 
عمرش از دختر خود معذرت خواهی کرد، مخصوصا 
به خاطر اینکه وقت بیشتری با او نگذراند، در دوران 
جواب  را  پیغام هایش  می شد،  ناپدید  او  نوجوانی 
نمی داد و تولدهایش را فراموش می کرد.برنان-جابز 
سینمایی«  »پایان  عنوان  به  معذرت خواهی  این  به 
داشت  سهم  پدرش  میراث  در  کرد.او  اشاره  خودش 
او در توزیع  و چند میلیون دالر دریافت کرد. هرچند 
میراث مالی پدرش نقش ندارد، اما می گوید اگر داشت 
میلیاردها دالر به بنیاد بیل و ملیندا گیتس اهدا می کرد. 
این انتخاب جالبی است، مخصوصا با توجه به رقابت 

همیشگی اپل و مایکروسافت.
لیسا به نیویورك تایمز گفت: واقعا انجام چنین کاری 
خیلی بد می بود؟ حس می کنم بنیاد گیتس دارد کارهای 
خیلی خوبی انجام می دهد و به نظرم من آن پول را 
هدر می دادم.پاول جابز و کودکانش و همچنین خواهر 
استیو جابز یعنی مونا سیمپسون در بیانیه ای گفتند کتاب 
جابز-برنان با خاطرات آن ها از استیو جابز تفاوت دارد. 
بنابراین  ماست،  خانواده  از  بخشی  لیسا  گفتند:  آن ها 
کتاب او را با اندوه خواندیم چون تفاوت های شدیدی 
از خاطرات ما از آن دوره داشت. نمایش استیو در این 
کتاب آن شوهر و پدری نیست که ما می شناختیم.این 
کتاب 400 صفحه ای قرار است 4 سپتامبر) 12 شهریور( 
به بازار بیاید.این کتاب که هنوز به صورت رسمی منتشر 
سایت  زندگینامه ای  کتاب های  چهارم  رده  در  نشده 
آمازون جای گرفته است و به صورت آنالین از سوی 

مشتریان سفارش داده می شود.

لنوش�ته د

ن�ه بخا کتا

محمد معتمدی در پایان اجراهای رایگانش در بوستان آب و آتش 
گفت: برگزاری این دو شب کنسرت در بوستان آب و آتش، نشان 

داد برگزاری کنسرت در فضای باز، برای مردم هیچ خطری ندارد.
سید محمد حسین حجازی � مدیرعامل منطقه فرهنگی گردشگری 
پارك آب و  اجرای کنسرت خیابانی در  اولین  � درباره  عباس آباد 
آتش گفت: نگاه ما حمایت از مجموعه هایی است که قرار است 
در شهر تهران اتفاقات مهمی را رقم بزنند. در حوزه های ملی ما 
کمتر به این رخدادها توجه شده است، اگر در حوزه های دیگر مانند 
داشته  توجه جدی  این موضوعات  به  نیز   ... و  هنرهای تجسمی 
باشیم قطعا مردم با نگاه و استقبال خوبی از آن حمایت می کنند. این 
اتفاق )برگزاری کنسرت رایگان برای عموم مردم( که به یمن اعیاد 
مبارك قربان و غدیر در منطقه فرهنگی گردشگری عباس آباد رخ 
داده است و ما امیدواریم ادامه پیدا کنند.او ادامه داد: فضای ارکستر 

ملی ایران با شرایط کنسرت های پاپ متفاوت است ارکستر ملی 
ایران با اجرای کارهای فاخر در ایران و خارج از کشور و با خوانندگی 
آقای محمد معتمدی جایگاه ویژه ای دارد. بنابراین این موضوع در 
»مجموعه گردشگری عباس آباد« دغدغه بوده است و هر موسیقی 
قرار نیست در این مجموعه اجرا شود و به همین منظور با همکاری 
وزارت ارشاد اسالمی در حال رایزنی روی این موضوع هستیم و 

امیدواریم اراضی عباس آباد در اجراهای فاخر حرف اول را بزند.  
برگزاری  برای  متعددی  درخواست های  ما  کرد:  اضافه  حجازی 
است.  ایران  ملی  موسیقی  اجرای  کنسرت  این  داشتیم.  کنسرت 
متاسفانه بعضی ها از این مسئله سوء استفاده می کنند. اینجا خارج 
از ضوابط نظام پیش نمی رود. دغدغه ما اجرای موسیقی ارزشمند 
با حمایت سیستم های نظارتی است.او همچنین تاکید کرد: در مورد 
برگزاری کنسرت های خیابانی سیستم های نظارتی تصمیم گیرنده 

موسیقی  اجرای  به  فقط  مجموعه  این  در  ما  تمرکز  و  هستند 
کالسیک ایرانی خواهد بود؛ چرا که اراضی عباس آباد یادگار انقالب 
است و ما هم در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی 

عمل خواهیم کرد.

واعظی:دولتدربرگزاریچنینفضاهاییجدیاست
دومین شب کنسرت عمومی ارکستر سازهای ملی ایران به رهبری 
محمود  حضور  با  معتمدی  محمد  خوانندگی  و  قربانی  علی اکبر 
واعظی، رییس دفتر رییس جمهور، سیدمجتبی حسینی، معاون امور 
هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، طیبه سیاوشی شاه عنایتی، 
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی، حجت نظری، عضو 
شورای اسالمی شهر تهران و ... برگزار شد.در پایان این اجرا، با 
وزارت  هنری  امور  معاون  و  رییس جمهوری  دفتر  رییس  حضور 

فرهنگ و ارشاد اسالمی و مدیر عامل منطقه فرهنگی گردشگری 
عباس آباد با اهدای هدایایی به علی  اکبر قربانی و محمد معتمدی، 
قدردانی شد.محمد  خواننده  این  و  ایران  ملی  ارکستر سازهای  از 
معتمدی در این اجرا گفت: برگزاری این دو شب کنسرت در بوستان 
آب و آتش، نشان داد برگزاری کنسرت در فضای باز، برای مردم 
خاطر  به  معاصر  هنرهای  توسعه  موسسه  از  ندارد.  خطری  هیچ 
فرهنگی  منطقه  از  همچنین  رویداد،  این  برگزاری  در  پیشگامی 
گردشگری عباس آباد و مدیران هنری به خاطر حمایت از برگزاری 
کنسرت و نیروی انتظامی که برای امنیت این برنامه تالش کردند؛ 
قدردانی می کنم. اجرای این کنسرت، نقطه عطفی در امور فرهنگی 
شهر تهران است و امیدوارم این برنامه ها تکرار شود و اجرای برنامه 

های دیگر هنرمندان را نیز شاهد باشیم.
این خواننده از حضور متمدنانه مردم در این برنامه تشکر کرد و گفت: 

این کنسرت یک نقطه عطف اجتماعی در شهر تهران است و مردم 
به خوبی با این رویداد همراهی کردند.محمود واعظی � رییس دفتر 
رییس جمهور � نیز در سخنانی با اعالم اینکه دولت در برگزاری 
چنین فضاهایی جدی است گفت: ممکن است  برگزاری کنسرت 
خیابانی در مقایسه با اجراهای داخل سالن کیفیت کمتری داشته 
باشد اما مهم این است که این اجراها  کامال رایگان و در فضایی 
مناسب موجبات شادی مردم را فراهم می کنند و من فکر می کنم 
ابتکار بسیار خوبی است و از برگزارکنندگان و هنرمندانی که در این 
کار مشارکت دارند باید قدردانی شود.واعظی تاکید کرد: قطعا دولت 
هم باید کمک کند و در حال حاضر هم معاون امور هنری وزارت 
فرهنگ و  ارشاد  اسالمی به عنوان حامی امشب اینجا هستند و 
این نشان دهنده این است که دولت در برگزاری چنین فضاهایی 

جدی است.

آیین عشق
 آیین عشق تنها یک دین و یک آیین به نسل بشر روی زمین پیوستگی می دهد؛ تنها عشق و دیگر 

هیچ.
تنها عشق می تواند همبستگی و همدلی و انسانیت _که بن مایه صلح و سالمت جهانیست_ به 

ارمغان آورد.
تنها عشق می تواند آدمیان را به هم پیوند دهد و پیام آور صلح و دوستی ابدی تنها اوست.

عشق منجی نجیب تمام دوران هاست و اگر گاهی گم نمی شد هیچ جامعه ای در دنیا دچار تالطم 
نمی شد.

آیین عشق، آیین آزادی خالص و پرواز تا بی کران هاست؛ کتاب عشق کتابی ازلیست که در شاه 
نشین دل جای دارد و چون از ماده مبراست، هرگز و هرگز بازیچه تحریف و دگرگونی نیست.

در عشق، عاشق واالترین شأن را داراست و ایشان را همین پاداش بس که همیشه زنده و همیشه 
پابرجاست.

بنابراین پاسخ معمای چشمه حیوان جایی نیست جز در درون انسان و دل ایشان؛ هرکه یافتش 
جاودان شد و هرکه نیافتش، ویران.

امید است که همه پیرو آیین دلدادگی و عشق باشیم و به مرتبه واالی عاشقی نائل گردیم.
))عشق حقیقتی ست مسلم و در عالم هرچیز را انکاری هست جز عشق((

 عکاس :ی - افشار

برنامه »ایرانیوم« با اجرای مجید افشاری در روزهای اخیر اعتراض چهره های 
زیادی را در پی داشت

اخیر  هفته های  در  اجرا  عرصه  در  غیرمتخصص  افراد  و  بازیگران  حضور 
قدیمی  مجری های  سوی  از  انتقادها  داشته،  پی  در  را  متعددی  واکنش های 
تلویزیون مطرح شده و بار دیگر انگشت مالمت به سوی صدا و سیما نشانه 

گرفته شده است.
آنتن  صرفا  و  بی محتوا  برنامه های  نادرست،  برنامه ریزی  نابه سامان،  اوضاع 
پرکن که در نهایت به از دست رفتن مخاطبان تلویزیون منجر می شود موضوع 
جدیدی نیست که بشود درباره آن حرف تازه ای زد اما موضع گیری های جدید و 
واکنش های تندی که در چند وقت اخیر نسبت به برنامه های تلویزیون آن هم 
از سوی مجری های رسانه و برخی از بازیگران مطرح شده است زنگ هشدار 
تازه ای را به صدا درآورده که نشان از اوضاع اسف بار در تلویزیون است. حاال دیگر 
انتخاب های غلط و بدون منطق در تلویزیون کار را به جایی کشانده که حتی 
مجری ها هم با یکدیگر درگیر شدند و به همتایانشان بی وقفه می تازند و آنها را 
مورد انتقادهای تند قرار می دهند، البته پیکان انتقاد خیلی از معترضان به سوی 

خود صدا و سیما و انتخاب های اشتباهش نیز هست.

بازیگراندرلباسمجری
نکته مهمی که در چند وقت اخیر دوباره در تلویزیون پررنگ شده است، حضور 
بازیگران در قامت مجری در برنامه های مختلف است، محمدرضا گلزار، پژمان 
بازغی، کامران تفتی، دانیال عبادی و چند چهره دیگر از بازیگرانی هستند که این 
روزها اجرای چند برنامه در تلویزیون را بر عهده گرفته اند، مسئله ای که ظاهرا به 
مذاق مجری های پیشکسوت و واقعی تلویزیون خوش نیامده و شاید به همین 

علت هم واکنش آنها را در پی داشته است و باعث درگیری میان آنها شده است. 
چند سال پیش این چرخه برعکس بود و خیلی از مجری های تلویزیون به عنوان 
بازیگر در فیلم ها جلوی دوربین رفتند، البته که آن موقع بازیگران واکنش های 

چندان تندی نسبت به این موضوع نداشتند.
البته طبیعی است که وقتی مجریانی که برخی شان توانایی های بیشتری در 
اجرای برنامه های مختلف دارند وقتی می بینند افرادی بی هیچ تجربه اجرا و 
برخورداری از کمترین قابلیت ها و توانایی ها در این زمینه تنها به واسطه اینکه در 
سینما یا تلویزیون به عنوان بازیگر شناخته می شوند پایشان به برنامه های مختلف 
به عنوان مجری باز شده است، حس کنند عرصه برای حضور آنها تنگ شده و 
از همین رو به این ماجرا معترض می شوند. در گزارشی که در ادامه می خوانید 
مروری داشتیم بر اتفاق هایی که در روزها و هفته های اخیر در تلویزیون افتاده و 
باعث درگیری های لفظی بین مجریان شده و واکنش ها متعددی را هم از سوی 

مجریان قدیمی تر تلویزیون در پی داشته است.

مجریهاییکهازکفخیابانپیداشدند
قضیه از آنجایی شروع شد که نام مجید افشاری فینالیست خنداننده شو به عنوان 
مجری برنامه »ایرانیوم« مطرح شد، همین کافی بود تا اولین صدای اعتراض 
تند از سوی محمد نظری، مجری »به خانه بر می گردیم« شنیده شود. نظری در 
واکنش به انتخاب افضاری برای اجرای این برنامه در گفت وگویی گفته بود که 

از کف خیابان مجری پیدا کرده اند!
نظری در ادامه اظهارنظرش درباره صدا و سیما نیز گفته بود: »من نمی دانم در 
تلویزیون چه می گذرد. انگار یک تشتت و تضاد فکری اتفاق افتاده و در زمانی که 
مجری های صداوسیما از صد ها گزینش رد می شوند تا به آنتن برسند و هر هفته 
به خاطر گفتن یک جمله یا نگفتن آن توبیخ می شوند، می بینیم یک آدمی را از 

کف خیابان می آورند و به او اجرا می دهند، کسی که نمی داند روی چه خطوط 
قرمزی حرکت می کند، روی آنتن می رود و برنامه اجرا می کند.«

ازانتقادهابهدستمزدگلزارتااجرایتصنعیاو
 پیش از این حاشیه های برنامه »ایرانیوم« هم از همان موقعی که تیزرهای 
پخش مسابقه »برنده باش« با اجرای محمدرضا گلزار روی آنتن رفت خیلی ها 
به حضور در قامت یک مجری واکنش نشان دادند و عالوه بر بحث های مالی بر 
سر دستمزدی که گلزار برای اجری این برنامه گرفته و حضور مبهم اسپانسرها 
به اجرای تصنعی این بازیگر هم انتقادهای زیادی شده و این بحث مطرح شد 
که چرا با وجود مجری های کاربلد در تلویزیون باید سراغ یک بازیگر رفت و 

دستمزدی بسیار باال هم برای اجرا به او پرداخت کرد.

ازصابرابرتانیماکرمیواعتراضبه»ایرانیوم«
البته گاف های برنامه »ایرانیوم« با انتخاب یک تازه از راه رسیده به عنوان مجری 
تمامی نداشت، چند روز پیش ایرج ملکی و برادرزاده اش مهمان این برنامه بودند. 
با آنها هم واکنش های زیادی را در پی  حضور این مهمانان و نوع گفت وگو 
داشت، صابر ابر که این اقدام صدا وسیما را غیر اخالقی دانسته بود درباره دعوت 
کردن ایرج ملکی به این برنامه و بازخوردهایی که پس از آن به وجود آمد در 
توییتر نوشت: »آوردن ایرج ملکی و برادرزاده اش در صدا و سیما یک رفتار غیر 
انسانی ست. آیا واقعا در این سازمان کسی اطالعی از فعالیت های آن ها نداشته؟! 
یا دانسته و خواسته آن ها را برای تمسخر دعوت کرده اند؟ این رفتار ترویج مرگ 
اخالق بین مردم است.« نکته جالب اینجاست که صابر ایر پیش از اینکه بازیگر 

شود به عنوان مجری در برنامه »پلک« آغاز به کار کرد.

وقتی مجریان تلویزیون علیه هم موضع می گیرند

امین سلیم بیاتی

خاطرات تلخ دختر استیو جابز منتشر می شود

تجربه 2 روز کنسرت خیابانی چگونه بود؟


