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هفته نامه منطقه ای

یک زندگی عادی؛ 
درخواست مردم از مسؤوالن

 مصطفی داننده
واقعا برنامه ریزی در ایران تبدیل به واژه ای بی معنا شده است. شرایط به گونه ای 
است که برای بعدازظهر امروز هم نمی شود برنامه ریزی کرد چه برسد، به فردا، ماه 
و سال بعد!  با خود فکر می کردم، مردم از مسؤوالن چه انتظاری دارند؟ به نتیجه 
ساده ای رسیدم؛ یک زندگی عادی. واقعا، جامعه ایرانی به جز یک زندگی بدون 
دغدغه چه انتظار دیگری می تواند داشته باشد. االن در آخرین روزهای سال نود و 
هفت خورشیدی، زندگی مردم عادی نیست. وقتی شما نمی توانید برای فردا صبح 
خود برنامه ریزی کنید، یعنی یک جای کار می لنگد. شما تصمیم می گیرید، ماشین 
بخرید. منظور از ماشین، بنز، تویوتا، لندکروز و امثالهم نیست، پراید، تیبا یا حداکثر 
یکی از این ماشین های چینی. 40 میلیون کنار گذاشته اید و با لبخندی به لب به بازار 
می روید که ماشین بخرید. قیمت  ها را هم چک کرده اید. صبح که بیدار می شوید، 
برای آخرین بار به سراغ قیمت ها می روید و می بیند پراید شده است 45 میلیون، تیبا 
شده است حدود 60 میلیون و .... پدری، پولی کنار گذاشته است که برای دخترش 
جهیزیه بخرد. او حدود یک هفته به بازار رفته و قیمت ها را پرسیده بود اما ناگهان در 

وقت خرید، با دو برابر شدن قیمت ها روبرو شد.
این ها مثال های کوچکی است از وضعیت غیرعادی جامعه.

واقعا برنامه ریزی در ایران تبدیل به واژه ای بی معنا شده است. شرایط به گونه ای  
است که برای بعدازظهر امروز هم نمی شود برنامه ریزی کرد چه برسد، به فردا، ماه 
و سال بعد! کاش یکی از آقایان و خانم های مسؤول در میان تمام سخنرانی های پر 
شور خود، در مورد شیوه برنامه ریزی در ایران صحبت می کردند. کاش به جوانان 

می گفتند چگونه برای خود برنامه ریزی کنند.
فکر می کنم، بزرگ ترین شرکت های برنامه ریز جهان با شرایط امروز ایران، هنگ 
می کنند چه برسد به مردمانی که هیچگاه برنامه ریزی را خوب یاد نگرفته اند. هیچگاه 
در سیستم آموزشی کشور به دانش آموزان و دانشجویان گفته نشده است که چگونه 
برای زندگی خود برنامه بریزند و آینده خود را بسازند. ما ایرانی ها با آینده غریبه 

هستیم و شرایط فعلی کشور هم کمک بسیاری به این مسئله کرده است.
واقعا مردم از مسؤوالن انظارات عجیب و غریب ندارند. آنها از دولت، مجلس ودیگر 
نهادها نمی خواهند که فیل هوا کنند. آنها فقط یک شرایط عادی می خواهند. شرایط 
عادی هم چیز عجیب و غریبی نیست. همین که مردم نگران ارزش پول خود 
نباشند. همین که نگران خرید گوشت نباشند. همین که حریص خرید خودرو نباشند، 

بس است.
مردم آنقدر نگران زندگی خود هستند، که  لذتی از این روزها نمی برند. همه به فکر 
پول در آوردن هستند تا بتوانند کمی شرایط خود را بهتر کنند. کار کردن در دو شیفت 

برای تامین مخارج روزانه را نمی شود زندگی کردن نامید.
شاید همین سبک زندگی باعث شده است که فضای مجازی تبدیل به جایی شود 
که مردم هم در آنجا تفریح می کنند و هم در آنجا عقده های خود را خالی می کنند 

چون در دنیای واقعی وقت ندارند و مشغول کار هستند، برای یک لقمه نان ساده.
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مدیرعامل سابق باشگاه نفت مسجدسلیمان:
دشمن کنار گوش خود مرزبان است

مدیرعامل سابق باشگاه نفت مسجدسلیمان  با بیان این  که آن دشمنی که آقای 
مرزبان از آن صحبت می کند کنار گوش خود او است، گفت: آن ها از محبوبیت 
و جایگاه این مربی سوء استفاده کرده اند و اطالعات اشتباهی به مرزبان می دهند.
تیم،  مشکالت  درخصوص  مرزبان  صحبت های  به  اشاره  با  بابادی   کیوان 
اظهارکرد: با توجه به مشکالت موجود در باشگاه نفت مسجدسلیمان، من حق 
را به مرزبان می دهم. مطمئنا تیم نفت به هزاران دلیل نیاز به حمایت و توجه 
ویژه دارد زیرا این تیم، شهر و مردمش مستحق بهترین ها هستند و حقی که باید 
به آن ها داده شود، صدقه نیست و حل مشکالت این باشگاه نیز نگاه مسووالن 

رده باالی کشور را می طلبد.

باالی خاکستری شهر، »حصیرآباد«

تاکسی توقف می کند، تابلو خیابان »کارون« ایستاده بر خیابان. راننده می گوید 
رسیدیم. در را باز می کنم و سیل سرمای زمستانی اهواز می زند توی صورتم. 

هوا ابری دلگیری ست، درست شبیه حال محله. 
راسته اصلی خیابان کارون پر است از گاری های خوراکی، پیرمردها و مردانی 

که با خرید و فروش در محله زندگی می گذرانند. 
هوای زندگی قدیمی، بازارچه مزین به چادر گلدار زن ها و نوستالژی خانه های 
ویالیی حال شلوغ و شاد محله ای ست که فقط می تواند حال یک لحظه را 

خوب کند، یک لحظه در قاب یک عکس.
از شلوغی و جریان تند زندگی که دور می شوم تازه نقاب محله کنار می رود. 
آسفالت زخمی خیابان و گل و الی انباشت شده بعد از هر باران. دپوی زباله ها 
پای سطل های سرریز، بوی تعفن و بیماری چهره واقعی حصیرآباد در منطقه 

هفت اهواز را نشانم می دهد.

خبر  پیرامون  خوزستان  استاندار 
انتصاب خود به عنوان رئیس سازمان 
تأمین اجتماعی کشور، اظهار کرد: این 
خبر را تأیید یا تکذیب نمی کنم و نظام 
به  آنجا  در  من  بداند،  هرجا صالح 

مردم خدمت می کنم.
غالمرضا شریعتی استاندار خوزستان 
پیرامون خبر انتصاب خود به عنوان 
رئیس سازمان تأمین اجتماعی کشور، 

اظهار کرد: این خبر را تأیید یا تکذیب نمی کنم و 
نظام هرجا صالح ببیند، در آنجا به مردم خدمت 

می کنم.
وی در رابطه با انجام این تغییر در روزهای آتی 
در  انتصاب  این  که  می کنند  فکر  برخی  گفت: 

هیئت دولت انجام می شود و در روزهای یکشنبه 
و چهارشنبه هر هفته این مسئله را مطرح می کنند 
خصوص  این  در  تصمیم گیری  که  حالی  در 
تأمین اجتماعی و  امنای سازمان  برعهده هیئت 
شورای عالی رفاه است که من نمی دانم چه روزی 

از هفته جلسه دارند.
شریعتی افزود: در جای مذکور یا جای 
دیگر من خود را منصوب نمی کنم که 
بخواهم این خبر را تأیید یا تکذیب کنم؛ 
مسئله  این  می گویند یک شنبه  این که 
نیست و هیچ  اتفاق می افتد، صحیح 

صحبتی دراین خصوص نشده است.
استاندار خوزستان بیان کرد: من سرباز 
هرجا  و  هستم  اسالمی  جمهوری 
دولت و نظام جمهوری اسالمی تشخیص دهد من 
می توانم قدمی بردارم، من در آنجا خدمت گذاری 
در  بودن من  است درخصوص  می کنم؛ ممکن 
جایی، تشخیص من با تشخیص دولت تفاوت 

کند که من آن را می پذیرم.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
سیمای  بهسازی  گفت:  خوزستان 
شهرهای خوزستان مورد توجه قرار گیرد 
زیرا سیما و منظر شهری مورد غفلت قرار 
گرفته و ازاین منظر شرایط خوبی نداریم.

برنامه ریزی  امید حاجتی در شورای   
استان در سالن شهید رجایی استانداری 
و  راه  کل  اداره  کرد:  بیان  خوزستان 
پس  این  از  باید  استان  شهرسازی 
نظارت بر سیمای شهرها را در برنامه 
کاری خود قرار دهد و شهرداری ها نیز 
به وظیفه خود یعنی زیباسازی سیما و 

چهره شهرها به درستی عمل کنند.
منظره  به  رسیدگی  نیاز  مورد  اعتبار  گفت:  وی 
خیابان های اصلی اهواز بعنوان مرکز استان ، باید 
در اولویت قرار گیرد و برای زیباسازی سیمای 
شهرهای خوزستان این اعتبار توسط شهرداری ها 

و دستگاه های مربوطه استانی تامین می شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان 
ادامه داد: همچنین در بخش نماسازی در استان 
بسیار ضعیف عمل شده است و جلسات بیشتری 
برای رسیدگی به این موضوع باید توسط دستگاه های 

مربوطه تشکیل و راهکار ارائه شود.
حاجتی همچنین با اشاره به عمر کم ساختمان ها در 
استان افزود: هزینه نگهداری ساختمان در استان باال 

است و هزینه زندگی را در استان افزایش می دهد از 
این رو نظام مهندسی باید برای این موضوع راه حل و 

برنامه مشخصی ارایه دهد.
وی با اشاره به تشکیل شورای تخصصی نخبگان 
برنامه ریزی و توسعه استان بیان کرد : تمام دستگاه 
های استان در جلسات و کارگروههای خود در 
تصمیم گیری ها برای طرح و برنامه های خود، 
ملزم هستند از افراد نخبه و دانشگاهی استفاده کنند 

تا شاهد توسعه هر چه بیشتر استان باشیم.
استان  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رییس 
را  نخبه  افراد  پیشنهادهای  و  نظرات  از  استفاده 
راهکاری برای توسعه و پیشبرد برنامه های استان 

دانست.

به  اشاره  با  درادامه  همچنین  حاجتی 
روستایی  منظومه  پایدار  توسعه  طرح 
در استان ادامه داد: این طرح به منظور 
ساماندهی و و توسعه مناطق روستایی 
استان توسط بنیاد مسکن اجرا می شود 
و در آینده نزدیک این طرح ملی برای 
عملیاتی شدن به استان ابالغ خواهد شد.

  توجه به روستاها با طرح 
منظومه روستایی

مدیر کل بنیاد مسکن خوزستان درادامه 
اهداف  جمله  از  گفت:  نشست  این 
اجرای طرح توسعه پایدار منظومه روستایی ارتقاء 
شاخص های روستایی و ارائه خدمات نوین در سطح 

روستاهای استان است.
مسعود انصاریان بیان کرد: این طرح به صورت پایلوت 
در روستاهای شهرستان های آبادان و خرمشهر انجام 
می گیرد و اعتبار آن در این شهرها پرداخت شده 
است. وی گفت: امسال همچنین برای اجرای این 
طرح در روستاهای شهرستان های مسجدسلیمان 
و دشت آزادگان نیز اعتبار گرفته شده است. مدیر 
کل بنیاد مسکن استان ادامه داد: دولت در قالب این 
طرح در روستاها مجموعه ای اقدامات زیربنایی 
انجام می دهد و تاکید عمده در این طرح موضوع 

اقتصاد محلی است.

آیا استاندار خوزستان  رفتنی است؟!

نه تایید می کنم نه تکذیب!

آیا استاندار خوزستان  رفتنی است؟!

نه تایید می کنم نه تکذیب!

 بهسازی سیمای شهرهای خوزستان
 مورد توجه قرار گیرد

استاندار خوزستان پیرامون خبر انتصاب خود به عنوان رئیس سازمان تأمین اجتماعی کشور،
 اظهار کرد: این خبر را تأیید یا تکذیب نمی کنم و نظام هرجا صالح بداند، 

من در آنجا به مردم خدمت می کنم.
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 طرح پیشنهادی 99 نماینده مجلس برای تصویب قانون حمایت از 
افشاکنندگان فساد، نیازمند بررسی های دقیق و بسیار پیش از جلسه رای 
گیری است و در صورت رفع نواقص می تواند گامی مهم جهت مبارزه با 
فساد اداری در کشور باشد.  »طرح حمایت و تشویق مطلعین مفاسد اداری 
و اقتصادی« میانه های بهمن ماه با امضای 99 نماینده مجلس شورای 
اسالمی در صحن علنی اعالم وصول شده است. طبق این طرح، افرادی که 
از یک فساد مطلع می شوند، می توانند گزارش و مستندات خود را به سامانه 
دبیرخانه شورایی که برای این منظور طراحی می شود، ارسال کنند تا پس 
از بررسی صحت و سقم آن، گزارش فساد جهت پیگیری، به مراجع قضایی 
ارسال شود.  در این طرح قوانینی همچون عدم افشای اطالعات شخصی 
افشا کننده )مگر به حکم قضایی(، تامین امنیت شغلی و مالی فرد، جابجایی 
محل سکونت فرد برای تامین امنیت وی و همچنین پرداخت برخی پاداش 
ها و جوایز به وی پیش بینی شده است تا افراد تشویق شوند فسادهایی را 
که شاهدند افشا کنند.  تصویب چنین قانونی در سال های اخیر به کرات 
از سوی کارشناسان توصیه شده بود و در سایر کشورهای جهان نیز نمونه 
های مشابهی از این قانون، سال ها است که تصویب و اجرایی شده است و 

اغلب نام »قانون سوت زنی« بر روی آن گذارده اند. 
  قوانین سوت زنی در جهان 

در کشورهای انگلیسی زبان، به افشای فساد از سوی افراد عادی »سوت 
زنی« )whistleblowing( گفته می شود. در بسیاری از کشورهای 
جهان، قوانینی برای حمایت از سوت زنی یا افشاد فساد طراحی و تصویب 

شده است. 
بطور مثال در ایاالت متحده آمریکا، قانون سوت زنی در سال 1989 تصویب 
شده است و از افرادی که فساد یا تقلب را در یک سازمان دولتی افشا کنند، 
حمایت می کند. طبق این قانون، افراد می توانند »تخلفات اداری«، »اتالف 
بودجه دولتی«، »سوء استفاده از اختیارات« یا »اقداماتی که موجب خطر 
بالقوه برای سالمت یا ایمنی جامعه باشد« افشا کرده و در مقابل قانونگذار 

آنان را تشویق و امنیت آنان را تضمین می کند. 
البته چنین قانونی در کشور آمریکا پیشینه ای بسیار طوالنی دارد و در قرون 
گذشته برای افرادی که فسادهایی محدود، مثال در حوزه خرید فروش گندم 
و نان را افشا می کردند، مصوب شده است.  در استرالیا، قانون سوت زنی 
مربوط به سال 2001 است و سوت زن در این قانون فردی است که کارمند 
یک سازمان دولتی باشد و از اشتباهات یا اقدامات غیرقانونی و تخلفات در 
همان سازمان، به مراجع ذی ربط، گزارش دهد. در قانون مصوب در کشور 
استرالیا، هدف ترغیب کارمندان دولتی برای افشای تخلفات در درون سازمان 

متبوع آنان است. 
در بریتانیا قانون در گستره بیشتری از سوت زنان حمایت می کند. سوت 
زن بریتانیایی می تواند یک کارمند پلیس، سازمان دولتی، کارگر کارخانه، 
کارآموز، کارمند بنگاه های تجاری یا مانند آن باشد و هر گونه عمل خالف 
قانون اعم از جرایم جنایی، تقلب، آسیب به محیط زیست، ممانعت از اجرای 
عدالت، نقض قوانین یا هر اقدامای که به افراد جامعه آسیب بزند را به مقامات 

گزارش دهد. 
در این کشور دو شرط برای سوت زنی وجود دارد. اول آن که شکایات مربوط 
به منافع شخصی فرد سوت زنی محسوب نمی شود و دوم آن که فرد سوت 
زن نباید پیش از اطالع تخلف به مقامات، اسناد و اطالعات خود را در اختیار 
رسانه ها قرار دهد. در این کشور این امکان وجود دارد که افراد پیش از افشای 

تخلف، از مشاوره بهره مند شوند تا بدانند قانون در مورد گزارش مذکور تا چه 
میزان از آنان حمایت خواهد کرد. 

 از حقوق های نامتعارف تا امالک نجومی؛ سوت زنی های 
اخیر در ایران 

بحث درباره قانون سوت زنی در ایران، با دو پرونده مهم موسوم به »امالک 
نجومی« و »حقوق های نامتعارف« آغاز شد. در پرونده امالک نجومی، 
»یاشار سلطانی« روزنامه نگار، اسنادی را که از سوی یکی از اعضای شورای 
شهر تهران، در اختیار وی قرار داده شده بود منتشر کرد و بدین ترتیب 
جنجالی بزرگ شکل گرفت. هرچند سلطانی پس از این افشا درگیر برخی 
شکایات در دادگاه شد اما بسیاری از شهروندان و کارشناسان معتقد بودند که 
نباید با وی برخورد قانونی کرد تا راه برای دیگر افشا کنندگان فساد باز بماند. 

در پرونده موسوم به حقوق های نامتعارف نیز انتشار فیش ها حقوقی 
برخی کارمندان و مقامات دولتی بحث برانگیز شد و با ورود دستگاه 
اظهار  طبق  و  داده  استعفا  متخلف  مدیران  برخی  دولت،  و  قضایی 
مسووالن، اغلب وجوهات دریافتی در قالب حقوق های نجومی، به 

خزانه کشور بازگشت. 
نکته مهم در این دو پرونده آن است که اسناد و مدارک تخلفات، قبل از آن 
که در قالب گزارش های سوت زنی تحویل مراجع قضایی شود، در رسانه 
های عمومی منتشر شد. از یک سو با ایجاد جنجال های خبری، قضاوت در 
مورد صحت و سقم آن ها دشوار شد و از سوی دیگر این پرونده ها تبدیل به 
برگ های برنده جناح های سیاسی علیه یکدیگر شد و حتی پای آن ها را به 
مناظره های انتخاباتی نیز کشید.  این در حالی است که طبق عرف جهانی 
سوت زنی، اسناد ابتدا باید در اختیار مراجع قضایی قرار گیرد و در صورتی که 
مراجع قضایی در زمان مقتضی، اقدامات الزم را صورت ندهند، این اسناد در 
اختیار رسانه ها و روزنامه ها قرار خواهند گرفت، مگر آن که افشا کننده اسناد، 

هدفی دیگری غیر از برخورد با فساد را در ذهن داشته باشد. 
  طرح حمایت از مطلعین فساد و ابهامات و ایرادات آن 

طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس، دارای ابهامات و ایرادهایی است که به 
نظر می رسد باید قانون گذاران در بررسی نهایی آن، این ابهامات و ایرادات را 
مد نظر خود قرار دهند. اولین مساله در این طرح، پیشنهاد طراحی یک نهاد 
جدید برای پیگیری فسادهای افشا شده با عنوان »شورای حمایت و تشویق 
مطلعین و شهود مفاسد اداری و اقتصادی« است. باید گفت تشکیل یک نهاد 
اداری جدید با ترکیب نمایندگان هفت نهاد و سازمان مختلف کشور کاری 

پیچیده، دشوار و زمان بر است و بطور طبیعی برای آغاز به کار چنین نهادی، 
به سال ها وقت و زمان نیاز خواهد بود. 

دومین نکته مورد توجه در این طرح، عدم مشارکت سازمان و تشکل های 
مردم نهاد یا نمایندگان عموم جامعه )به غیر از نمایندگان مجلس( در چنین 
شورایی است. در این صورت باید مشخص شود که تفاوت شورای مذکور با 
نهادهای قانونی که تا پیش از این، مسوول پیگیری فساد بوده اند، چیست و 

چنین شورایی، کدام خالء قانونی و سازمانی را ُپر خواهد کرد. 
سومین نکته آن است که سازوکار طراحی شده برای سوت زنی در این 
قانون به نظر سازوکاری زمان بر و پر هزینه است. برخورد با فساد اداری 
نیازمند سرعت عمل، دقت نظر و قاطعیت است، این در حالی است که 
بارگذاری اسناد و مدارک در یک سامانه، بررسی مدارک، انتخاب پرونده 
های بارگذاری شده ارزشمند، ارجاع مجدد آن برای بررسی، پیگیری پرونده 
از سوی مقامات و غیره، به نظر روندی پیچیده است که احتمال دارد در عمل 
خود تبدیل به نوعی نقض غرض شده، بطور عملی باعث بی نتیجه ماندن 
چنین طرحی شود و افشا کننده را در یک هزارتوی بی پایان از بررسی ها و 
ارزیابی ها گرفتار سازد. چنین وضعیتی باعث خواهد شد تا مطلعین از فساد، 
ترجیح بدهند که در قبال فساد سکوت کنند تا گرفتار بوروکراسی اداری زاید 

و دست و پا گیر نشوند. 
چهارم آن که بطور معمول ادارات دولتی دارای مراکز حراستی اند و فسادهای 
کوچک به آسانی از سوی کارمندان به این مراکز اطالع داده می شود. این 
فسادهای بزرگ است که مطلعین را با خطر و ترس از هزینه های جدی 
افشاء روبرو خواهد کرد. از همین رو نفس تصویب چنین قانونی در جهان، 
برای افشا و پیگیری فسادهای کالن و اغلب مربوط به مقامات میانی یا 
باالیی یک سازمان اداری است.  این در حالی است که چنین مقاماتی اغلب 
دارای وابستگی های جناحی و سیاسی اند. در عین حال مشارکت مقاماتی از 
سه قوه و همچنین نمایندگان ادارات و سازمان های مختلف برای اداره یک 
سازمان مبارزه با فساد، باعث ایجاد ابهام، بروز رقابت های سیاسی و جناحی 
در پیگیری پرونده ها، احتمال باخبر شدن مفسدین دانه درشت از طرح پرونده 
در این شورا و مانند آن خواهد شد و در عمل فرصت برخورد سریع با فساد 
را خواهد گرفت. تجربه پرونده های گذشته نشان می دهد که مفسدین دانه 
درشت همواره احتمال دارد که در صورت اطالع از احتمال افشای فساد به 

سرعت کشور را ترک کرده و مانع از اجرای عدالت شوند. 
  تصویب قانون سوت زنی، امروز بهتر از فردا 

در بررسی این طرح و با وجود نقایصی که ذکر شد، باید تاکید کرد که قوانین 
موجود در ایران، با خالء جدی در زمینه حمایت از افشا کنندگان فساد روبرو 
است و حداقل ثمره تصویب چنین قانونی، مشروعیت یافتن افشاء فساد و 
ایجاد یک تضمین حداقلی برای ایجاد اطمینان خاطر در ذهن افشاء کنندگان 

خواهد بود. 
با این همه طرح مذکور نیازمند اصالحات و بررسی های مجدد تخصصی و 
کارشناسی است تا بتوان با بررسی نقاط قوت و ضعف آن، از این قانون برای 
حمایت از افشاکنندگان فساد استفاده کرد و مطلعین از فساد را تشویق کرد تا 

در صورت اطالع از فساد سازمانی بزرگ، آن را افشا سازند. 
حال باید دید که در جلسه بحث و بررسی طرح مذکور، نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی چه تصمیمی خواهند گرفت و آیا چنین طرحی تصویب 
خواهد شد یا خیر؟ طرحی که تصویب آن می تواند گامی در جهت مبارزه با 

فساد اداری و مالی در کشور ایران باشد.  

قصه تلخ ونزوئال با صدای بلند به همه جهان می گوید دوران شعارگرایی به 
سر رسیده است. روزگاری فیدل کاسترو در کوبا و کیم ایل سونگ در کره 
شمالی با شعارها و نطق های شورانگیز، مردم را زنده و امیدوار نگه می داشتند 
اما امروز جهان نه آن دنیای پهناور قبلی که دهکده ای کوچک شده است و 
ملت ها همدیگر را می بینند و مقایسه می کنند و خواستار آنند که حاکمان 
شان به جای آن همه شعار به فکر آب و نان و توسعه باشند. هم از این روست 
که جهان سوم، ناراضی ترین عصر خود در تمام تاریخ را می گذراند: عصر 
مقایسه.  قصه ونزوئال را شاید مردم ایران بیش از بقیه جهانیان دنبال می کنند، 
از این رو که روزگاری نه چندان دور و در دوران محمود و هوگو، دو کشور 
رمانتیک ترین روابط را داشتند؛ چاوز دم به ساعت به ایران می آمد و در کنار 
احمدی نژاد مشت گره می کرد و با انگشتانش عالمت پیروزی نشان می 
داد. روی فرش، عکس او و همتای ایرانی اش را می بافتند حتی به حرم امام 

رضا)ع( بردندش و بانکی هم تأسیس کردن به نام ایران-ونزوئال.
ایران هم در ونزوئال کارخانه خودروسازی زد و برای این که خط تولید نخوابد 
و مردم از چاوز ناراضی نشوند، حتی با هواپیما هم که شده قطعات سمند را 

برایشان می فرستادند ولو این که پولش را هم نگیرند!
چاوز که ُمرد، همتای ایرانی اش عزادار شد تابوتش را بوسید و به مادرش 
سرسالمتی داد بدان گونه که بعدها به عنوان »بغل کردن مادر چاوز توسط 

احمدی نژاد« رسانه ها بدان پرداختند.
 ایران و ونزوئال اما بعد از احمدی نژاد و چاوز، دو مسیر جداگانه را در پیش 
گرفتند. ایرانی ها به رأی به گفت و گو با جهان به برجام رسیدند و چند صباحی 
ثبات و رشد نسبی اقتصادی و جذب سرمایه گذاری خارجی و آمدت توریست 
و ... را تجربه کردند تا این که ترامپ آمد و بازی را به هم زد و نگرانی ها را 
بازگرداند، خاصه آن که جریانی در داخل از بر هم خوردن توافق ایران با جهان 

بر سر ذوق آمده است و انزوای ایران را می پسندد.
 در ونزوئال اما در، بی وقفه بر همان پاشنه پیشین چرخید: مادورو که دست 
پرورده شخص چاوز بود زمام امور را در دست گرفت، اقتصاد ضعیف ونزوئال 
با سرعت بیشتری رو به زوال گذاشت و تورم به عدد عجیب و غریبی 1.3 
میلیون درصد رسید، فروشگاه ها از مواد غذایی خالی شد، آنان که می توانستند 
از کشور خارج شدند، آمار تبهکاری و سرقت تصاعدی باال رفت و وحشت و 
ناامیدی بر بزرگ ترین کشور دارنده منابع نفتی در آمریکای التین مستولی 

شد.
 در چنان وضعیت هولناکی، فردی به نام »خوان گوایدو« که ریاست پارلمان 
ونزوئال را بر عهده دارد خود را رئیس جمهور خواند و هوادارانش را به خیابان 
ها کشاند. »مادورو« اما رئیس جمهور خودخوانده را نپذیرفت و حامیانش را به 
تجمعات شهری دعوت کرد و در میان این لشکر کشی های خیابانی، »نان 

شب« همچنان مسأله اول مردم است. 
 همین بی نانی، بهانه خوبی شد تا کشورهای حامی گوایدو و مادورو، با محموله 
کمک های دارویی و غذایی سراغ این کشور و در واقع سراغ رئیس جمهور 
دلخواه شان بروند. آمریکایی ها کوشیدند کامیون های مواد غذایی را از طریق 
کلمبیا وارد ونزوئال کنند، امری که با استقبال گوایدو و ممانعت مادورو روبرو 
شد و حتی دو کامیون نیز در مرز به آتش کشیده شدند.اما روس ها به راحتی 

کمک های خود را از طریق هوا و با موافقت مادورو به این کشور رساندند.
  ونزوئال که روزگاری نه چندان دور، کشوری مرفه و ثروتمند بود و مردمان 
آمریکای جنوبی به آن رشک می بردند، اینک به مصیبت »صدقه ها و 
مداخالت سیاسی« گرفتار آمده است و عبرتی است زنده، تمام عیار و دردناک 

پیش روی جهانیان و یک رؤیای بر باد رفته.
 در این باره چند نکته را باید با تأمل بیشتر و دیده عبرت بین تری کاوید:

 1 - قصه تلخ ونزوئال با صدای بلند به همه جهان می گوید دوران شعارگرایی 
به سر رسیده است. روزگاری فیدل کاسترو در کوبا و کیم ایل سونگ در کره 
شمالی با شعارها و نطق های شورانگیز، مردم را زنده و امیدوار نگه می داشتند 
اما امروز جهان نه آن دنیای پهناور قبلی که دهکده ای کوچک شده است و 
ملت ها همدیگر را می بینند و مقایسه می کنند و خواستار آنند که حاکمان 
شان به جای آن همه شعار به فکر آب و نان و توسعه باشند.  هم از این 
روست که جهان سوم، ناراضی ترین عصر خود در تمام تاریخ را می گذراند: 
عصر مقایسه.  2 - ماجرای ونزوئال می گوید اقتصاد قانون خود را دارد، بی 
هیچ تعارفی.  اگر حکومتی بخواهد قوانین جهانشمول اقتصاد را نادیده بگیرد 
آخر و عاقبت اش می شود »ونزوئال، حکومتی مایه عبرت و مردمی به غایت 

گرسنه«.
 ونزوئال

3 - داستان ونزوئال فریاد می کشد اگر حکومتی درگیر حاشیه شود، قدرت 
های جهانی برای به حاشیه راندن آن و سیطره بر کشور حاشیه محور، وارد 
عمل خواهند شد کما این که غربی ها منافع خود را در به قدرت رساندن گوایدو 
می بینند و روس ها نیز ادامه حکومت مادورو را ضامن نفع خویش، هر چند که 

همه طرف های ماجرا دم از مردم ونزوئال می زنند!
 اگر مادورو بماند، طبق آنچه صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است 
تورم ونزوئال در سال جاری میالدی به عدد فوق نجومی 10 میلیون درصد 
خواهد رسید و اگر گوایدو بیاید، رسماً یک بدعت جدید شکل گرفته است 
که طی آن هر فردی می تواند به پشتوانه قدرت های خارجی و بی هیچ 
رفراندوم و انتخاباتی، خود را رئیس کشور بخواند و همه آموزهای دموکراسی 
را به سخره بگیرد.  این »دو راهی دو سر ضرر« را البته چاوز بنیان گذاشت، 
مادورو تحکیم اش کرد و اکنون گوایدو و حامیان غربی اش از آن بهره می 
برند و زیان اش البته نصیب مردمی است که همه طرف های دعوا ادعای 

طرفداری شان را دارند.
 4 - حکایت ونزوئال تکرار می کند که پوپولیست ها هر چند از تجمع 
شورانگیز هواداران شان ذوق زده می شوند و هر چند برای مدتی می توانند 

پیش بروند اما در نهایت هم خود را به باد فنا می دهند و هم کشورشان را.
معروف ترین پوپولیست قرن بیستم آدولف هیتلر بود که وقتی سخن 
می گفت کل آلمان برای شنیدن اش سکوت می کرد، هم او که بخش 
اعظم اروپا را به تصرف »نژاد برتر« در آورد و تا دروازه های مسکو 
رفت اما سرانجام خودکشی کرد و از آلمان که سرآمد کشورهای جهان 
از نظر علم و تکنولوژی نیمه اول قرن بیستم بود تلی از خاکستر بر 
جای گذاشت. چاوز، مادورو و پوپولیست های دیگر که از هیلتر سرآمدتر 

نیستند.
5 - روایت ونزوئال یادمان می آورد که جهان امروز، جهان تعامل با همه 
است؛ تکیه بر یک قدرت خارجی، باعث می شود قدرت تکیه گاه به خود 
اجازه استعمار دهد و قدرت رقیب خواهان نفوذ و براندازی شود. این اشتباهی 
است که حاکمان ونزوئال به آشکاری آن را مرتکب شدند و کشورشان را عماًل 
به مستعمره روس ها تبدیل کردند و از آن سو، با آمریکا در افتادند. ایستادن 
بر پای خود بی تکیه بر قدرت ها در عین ارتباط سالم به همه آنها، فرمول 
خردمندانه ای است اما شگفتا که نه »سرهنگ دوم چاوز« به آن رسید و نه 

»راننده سابق مادورو«*.

سوت زن ها حمایت خواهند شد؟

ظریف: نگوییم مردم 40 سال مقاومت کردند 
باز هم می کنند؛ پس ما چکاره ایم؟/

ما وظیفه داریم به عنوان کارگزاران فشار را کم کنیم اما نمی دادنم موفق 
شویم یا نه.

وزیر امور خارجه در دانشگاه تهران گفت: نگوئیم مردم 40 سال مقاومت 
کردند باز هم می کنند؛ پس ما چکاره ایم.

 محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در همایش چند جانبه گرایی در سیاست 
خارجی؛ ظرفیت ها و راهبردها در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران 
گفت: نگوئیم مردم 40 سال مقاومت کردند باز هم می کنند؛ پس ما چکاره 
ایم؟! به عنوان کارگزار مردم وظیفه داریم فشار را از دوش مردم برداریم. اگر 
قرار بود همه مشکالت با مقاومت حل شود پس وظیفه ما چیست. ما وظیفه 
داریم به عنوان کارگزاران فشار را کم کنیم اما نمی دادنم موفق شویم یا نه. 

اول باید مردم تایید کنند و بعد خداوند باید قضاوت کند.
وی در ادامه افزود: برجام شکست راهبردی برای آمریکا بود و 6 قطعنامه 
را از دست داد، بنابراین از آن خارج شد. نگرانی نتانیاهو و تندروهای آمریکا 
بحث هسته ای نبود بلکه این بود، فضای اجماع جهانی نابود شود. 4 بار در 
شورای امنیت تالش کردند و شکست خوردند و در لهستان هم به لطف خدا 

و همکارانم شکست خوردند و بازهم شکست خواهند خورد.

نرخ ها در بازار طال با تحریک بهای ارز 
افزایشی شد

 قیمت انواع مسکوکات و مصنوعات طال که در روزهای گذشته تحت تاثیر 
رشد جهانی قیمت این فلز گرانبها افزایشی شده بود، امروز )یکشنبه( به دلیل 

افزایش نرخ ارزهای عمده روند رو به رشد خود را ادامه داد.
 امروز بازارهای جهانی تعطیل است و بهای هر اونس طال 1328 دالر و 63 
سنت اعالم شده، اما با این حال بهای فروش هر اسکناس دالر آمریکا در 
صرافی های مجاز به 13 هزار و 650 تومان رسیده که علت اصلی افزایش 

بهای طال در بازار تهران به شمار می رود.
بر این اساس امروز معامله گران هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید را 
چهار میلیون و 840 هزار تومان، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم را 
چهار میلیون و 700 هزار تومان، هر نیم سکه را 2 میلیون و 700 هزار تومان 
و هر ربع سکه را یک میلیون و 750 هزار تومان فروختند و بهای سکه گرمی 

نیز به 860 هزار تومان رسید.
فعاالن بازار طال بخشی از این افزایش قیمت را ناشی از رشد تقاضای خرید 
مسکوکات در بازار دانستند، زیرا بهای هر مثقال طال امروز یک میلیون و 
912 هزار تومان و هر گرم طالی خام 441 هزار و 385 تومان ارزش دارد 

که نسبت به دیروز کمی تعدیل شده است.
همچنین در بازار ارز نیز صرافی ها هر اسکناس یورو را 15 هزار و 600 تومان 
عرضه می کنند و دیروز میانگین فروش هر یورو در سامانه سنا 14 هزار و 
892 تومان و هر دالر 12 هزار و 835 تومان بود و در نیما حواله هر یورو 
10 هزار و 334 تومان ارزش داشت، اما فروش برای حواله دالری ثبت نشد.

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، آزاد شدن واردات 100 قلم کاالی 
ممنوعه در مناطق مرزی و واردات ملوانی را از علل افزایش تقاضا برای خرید 

ارز در بازار دانسته که به نرخ ها دامن زده است.
دست اندرکاران بازار ارز براین اعتقادند که در پیش بودن سال نو و تقاضا برای 

خرید ارز مسافرتی بر روند قیمت ها دربازار موثر است

پارلمان اصالحات، به نفع جریان
 اصالحات و کامال عملی است

 رئیس دوره ای خانه احزاب ایران معتقد است پارلمان اصالحات نیاز به تأیید 
کسی ندارد و زمینه ای برای گفت وگو بین هواداران اصالحات فراهم می کنند.

پارلمان اصالحات، به نفع جریان اصالحات و کامال عملی است
حسین کمالی، دبیرکل حزب اسالمی کار در گفت و گو با ایرناپالس گفت: 
پارلمان اصالحات زمینه ای برای مطرح شدن نظرات مختلف و ارزیابی 
آن هاست و اجماع نظر اصالح طلبان را به دنبال دارد و از این جهت گزینه 

مثبتی محسوب می شود. 
او تصریح کرد: پارلمان اصالحات از این لحاظ که اصالح طلبان جایی را 
برای گفت وگوی ملی ایجاد می کنند، به نفع جریان اصالحات است و باعث 
انتخاب یک ساز و کار مشترک میان ریاست جمهوری، خبرگان، مجلس و 
بخش های مختلف خواهد شد که حفظ منافع ملی و حفظ وحدت را درپی 

دارد. 
کمالی در واکنش به ادعای عملی نبودن تحقق این پارلمان افزود: پارلمان 
اصالحات صد درصد عملی است و اگر عملی نشود به دلیل این است که 

اجازه داده نشده، نه اینکه عملی نباشد.
او درباره انتخابات سال آینده مجلس شورای اسالمی نیز تصریح کرد: پرشور 
بودن انتخابات بستگی به این دارد که برگزارکنندگان تا چه حد، میزان 
مشارکت را تنظیم کنند. اگر افراد مختلف بتوانند حضور پیدا کنند، نظارت 
استصوابی نقش کمی را ایفا کند و اجازه کاندیدا شدن به افراد مختلف داده 
شود، انتخابات پرشور خواهد بود و اگر محدودیت و فضای بسته ایجاد شود 

مشارکت کاهش پیدا می کند.
سابقه ایده تشکیل پارلمان اصالحات به سال 1387 برمی گردد، اما از آن 
زمان تاکنون اقدام اجرایی برای آن انجام نشده است. این طرح هرچند در 
آستانه انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسالمی مورد نظر برخی از 
چهره های اصالح طلب بود، اما با شکل گیری شورای عالی سیاستگذاری 

اصالح طلبان عماًل مسکوت ماند. 
ایجاد سازوکاری دموکراتیک، شفاف و فراگیر جهت سیستم نمایندگی 
اصالح طلبان برخاسته از بدنه اجتماعی، جامعه مدنی و حوزه نخبگانی، به 
جای شورای سیاستگذاری فعلی که مورد نقد بسیاری از اصالح طلبان قرار 
گرفته، هدف پارلمان اصالحات است و برخی معتقدند این سازوکار اکنون با 

استفاده از فناوری و شبکه های رایانه ای به سهولت در دسترس است.
حاال دوباره و در آستانه انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی، 
محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی به انتخاب 
خبر داده است که سید محمد خاتمی، رئیس دولت اصالحات با تشکیل 

پارلمان اصالحات موافقت کرده است.

رد سعودی ها و اماراتی ها در اقتصاد ما پیداست
فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفت:دشمنان اعالم کرده اند که به دنبال 
خرابکاری در حوزه موشکی ما هستند، البته ما چند سال است که این موضوع 
را فهمیده ایم، ولی صدایش را در نیاورده ایم و هرچند آن ها تالش می کردند 
تا در قطعاتی خرابکاری کنند و موشک ها روی هوا منفجر شود اما تا االن 
هیچ غلطی نتوانستند بکنند چون ما از قبل پیش بینی و مقاوم سازی را انجام 

داده ایم.
سردار علی حاجی زاده  طی سخنانی در جشنواره سلمان فارسی سازمان پدافند 
غیرعامل، اظهار کرد: جنگ هایی که تا کنون رخ داده، سبب شده ملت ها 
آسیب های زیادی متحمل شوند و هزینه های زیادی هم برای کاهش این 

آسیب ها اختصاص داده شده است.
از  برای نگهداری مهمات  بار  اولین  برای  افزود: در کشور خودمان  وی 
تونل های زیر زمینی در سال 63 استفاده شد و تا به امروز هم برای نگهداری 
و ساخت موشک از این روش استفاده می شود و تا جایی که من اطالع دارم 

در تمام نیروهای مسلح این روند طی می شود.
فرمانده نیروی هوافضای سپاه ادامه داد: با گذشت زمان شرایط تغییر کرده 
است. باید بپذیریم که تهدیدات ادامه دارد و باید بدانیم همه تهدیدات هم 
نظامی نیست. شاید بتوان گفت تهدیدات غیر نظامی امروز چند برابر تهدیدات 

نظامی است.
وی با بیان اینکه یکی از ابزارهای دشمن، عملیات روانی و رسانه ای است و 
این ها ابزارهایی برای دشمنی با ملت ما است، تصریح کرد: امروز آسیب هایی 
که کشور و ملت ما می بیند عمدتاً در بخش غیرنظامی و عدم اجرای پدافند 
غیرعامل است. یکی از زمینه های دشمنی در حوزه اقتصاد است که در این 
حوزه با جلوگیری از فروش نفت و مبادالت ارزی کار خود را شروع کرده اند. 
تجربه نشان داده است که دشمن در هر زمینه ای بتواند ما را تهدید می کند 
و بخشی از این کار توسط عوامل خارجی و بخشی هم توسط عوامل داخلی 

انجام می شود.
حاجی زاده با اشاره به تهدیدات زیست محیطی گفت: وقتی روند بارش ها در 
10 تا 15 سال گذشته را ارزیابی می کنیم می بینیم که بارش در کشورهای 
پیرامونی ما افزایش داشته و در کشور ما کاهش داشته است لذا نباید با این 
موضوع ساده برخورد کرد. آیا مسئوالن امر نباید با حساسیت با این موضوع 

برخورد کنند؟
فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفت: همین اتفاقی که در سال های اخیر در 
خلیج فارس و دریای عمان اتفاق افتاد، موجب شد بسیاری از صیادان ما بیکار 
شوند و از سوی دیگر، برخی قراردادهای ضدصنعتی امضا می کنند و اینکه 
کشوری مانند امارات می آید خوراک ماهیان را از دریا استخراج می کند و در 

بیابان می ریزد طبیعی نیست.
وی اظهار کرد: امروز عرصه جنگ گسترش پیدا کرده است. همانطور که 
ما موشک هایمان را جایی می بریم که آسیب نبینند، اقتصاد هم باید 
مقاوم باشد. اگر اصل دشمنی دشمنان را پذیرفته ایم، پس باید خیلی 
حواس مان را جمع کنیم. با این رشد فضای سایبری در کشور اگر از 
آن سوی مرزها می توانند در بخش های زیرساختی ما عملیات سایبری 
انجام دهند، ما در بخش های غیر نظامی بسیاری از این تهدیدات را 
جدی نگرفته ایم؛ لذا باید در حوزه پدافند غیر عامل نگاه مان را متحول 

کنیم.
فرمانده هوافضای سپاه گفت: رد سعودی ها و اماراتی ها در اقتصاد ما 
پیداست. عربستان در پاکستان پول می دهد و انسان اجیر می کند تا 
صدها عملیات علیه ما انجام دهند که یکی از آن ها موفق می شود و 

27 پاسدار شهید شدند.
سردار حاجی زاده تصریح کرد: ما یکسال است که به دعوت وزارت نیرو 
در حوزه آب ورود کرده ایم و خود آن ها هم فهمیده اند که در چند سال 
گذشته اتفاقاتی در حوزه آب افتاده است. االن اعالم کرده اند که به دنبال 
خرابکاری در حوزه موشکی ما هستند. ما چند سال است که این موضوع 
را فهمیده ایم، ولی صدایش را در نیاورده ایم. آن ها تالش می کردند تا در 
قطعاتی خرابکاری کنند و موشک ها روی هوا منفجر شود. اما تا االن 
هیچ غلطی نتوانستند بکنند. چون ما از قبل پیش بینی کردیم و در این 

بخش مقاوم سازی کردیم.

عراقچی: برای عبور از تحریم
FATF بپیوندیم  به 

سخنگوی فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسالمی از تاکید معاون 
سیاسی وزیر امور خارجه برای پیوستن به FATF در راستای عبور از 

تحریم ها و فشارهای موجود خبر داد.
به حضور سیدعباس عراقچی در نشست  اشاره  با   مهرداد الهوتی  
فراکسیون مستقلین مجلس گفت: آقای عراقچی در این نشست مباحثی 
را درباره اجالس ورشو مطرح کرد و گفت که آمریکایی ها به دنبال آن 
بودند که بتوانند اجماعی علیه ایران به وجود آورند اما حدود 79 کشور در 
این اجالس حضور یافتند و سطح مقامات شرکت کننده در این اجالس 
هم پایین بود و فقط 23 کشور در حد وزیر بودند و مابقی در حد سفرای 

کشورها به این اجالس آمدند.

وی افزود: همچنین عنوان شد پیش از این آمریکایی ها در دعوت نامه 
این اجالس  در  ایران  است موضوع  قرار  بودند که  خود مطرح کرده 
بررسی شود اما احتمال دادند که کشورهای دیگر از این موضوع استقبال 
نکنند و در نتیجه عنوان نشست را تغییر دادند و گفتند که قرار است در 
مورد کل خاورمیانه بحث شود. نماینده مردم لنگرود در مجلس ادامه 
داد: طبق گزارش ارائه شده با وجود این که عنوان نشست تغییر یافت 
باز هم کشورها با آمریکا مخالفت کردند و نتیجه این اجالس منتج به 
شکست آمریکا شد و حتی نتوانستند بیانیه مد نظرشان را از این اجالس 
خارج کنند. الهوتی اضافه کرد: در ادامه جلسه درباره فرصت چهار ماهه 
FATF به ایران مباحثی مطرح شد و تاکید آقای عراقچی این بود که 
با توجه به فشارهای سختی که آمریکایی ها برای افزایش تحریم ها به 
ایران به شرکت های اقتصادی می آورند، برای عبور از این تحریم ها و 

فشارهای موجود FATF تصویب شود.

بازار مسکن خنثی شده است
یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این که محاسبات جدید بر اساس 
قیمت های بهمن ماه 1397 نشان می دهد مدت انتظار خانه دار شدن 
در ایران به حدود 25 سال رسیده است گفت: با توجه به کاهش شدید 
قدرت خرید خانوارها، طرف تقاضا نسبت به افزایش مجدد قیمت مسکن 

واکنش خنثی نشان خواهد داد.
سلمان خادم المله ایش 2.9 درصدی قیمت مسکن در بهمن ماه نسبت 
به دی ماه 1397 به دلیل باال رفتن تقاضای شب عید است که هر ساله 
معمواًل با آن مواجهیم. ولی نکته این است که قیمت مسکن مثل سایر 
کاالها از تعادل عرضه و تقاضا حاصل می شود و قیمت میانگین 10 
میلیون تومان برای کسانی که تقاضای مصرفی دارند عدد بسیار باالیی 
است. وی افزود: میانگین درآمد خانوارها با شاخص های متوسط حدود 4 
تا 5 میلیون تومان است. از سوی دیگر خط فقر به بیش از 2.5 میلیون 
تومان رسیده، یعنی اگر پس انداز خانوارها را بدون احتساب تورم در نظر 
بگیریم و مبلغ باقی مانده برای هزینه خرید مسکن اختصاص یابد حدود 

25 سال زمان می برد تا افراد صاحب خانه شوند.
این کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به بروز پدیده های بدمسکنی در تهران 
گفت: با توجه به افزایش هزینه های زندگی شاهد پدیده مهاجرت معکوس 
از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک و حاشیه شهرها هستیم. در این بین 
سرپرست خانوارها در تهران می مانند و خانواده ها را به شهرستان می فرستند.

خنثی  را  قیمت ها  افزایش  به  نسبت  بازار مسکن  واکنش  خادم المله، 
دانست و افزود: توان مالی خانوارهایی که تقاضای مصرفی مسکن دارند 
یافته و نمی توانند مسکن مناسب تهیه کنند.  به شدت توان کاهش 
و  معکوس  مهاجرت  معامالت،  کاهش حجم  به  مساله  این  خروجی 

حاشیه نشینی منجر می شود.
وی در خصوص پیش بینی از قیمت مسکن در سال آینده اظهار کرد: با 
توجه به این که اقتصاد ما تحت تأثیر تحریم ها قرار دارد اگر شرایط سخت تر 
شود ممکن است قیمت اسمی مسکن افزایش پیدا کند ولی هرچقدر قیمت 
باال برود رابطه معکوس با حجم معامالت پیدا می کند و خرید و فروش از 
این مقدار هم کمتر خواهد شد. لذا با توجه به این که در هر بخشی قیمت، 
محصول عرضه و تقاضا است بعید می دانم قیمت مسکن در سال آینده باالتر 

از نرخ تورم برود.

نماینده اهواز: حذف بودجه 150 میلیون دالری 
مهار ریزگردها در بودجه 98

کاشت نهال در اراضی مسطح هیچ سود و منفعتی ندارد چراکه کاشت نهال 
در اراضی مسطح نیاز به مراقبت و هزینه زیادی دارد.

جواد کاظم نسب نماینده مجلس در مورد مالچ پاشی در خوزستان گفت: 

مشکل ریزگرد در استان خوزستان تبدیل به یک بحران شده است و باید به 
هر طریقی مهار شود. قرار شد در جاهایی از استان که شن زار است و تپه 
های شنی وجود دارد مالچ پاشی انجام شود که این مالچ پاشی باید در وسعت 

زیادی انجام می شد .
نماینده مردم اهواز در مجلس ادامه داد:  قبال در تپه های شنی  و جنگل ها، 
نهال کاری  انجام می شد و کار ادامه داری بود تا جایی که جنگل بزرگی ایجاد 

شد ،اما این کار بعد از مدتی قطع شد .
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی تاکید کرد: باید در اراضی 
کانون های ریزگرد که اراضی مسطحی هم هستند اقدام اساسی در جهت 
حاصل خیزی اراضی انجام شود  باید آب این اراضی را تامین کنند و 345هزار 

هکتار را تبدیل به اراضی محصول دار کنند.
وی ادامه داد: کاشت نهال در اراضی مسطح هیچ سود و منفعتی ندارد چراکه 

کاشت نهال در اراضی مسطح نیاز به مراقبت و هزینه زیادی دارد.
نماینده مردم اهواز در خانه ملت تاکید کرد: ما هدف مان این است که در 
این 345هزار هکتار که اراضی مسطح حاصل خیز هستند که به دلیل نبود 
آب تبدیل به کانون ریزگرد شده اند  با انتقال آب رونق و حاصل خیزی 

ایجاد کنیم .
وی افزود: االن یک کانال بیش از چهل کیلومتر را در اراضی همین کانون ها 
کشیده اند که بتوانند از این کانال به صورت ویژه استفاده کنند که کشاورزان 
منطقه را نیز مشارکت دهند که این کار نیاز به هزینه هم  ندارد و فقط کافی 
است که آب را منتقل کنند. کشاورز در زمین ها کشت را انجام می دهد و با 
این مشارکت هم اقتصاد مملکت رونق می گیرد و هم مشکل کشاورز حل 

می شود و هم کانون های ریزگرد مهار می شود.
وی تاکید کرد: مالچ پاشی در تپه های شنی نتیجه بخش است اما نیاز به 
امکانات،اعتبارات،برنامه مدون و اراده جدی دارد و کاری که باید در این زمینه  

انجام می گرفت انجام نشد و مورد رضایت ما نیست.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی خاطر نشان کرد: 
دولت در بودجه سال 97 مبلغ150میلیون دالر را برای مهار ریزگزدها تعیین 
کرده بودند که این مبلغ را در الیحه بودجه 98حذف کرده است، که مجمع 
نمایندگان استان خوزستان در نامه ای به آقای الریجانی و کمیسیون  تلفیق 
خواستار بازگشت این اعتبار شده اند و قول داده اند که مبلغی برای مهار 
ریزگردها در بودجه 98 اختصاص یابد اما میزان این مبلغ هنوز مشخص 

نیست و ما منتظر هستیم.

درباره FATF هر تصمیمی اتخاذ شود،
 تبعیت می کنیم

وزیر امور خارجه گفت درباره FATF هر تصمیمی در داخل کشور اتخاذ 
شود، تبعیت می کنیم.

ظریف: درباره FATF هر تصمیمی اتخاذ شود، تبعیت می کنیم
، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان امروز )یکشنبه( در حاشیه 
همایش »چندجانبه گرایی در سیاست خارجی، ظرفیت ها و راهبردها« در 
دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران و در جمع خبرنگاران درباره نظر 
وزارت امور خارجه و دولت در خصوص مهلت چهار ماهه FATF )گروه 
ویژه اقدام مالی( به ایران عنوان کرد: دوستان براساس واقعیات تصمیم 
بگیرند، ما براساس واقعیات تصمیم می گیریم، تا حاال می گفتند اتفاقی 

نمی افتد، حاال شرایط را می بینند.
ظریف عنوان کرد: دوستان واقعیات را نگاه کنند و براساس واقعیات تصمیم 
بگیرند و هر تصمیمی بگیرند ما تبعیت می کنیم، ولی بدانند که چه آثاری دارد.

وی در پاسخ به این سؤال که FATF  تهدید کرده که آخرین مهلتی است 
که به ایران داده شده، نیز بیان کرد: تهدید یا هر چیز دیگر. دو سال فرصتی 
که از اول توافق کرده بودیم، پایان یافته است. آنها یک چیزی گفتند، ما خیلی 

به حرف آنها کاری نداریم و ما به ارتباطات کشور خودمان کار داریم.

یادداشت :عصر ایران  جعفر محمدی 
6 درس و عبرت از یک رؤیای بر باد رفته: ونزوئال
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تاکسی توقف می کند، تابلو خیابان »کارون« ایستاده بر خیابان. 
راننده می گوید رسیدیم. در را باز می کنم و سیل سرمای زمستانی 
اهواز می زند توی صورتم. هوا ابری دلگیری ست، درست شبیه حال 

محله. 
راسته اصلی خیابان کارون پر است از گاری های خوراکی، پیرمردها 

و مردانی که با خرید و فروش در محله زندگی می گذرانند. 
هوای زندگی قدیمی، بازارچه مزین به چادر گلدار زن ها و نوستالژی 
خانه های ویالیی حال شلوغ و شاد محله ای ست که فقط می تواند 

حال یک لحظه را خوب کند، یک لحظه در قاب یک عکس.
از شلوغی و جریان تند زندگی که دور می شوم تازه نقاب محله کنار 
می رود. آسفالت زخمی خیابان و گل و الی انباشت شده بعد از هر 
باران. دپوی زباله ها پای سطل های سرریز، بوی تعفن و بیماری 

چهره واقعی حصیرآباد در منطقه هفت اهواز را نشانم می دهد.
لوله های باریک رهاشده در خیابان که شب ها برای جمع آوری آب 
مصرفی خانه ها به نوبت به پمپ های فشار آب - از ترس دزدیده 
شدن در قفس های میله ای نگه داری می شوند- وصل می شوند. 
رخت های تر آویزان بر بندهای خیابان، خیابان هایی که کشیده اند تا 
باال. به تپه ها تکیه زده، زیر سیاهی ریزش و ترس. کوچه های تنگ 
و شیب دار از ِگل و سنگ همه و همه صدای گرفته محله ای است 

که فریادش به گوش کسی نمی رسد.
شیء  آشنای  چهره  دیدن  از  می آورم  بیرون  که  را  دوربین 
تصویربرداری اخمشان در هم می رود. محله از قدیم بی تغییر مانده، 
از سال ها پیش دست نخورده رها شده، مثل یک یادگاری، شبیه 
اتاق مادربزرگی عزیز پس از مرگ. حاال اما انباشت تمام خاطرات 

دارد حافظه مردم محله را زخمی می کند. سمت اولین 
رهگذر می روم تا مطمئن شوم درست آمده ام. تند و بلند 
دارد با گوشی حرف می زند. می گوید:«من اینجا ایستاده ام. 

سر خیابان غالمی حصیرآباد.« و چشم چشم می کند.

کاش فاضالب نباشه کاشکی آب بارون باشه
صدای صحبتم با مرد رهگذر را که می شنود می آید در 
خانه اش را باز می کند. هفتاد سالی سن دارد، نگاه کش دارش 
را می  اندازد به دوربینم . مستاصل می گوید:«حاال کاری هم 
می کنند؟ می خوای ببرمت باالتر را ببینی؟ گل شده. بارون 
که میاد آب از کوه و آسمون می کشه به خیابون.« دستش 

را می کشد به سمت تپه های مشرف به خانه اش.
از در که بیرون تر می آید بیل را توی دستش می بینم. پایین 
لباس سفیدش را جمع کرده و از پای پیر گل آلودش که با 
ضربه بیل زخمی شده، خون تازه می زند بیرون. دستش 
به بیل سفت تر می شود، آرام می زند به ِگل ها. می گوید: 
»اینها را خود من جمع کرده ام. شهرداری اینجا نمیاد. زنگ 
می زنم اما خبری نیست. آخرش خودمون مجبور می شیم 
جمع کنیم،داریم زندگی می کنیم، مگه چقدر می تونیم صبر 

کنیم؟«
مرد رهگذر تند می پرد توی حرفش می گوید: »حجی 
اون موقع که جوی رو باز بود، بهتر بود. بطری و زباله از 
توی جوی می کشیدیم بیرون. اینجا مجلس روضه دارن، 

می بینی مردم از توی گل و فاضالب رد میشن؟ خیِس خیسه 
هنوز. راضی شدیم دیگه به خیس بودن کوچه، به آبگرفتگی پاییز 
و زمستونی. کاش فاضالب نباشه. کاشکی آب بارون باشه. حاال 
چی؟ لوله های فاضالب قدیمیه، باریکه، مال 50 سال قبل. جواب 
این همه آدم رو کی میده؟ کیانپارس رو نبین که چهارصد متر خونه 
دو تا آدم توش نشسته، اینجا در یه خونه رو باز کنی 60 نفر می ریزه 

بیرون. دردمونو به کی بگیم؟«

نون می پزم که زندگی بگذره
پیاده رو سخت سنگی را می آید باال، خریدهایش را کمی زمین 
می گذارد و نفس تازه می کند، بعد دست می گیرد به دیوار و خودش 
را باز باال می کشد. نگاه غریبه اش را به من می اندازد. از چرایی 
عکاسی می پرسد و بعد لبخند بر لب می گوید: »اینجا خانه من است 

بیا داخل. آبی، چایی؟«
از حال محله می پرسم. نفس تازه می کند، دنبال کلیدش می گردد. 
می گوید که شوهرش مریض است. بعد بی آنکه ادامه دهد سکوت 
می کند. در »حصیرآباد« مریضی چیزی فراتر از همین بیماری های 
زن های  معنی  می دهد.  اعتیاد  معنی  »مریضی«  معمولی ست. 
سرپرست خانواده. معنی فقر، معنی تنهایی و گریزهای طوالنی از 
خانه. کلیدش را پیدا می کند می چرخاند و گردنش به سمت من 
می چرخد: »من با »نون« زندگی می کنم. تنهام. شوهرم میره نمیاد 
و یه روزایی فقط پیداش میشه. خرج بچه ام رو کی بده؟ نون می پزم 

می فروشم به همسایه ها.«
تعارفم می کند که داخل خانه اش را ببینم. تعارفم می کند به ترک ها 
و دیوارهای نم گرفته. تعارفم می کند به حیاط دو در دو نموری که 

لباس های خیس را به نوبت در آن خشک می کند. از در اتاق تا در 
حیاط چند وجب است که می ایستد و بدرقه ام می کند تا بروم. 

شهر اینجوری نیست مثل ما، شهر اینجوری نیست
پایین تر کنار مسجد مرا می بیند. آستین لباسش تا خورده و باال است. 
آفتاب سوخته با موهای پرپشت و چهره ای غمگین. سیگارش را 
می اندازد توی چاله آب و بلند می گوید: »بیا خودش خاموش شد!« 
بعد پایش انعکاس ابرها روی آب را به هم می زند. می آید سمتم. 

می گوید: »بیا از باال عکس بگیر.«
خیابان »عباسی« را با مرد باال می روم ، می پیچیم توی فرعی و 
خانه ها با نماهای آجر زخمی. پیاده روهای باال و پایین جلوی چشمم 
درمی آیند. انگار پیاده روهای کوتاه و بلند، االکلنگ بچه بازیگوشی 
هستند که بعد از بازی، ناشیانه رهایشان کرده است. باران سه روز 

قبل هنوز کف کوچه مانده. 
در خانه اش باز است. لباس های

 پسربچه ای روی بند رخت.
به زن همسایه اشاره می کند: »این زن رو دیدی؟ دیشب داشت 
گریه می کرد. آب فاضالب زده بود باال، خونه اش رو لجن برداشته. 
صبح با این پیرزن لجن ها رو جمع کردیم. لباس، کفش، دمپایی، 
نمی دونم، بطری آب معدنی و ِگل. دستم رو تا آرنج بردم توی لجن. 
فکر می کنی این لجن ها رو کی باید جمع کنه؟ اگه همینطوری 
آب باشه، گل چطوری خشک بشه؟ خشک نمی شه به خدا. زنگ 
می زنی شهرداری، می گه با شرکت فاضالبه، به فاضالب زنگ 
می زنی می گه 48 ساعت بعد. دوباره زنگ میزنی، می گه همه شهر 

اینجوره. بابا شهر اینجوری نیست مثل ما، شهر اینجوری نیست.«

بیا باالتر را ببین!
»حداقل تو بیا باالتر را ببین.«

مرد خریدهایش را که روی زمین گذاشت: »اینجا مسئول میاد با 
موتور تاب میخوره، نمیتونه بیاد باالتر، نمی بینه اینجارو. صداش 
می زنیم. هیچ. کسی اینجا رو تمیز نمی کنه.کسی اهمیت نمی ده.«

انتهای یکی از خیابان های نزدیک به تپه، از شیب بی حفاظی باال 
رفته بودم. مردی که کودک در آغوش داشت با صدایی نامطمئن به 
زنی که تازه از خانه بیرون زده بود گفته بود مراقب بچه ای باشد که 
داشت می دوید باال. به لبه حفاظ هایی -که روزگاری بودند- نزدیک 
شده بودم، جای جوش تکه فلزهایی که از دل سیمانی شیب بیرون 
زده، مانده بود. باد می آمد و چند زباله از در خانه ای، رو به سقوط، نرم 

روی آسفالت کشیده می شد. 
ماشینی با دنده سنگین شیب باریک کوچه را باال آمده بود. چشمش 
به دوربین دو دو زد. باِد تند زباله ها را روی بلندی کشاند، سقوط و 
بعد، هم قِد بلندی، باالی خانه ها به انتهای نامعلوم کوچه کشاند. 
وقتی با دست های سنگین از خرید خودش را روی شیب می کشید 

و می رفت، ناگهان برگشت، گفت: »حداقل تو بیا باالتر را ببین.«
زن همسایه را نشان می دهد، سر خم می کند می گوید: »میاد آستین 
میده باال دستش رو تا آرنج می کنه توی جوی تا ...به دخترم گفتم بابا 
چیزی می ریزه تو جوی بردار. کسی نیست جمع کنه. اشکال نداره، 

فاضالب جمع نشه فقط.«
کالفه دست ها را از جیبش بیرون می آورد و روی سر دخترش 
می کشد. روی موهای سیاه و لختش. بعد دست ها می لغزد و روی 
شانه های دختر کوچک متوقف می شود و نگاه من، روی دست های 
پدرانه اش می ماند، دست هایی که باید جوی فاضالب را خالی کند.

از حسینیه، کسی  بعد  »اونجا رو می بینی؟ آخر همین خیابون 
نمیاد، هیچ. حفاظ ها رو دیدی؟ معتادا این حفاظ ها رو جدا می کنن 

می فروشن. چون آهنه. چون کار ندارن. چون گرونیه«
صدا می زند: »بابا امیر!« - زنش را صدا می زند- زن سریع در اتاق 
را باز می کند روسری اش را می کشد جلوتر، وارد بحث می شود: 
»بلندی می مونه بی حفاظ. بچه داریم ما. چندتاشون افتادن. چند 

تا دیگه باید بیفتن؟«
ننه حمزه خیلی خوبه، ننه حمزه بدبخته

توی  کیسه   کنارش.  ایستاده  مشتری اش  دارد.  کوچکی  دکان 
دستش. می گوید: »نسیه می ده به همه. هیچی براش نمی مونه.«

می گویم: »چندتا بچه داری ننه؟ بزرگن؟«
چشمانش محجوب است، سیاه و تلخ. از گوشه چشم اندام نحیف 

دکانش را از نظر می گذراند. آرام می گوید: »قد دارن فقط.« 
مشتری می گوید: »ننه حمزه خیلی خوبه. ننه حمزه بدبخته. هیجده 
ساله که اینجاست. خرده کاری می کنه، قرضی می فروشه. فقط هم 

با یارانه زندگی می کنه. شوهرشم مریضه.«
ننه حمزه آرام است، نگاه نمی کند، می آید بیرون و در را آرام می بندد 
پشت سرش. دری که هم در دکان است و هم حیاط خانه اش. 
دوست دارم یک بار دیگر چشم هایش را ببینم و شرم سنگین افتاده 
بر پلک هایش را، نرفته برمی گردم و می پرسم: »چند سالتان است؟« 
پلک های نیمه بسته اش لرزش کوتاهی می کند، آرام می گوید : 

»نمی دانم!«

فاضالب و آسفالت حق ما نیست؟
»جوی ها رو درست نمی کنن. تا در حیاط رو باز می کنی 
موش یکی اینقدر � با دستش اندازه بزرگی را نشان 
می دهد � میاد داخل. موتور پسرم رو دزدیدن. دزد و 
معتاد. خونه های خراب... زندگی نداریم اینجا به خدا. 
ما بدبختیم. دیوار رو ببین. ورم کرده.« دست می گذارد 
روی دیوار که شکم داده به حیاط. حیاط خانه اش بوی 
نم می دهد. پای دیوارها تا نیمه خیس است. چادرش را 

هر چند دقیقه یک بار می کشد جلو.
یکی از خانه های آن سمت را نشان می دهد: »می بینی؟ 
سنگ بزرگ شبونه اومد افتاد روش. اندازه یه یخچال. 

سقفم گلی بود. َمرده می میره درجا.«
از خانه اش که پایین تپه هاست باالتر را نشان می دهد. 
چیزی از خانه نمانده جز کاشی های حمام آبی رنگ در 

باالترین جای تپه.
»خونه پای کوه بود. زن رفته بود خونه همسایه با بچه اش. 

َمرد ُمرده.«
»بچه کوچیک دارم، خوابیده، مریضه، از این گند و این 
زندگی. فاضالب میاد داخل. بارون که می زنه اینجا شط 
می شه، رودخونه می شه. تا اون بلندی رو فاضالب قاتی 
آب بارون می گیره. لین یک فرعی. قبض رو نگاه کن! پول 
آب و فاضالب می گیرن از ما. ولی کو؟ کو فاضالب؟ ما با 
دست خودمون فاضالب رو جمع می کنیم. یه فاضالب و 

آسفالت حق ما نیست؟

از سرازیری می آیم. از حجم همهمه مبهم »زندگی« آن باال، از 
جایی که به هر خانه اش که برسی می گویند باال وضع بدتر است. 
از راه های پیچ در پیچی که باید بروند. از جایی که همه غریبه ها 
را زود می شناسند چون تمام آدم های آنجا آشنا هستند. خودشانند 

و خودشان، تنها.
رفته ام  باال  که  شیب هایی  تمام  می آیم.  سرازیری  سمت  از 
خانه هایشان  دِر  که  زنانی  کنار  از  برمی گردم،  یکی  یکی  را 
از چاله های آب پر تکرار و مارپیچی رد  نشسته اند می گذرم، 
شدن برای پا نگذاشتن روی زباله ها، خانه های تنگی که برای 
خشک کردن لباس بند رخت به خیابان می کشند و آب تصفیه 
و  آب  از  لوله های خشک  از  شود.  خریده  باید  که  آشامیدنی 
قطعی طوالنی آب و برق. از بوی زباله و نبودن »راهی« که 
ماشین های جمع آوری زباله به آنجا برسند تا خیابان هایی که 
پای هر کنج دیوارش کسی در خفگی باد دارد فندک می زند و 
مردهایی که با تشر می گویند آنجا محل »مناسبی« برای عبور 
نیست، همه اش شبیه داستان هایی ست که هیچ پایان خوشی 

ندارند.
به پایین می رسم. تب تند زندگی دوباره باال می گیرد، به این فکر 
می کنم که چطور هر چه باالتر رفتیم همه چیز بدتر شد. حصیرآباد 
یک روز عادی را می گذراند. باز هم زن ها دارند خرید می کنند و 
سیب های روی گاری ها سرخ اند. حاال چهره محله خاکستری ست 
و شادی با باد تندی از بلندی بی حفاظ افتاده است. حاال عجله و 

شلوغی مردم برای حال بد محله ای ست که از تب دارد می سوزد.
گزارش از: مهناز دژبان، خبرنگار ایسنا 

باالی خاکستری شهر، »حصیرآباد«

 حدود دو دهه است که خوزستان درگیر بحران ریزگردها است، در طول  دو دهه 
اخیر هرگاه غلظت ریزگردها از حد مجاز گذر کرد و منجر به تعطیلی شد مدارس و 
دستگاه های اجرایی استان است تنها جمله ای که مکرر از مسؤوالن شنیده است این 
است که »80 درصد گردوغبار و ریزگردهای استان منشأ خارجی دارد« این در حالی 
است که در این سال ها بیش از 300 هزار هکتار به دالیل مختلف زیست محیطی از 

ندادن حق آبه گرفته تا دخل و تصرف در محیط مستعد گردوخاک شدند.
در سال 95 بحران ریزگردها به حدی رسید که سبب ناپایداری سیستم های توزیع 
برق و قطعی گسترده شبکه برق در شهرهای استان خوزستان شد، به دنبال قطعی 
برق، تصفیه خانه های آب اهواز و به تبع آن بسیاری دیگر از شهرها نیز که از سامانه 
برق اضطراری برخوردار نبودند از کار افتاده و بدین ترتیب آب استان نیز دچار قطعی 
شد. عالوه بر این با از مدار خارج شدن 180 سایت مخابراتی استان نیز مدارس، 
دانشگاه ها و ادارات اهواز و دیگر شهرهای استان با تعطیلی مواجه شد؛ اما ورود جدی 
دولت دقیقاً به زمانی مربوط می شود که قطعی برق سبب کاهش تولید 700 هزار 

بشکه نفت در حوزه میادین مناطق نفت خیز جنوب شد.
اختصاص 300 میلیارد ریال در مرحله نخست اجرای 

طرح بیابان زدایی
خداکرم جاللی رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور وقت گفت: طرح 
بیابان زدایی استان خوزستان حداقل سه سال زمان نیاز دارد؛ مرحله نخست اجرای این 
طرح در خوزستان 300 میلیارد ریال اختصاص یافت اما مقابله با ریز گردها؛ بودجه 
مناسب تر می خواهد.  بر همین اساس طرح اضطراری دولت برای کاهش ریزگردها، 
اجرای پروژه بیابان زدایی از طریق کاشت نهال های مختلف در مناطق بحرانی و 
مستعد گردوغبار شد، اما متولیان مقابله با معضل گردوغبار به جای کاشت درختان 
بومی و کم خطرتر به کاشت درختانی روی آوردند که آثار سوء آن شاید برای چند سال 

دیگر گریبان محیط زیست آن منطقه شود.
وفور کاشت درخت کهور در مناطق بحرانی ریزگرد

یکی از گونه هایی که به وفور در مناطق بیابانی کاشته شد درخت کهور است؛ در 
حال حاضر کلیه کشورهای خارجی و منطقه ای حتی کشورهای عربی و حاشیه 
خلیج فارس، سرمایه گذاری کالنی را برای از بین بردن کهور انجام داده اند عالوه بر 
این اتحادیه اروپا درخت کهور را خطرناک ترین موجود زنده و در لیست سیاه گیاهان 
قرار داده است. تاکنون آمار دقیقی از تعداد کهورهای استفاده شده در طرح بیابان زدایی 
وجود ندارد و اغلب مسؤوالن در پاسخ به تعداد کهورهای کاشته شده لیست گونه های 
مختلف گیاهی کاشته شده مانند: سریم، آتری پلکس، اِشنان، شورگز، گزشاهی و 

تعدادی کنار را نام می برند.
شوری زمین مانع تکثیر گیاه کهور می شود

امیرحسین رجایی رئیس اداره امور بیابان زدایی اداره منابع طبیعی خوزستان با اشاره 
به گونه های گیاهی مانند کهور که در طرح بیابان زدایی استفاده شد، می گوید: ممکن 
است گیاه کهور درجاهای دیگر مهاجم باشد، اما در این مناطق زمین به قدری خشک 
و EC خاک باال است که گرده های این گیاه اگر روی زمین بیفتند دوباره رشد 
نمی کند. وی در پاسخ به این سؤال که چرا به جای کاشت کهور گیاهان بومی که 
بتوانند ارزش افزوده برای منطقه به دنبال داشته باشند کاشت نشده است، عنوان کرد: 
کاشت گیاهان بر اساس مطالعاتی که انجام شده بود کاشت شد؛ گیاهان ِسریم، اِشنان 
و آتری پلکس بومی منطقه هستند. رئیس اداره امور بیابان زدایی اداره منابع طبیعی 
استان افزود: در گذشته حدود 127 هزار هکتار جنگل دست کاشت بیابانی با گونه 

کهور داشتیم؛ در این منطقه رطوبت وجود ندارد که کهور رشد مجدد کند.
رجایی در پاسخ به این سؤال اگر حق آبه زیست محیطی این گیاهان تأمین می شود 
چرا گیاهان دارویی کاشت نشد، گفت: گیاهان دارویی در این مناطق دوام نمی آورد؛ 

خاک در این منطقه ساختمان خود را ازدست داده و شوری آن باال است.

شرایط رشد گیاه کهور متفاوت تر از دانه آن نیست
علیرضا عامری فعال محیط زیست خوزستان در این رابطه می گوید: نهال کهور سریع 
رشد کرده و عمر طوالنی دارد؛ تولید و تکثیر نسبت به گیاهان دیگر در هر نوع شرایط 

آب و هوایی راحت تر و در مقابل کم آبی و بی آبی مقاوم است.
وی با اشاره به نوع غیربومی گیاه کهور افزود: نوع آمریکایی و پاکستانی گیاه کهور 
سبب فرسایش خاک می شوند؛ دوم اینکه این گیاه مهاجم است به این صورت که 
اکثر مواد عالی زمین را جذب کرده و سبب کاهش بازدهی گیاهان مثمر محلی 

می شوند. این فعال محیط زیست  با رد ادعای رئیس اداره امور بیابان اداره منابع طبیعی 
استان مبنی بر اینکه گیاه کهور در بیابان ها به دلیل شوری باال  قدرت تکثیر ندارد، 
بیان کرد: وقتی گیاهی بتواند رشد کند قطعاً دانه ها و گرده های آن نیز رشد خواهد کرد 
و این گونه نیست که شرایط رشد برای یک گیاه با دانه های گیاه متفاوت باشد که مثاًل 

گیاه کهور در شرایطی و دانه آن در شرایطی دیگر رشد کند.
عامری گفت: آیا طرح دیگری وجود دارد که اگر کهور در بیابان رشد کند و شوری 
زمین کم شود بخشی از مساحت دیگر زمین با درخت های بومی جایگزین شود و 

طبیعت را طی طرح چندساله با کاشت گیاهان بومی احیا شود؟
 وی عنوان کرد: اگر شرایط برای اجرای طرح بیابان زدایی مهیا است متولیان طرح 
باید مشخص کنند تا چه زمانی می خواهند کاشت گیاهان غیر مثمر و غیربومی را 
انجام دهند و از چه زمانی قرار است به منظور احیای زمین گیاهان بومی و مثمر را 

کشت کنند.
عامری با بیان اینکه گیاه کهور ریشه رونده دارد و به منابع زیرزمینی نیز آسیب 
می رساند، گفت: تولید نخل و کنار برای دولت به لحاظ کاشت و نگهداری هزینه بر 
است به همین دلیل با توجه به اعتباراتی که اختصاص داده شده متولیان راحت ترین 

روش که غیرعلمی و اصولی است را برای بیابان زدایی انتخاب کرده اند.
چرا نخل و گیاهان دارویی کاشته نشد

هژیر کیانی نماینده تشکل های محیط زیست استان با اشاره به وارداتی بودن گیاه 
کهور و اختالف نظری که بین کارشناسان هم دستگاه های مجری در مورد این گیاه 
است، اظهار کرد: قطعاً هر توسعه ای که بخواهد در جوامع محلی صورت بگیرد باید 
با نگاه به جوامع پایدار باشد. وی بابیان اینکه اگر طرح های بیابان زدایی حق آبه دارد 
چرا به جای آن ها نخل و گونه های مثمر کاشته نمی شود، عنوان کرد: نخل نیز یکی 
از گیاهان مقاوم است و می توانستیم با روش های ترکیبی نه تک بعدی که در جهان 

مرسوم است در کنار نخل کشت گیاهان دارویی را انجام داد.
نماینده تشکل های محیط زیست استان با طرح این سؤال مبنی بر اینکه در حوزه هایی 
بحرانی کاشت نهال در گذشته درختی کاشته شده که اکنون با صرف هزینه های 
کالن در یک هکتار که حدود 70 درصد سبزینگی ایجاد کنیم، بیان کرد: تنها راهکار 
پایدار حل مسئله ریزگرد در خوزستان رهاسازی حق آبه مسدود شده پشت سدها 

است و به نوعی اصالح سو مدیریت منابع آبی است.
کیانی افزود: که در شرایط خشک سالی برق استان قطع و کشاورزی هایی که در 
استان اصالت دارد ممنوع اعالم می شود و در شرایط تر آبی، سیالب کشاورزی 
مردم را از بین ببرد. کیانی گفت: در فرایند طرح بیابان زدایی به وسیله کاشت نهال نه 
مشارکت مردم به شکل پایدار و نه منافع ملی و استانی ما دیده شد؛ قطعاً کاشت نهال 

پس از چند سال نیاز به نگهداری دارد و تنها فقط صرف بودجه های کالن نیست.
کهور آمریکایی یا پاکستانی

درخت کهور در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری ایران، هند، استرالیا، آمریکای 
التین، آفریقای جنوبی و در صحرای سوزان امارات متحده عربی می روید، کارشناسان 
داخلی تفاوت بسیاری را میان درخت کهور ایرانی با کهور پاکستانی قائل هستند و 
گونه داخلی آن را بسیار کم خطرتر می دانند که در اکثر نقاط کشور درخت کهور 
پاکستانی یا آمریکایی کاشته شده است. بررسی گزارش های متعدد کارشناسان، 
نخبگان و متخصصان حوزه محیط زیست در رابطه با آثار فاجعه بار کاشت درخت 
کهور نشان می دهد که کاشت و نگهداری از این درخت در هر منطقه ای عواقب 
جبران ناپذیری را به دنبال دارد، حال عمق بحران آنجا است که بیش از 90 درصد 
از پوشش گیاهی خوزستان از نوع کهور آمریکایی است و روند کاشت و نگهداری 

ازاین گونه گیاهی تا امروز ادامه دارد.
احتمال از دست دادن فلور طبیعی گیاهان

محمد درویش عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع بابیان اینکه در 
خوزستان گونه های بومی مناسبی وجود دارد که می توان از آن ها در جهت مقابله با 
ریز گردها استفاده کرد، می گوید: نگرانی فعاالن محیط زیست و گیاه شناسان از این 
است که ورود این گیاهان سبب شود به ترتیب فلور طبیعی خود را از دست بدهیم 
همان طوری که در جزیره کیش، سواحل خلیج فارس و استان هرمزگان ثابت شده 
است که تحقق این امر سبب می شود که کهور ایرانی و کنار به تدریج اثر خود را از 
دست بدهند. پس از بحران ریزگردها در سال 95 دولت اعتباراتی را برای رفع این 
معضل از طریق کاشت نهال در 7 کانون بحرانی استان اختصاص داد که به گفته 
اکثر فعاالن محیط زیست بیشترین گونه گیاهی کاشته شده گیاه مخرب کهور است.
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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

جنگ در گرم ترين ماه هاي سال
 ميزبان رمضان شده بود

به گزارش »جوان« جالب است كه ماه رمضان 
در طول دفاع 10 س��اله ملت ايران مقارن با 
گرم ترين ماه هاي سال بود. از مردادماه 1358 
كه آتش جنگ در كردستان با فاجعه پاوه گرم 
شد، تا ارديبهشت سال 67 كه آخرين سال 
جنگ بود، ماه رمضان همواره در فصول گرم 
قرار داش��ت. حاال اگر توجه داشته باشيم كه 
عمده درگيري هاي سنگين جنگ تحميلي 
در استان خوزستان رخ مي داد، هزاران رزمنده 
ناچار بودند در شرايطي سخت و طاقت فرسا به 

استقبال ماه مهماني خدا بروند. 
اولين گزارش مش��هوري كه از جنگ در ماه 
رمضان منقول است، مربوط به زماني مي شود 
كه تعدادي از پاسدارهاي بومي و غير بومي در 
شهر پاوه به محاصره ضد انقالب در مي آيند. 
اوج اين واقعه كه در ديباچه دفاع مقدس با نام 
»حماس��ه مقاومت پاوه« شناخته مي شود، 
درست مقارن با شب هاي احيا بود و در خالل 
راز و نيازهاي رزمندگان به محاصره درآمده، 
يكي از عجيب ترين و عميق ترين وقايع عاطفي 
و احساسي طول دوران دفاع مقدس در پاوه 

زخم خ��ورده رقم خورد. پاي��ان واقعه نيز به 
شكلي زيبا به همان فرمان معروف حضرت 
امام خميني)ره( ختم شد كه طي آن قواي 
نظام��ي را به حضور هرچه س��ريع تر در پاوه 
فراخواندند. بيانيه اي كه در ساعت 3 بامداد 
روز 27 مردادم��اه در زماني پخش ش��د كه 
اغلب مردم كش��ورمان پاي س��فره سحري 

نشسته بودند. 
بعد از شروع جنگ تحميلي در 31 شهريورماه 
1359 ت��ا مدتي گ��زارش مش��هوري از ماه 
رمضان در جبهه ها وجود نداشت تا اينكه به 
23 تيرماه 1361 مصادف با 22 رمضان سال 
1402 مي رسيم. در چنين روزي دستور آغاز 
عمليات »رمضان« در گرماي تيرماهي و آن 
هم در يكي از خشك ترين مناطق كشورمان 
يعني در جنوب خوزس��تان )پاس��گاه زيد، 
شلمچه و. . . ( صادر ش��د. عملياتي سخت و 
پر فراز و نشيب كه در تالقي برخورد رزمنده 
مسلمان ايراني با عزيزترين و گرامي ترين ماه 
سال، صحنه هاي به يادماندني و زيبايي را خلق 
كرد. اين عمليات هرچن��د در مراحل پاياني 
خود با عدم الفتح رو به رو شد و رزمندگان به 
ناچار از متصرفات خود در محور تنومه و شرق 
بصره عقب نشستند، اما عمليات »رمضان« 
همواره در ديباچه دفاع مق��دس بي نظير و 

شگفت انگيز باقي ماند. 
انجام عمليات بيت المقدس7 در خردادماه 
1367 از ديگر وقايعي است كه نام »رمضان 
سخت و طاقت فرسا« را در اذهان رزمندگان 
زنده مي سازد. البته اين عمليات در زماني آغاز 
ش��د كه كمتر از يك ماه از پايان ماه رمضان 
مي گذشت، ولي مقدمات و آماده سازي ورود 
رزمندگان ب��ه بيت المقدس7، درس��ت در 
بحبوحه روزهاي گرم و طوالني ماه رمضان 
انج��ام مي گرف��ت. ب��ه گونه اي ك��ه برخي 
از رزمنده ه��ا با ده��ان روزه، پياده روي هاي 
طوالني را تجربه مي كردن��د و آموزش هاي 

سختي را پشت سر مي گذاشتند. 
در ي��ك ن��گاه كل��ي هم��واره روزه داري در 
جبهه هاي دفاع مقدس كه مملو از ش��عائر 
و ش��عارهاي مذهبي ب��ود، از ماندگارترين 
خاطرات رزمن��دگان به ش��مار مي آيد. در 
پايان اين گزارش شما را دعوت مي كنيم به 
گوشه هايي از خاطرات رزمنده حجت االسالم 
علي اكبر محمدي: س��حري خ��وردن كنار 
آرپي جي و مسلسل، وضو با آب سرد و قنوت 

در دل ش��ب توصيف ناشدني اس��ت. ربّناي 
لحظات افطار از پايان يك روزه خبر مي داد، 
ربّنايي كه تم��ام وجود رزمن��دگان مملو از 
حقانيت آن بود. بچه ها با اشتياق فراوان براي 
نماز مغرب و عش��ا وضو مي گرفتند، ماشين 
توزيع غذا به همه چادرها سر مي زد و افطاري 
را توزيع مي كرد. سادگي و صميميت در سفره 
افطار ما موج مي زد و ما خوشحال از اينكه خدا 
توفيق روزه گرفتن را به ما هديه داده بود سر 
سفره مي نشستيم و بعد از خواندن دعا با نان 
و خرما افطار مي كرديم. دعاي توسل و زيارت 
عاشورا هم در اين روزها حال و هواي ديگري 
داش��ت. مع�نويت��ي كه »السالم علي��ك 
ي��ا اباعبداهلل« در زيارت عاش��ورا يا »وجيه 
عنداهلل اشفع لنا عنداهلل« در دعاي توسل به 
سفره افطار و سحر ما هديه مي كرد، غيرقابل 
توصيف است. همين بنيه معنوي و عدم غفلت 
از لحظات معنوي، رزمن��دگان را از ديگران 
ممتاز كرده ب��ود. نمي توان اي��ن لحظات را 
آن طور كه بايد بيان ك��رد. در يك مقطع در 
لشكر 28 سنندج بودم و قرار بود بعد از يك 
هفته به خانه برگردم اما جاذبه اين ماه مرا در 
كردستان ماندگار كرد. ماه رمضان بهترين و 
زيباترين خاطرات را براي ما در س��نگرها به 

ارمغان مي آورد. 

  غالمحسين بهبودي
ماه رمضان در ط�ول دفاع مقدس پر رن�گ و پرمعنا بود! ن�ه تنها به اي�ن دليل که اين 
ماه در نظ�ر رزمنده مس�لمان ايراني ماه عزيزي اس�ت و مي بايس�ت ش�عائر مذهبي 
خود را در جبهه ها به انجام مي رس�اند، بلك�ه به اين دليل که ترتي�ب رمضان در دفاع 
مقدس از گرم ترين ماه هاي س�ال ش�روع ش�د و تا پايان دفاع مقدس نيز همچنان در 
گرماي ش�ديد فصول تابس�تان و بهار قرار داش�ت. لذا رزمندگان يكي از سخت ترين 
روزه داري ه�اي خ�ود را در يك�ي از گرم تري�ن مناط�ق کش�ورمان تجرب�ه کردن�د.

يداهلل مزيناني تهرانچي نوجواني 14 س�اله 
بود ک�ه در دوران دفاع مقدس ب�راي دفاع 
از دي�ن و وطن راه�ي جبهه ش�د و در اوج 
جوان�ي جانب�ازي س�ختي را تجرب�ه کرد 
و چن�د روز را در کم�ا گذراند. ب�ه نوعي که 
به او ش�هيد زن�ده مي گفتن�د. مزيناني در 
لش�كر 5 نصر خراس�ان به عن�وان رزمنده 
حضور داشت و در عمليات هاي زيادي مثل 
آزادس�ازي خرمش�هر و فاو حضور داشته 
اس�ت. اين رزمنده در گفت وگو با »جوان« 
گذري کرده بر روزهاي طاليي و خاطره انگيز 
گذش�ته و مروري بر اتفاقات جن�گ دارد. 

در چه تاريخي پايتان به عنوان رزمنده 
به جبهه ها باز شد و لباس رزمندگي به 

تن کرديد؟
من سال 1361 در 14 سالگي به عنوان بسيجي 
به جبهه اعزام ش��دم. همرزم حسين فهميده 
بودم و در جبهه ايشان را رؤيت كردم. از لشكر5 
نصر خراس��ان عازم ش��ده بودم و ج��زو اولين 
نفراتي ب��ودم كه از روس��تاي مزينان به جبهه 
مي رفتم. يك گروهان 40 نفره از روستاي محل 
زندگي مان به سمت مناطق جنگي به راه افتاد 
كه من هم جزو نفراتش بودم. دوراني از حضورم 
در جبهه را سرباز ژاندارمري بودم و اين مدت به 
خرمشهر و اهواز رفتم. نزديك 40 ماه در مناطق 
جنگي حاضر بودم و در طول اين مدت چندين 

بار مجروح شدم و دوباره به جبهه بازگشتم. 
ش�ما هنگام ورود به جبهه سن  کمي 
داش�تيد. چه مس�ائلي ش�ما را براي 
حضور در جبه�ه ترغيب کرده بود که 
مي خواس�تيد در جبهه حضور داشته 

باشيد؟
س��ال 60 هنگام فعاليت در پايگاه بس��يج به 
حضور امام خميني رس��يديم و ب��ا توجه به 
پايين بودن س��نم امام دس��ت پر بركتش را 
روي سرم كش��يد و مرا مورد نوازش پدرانه و 
دلس��وزانه اش قرار داد. همين نوازش يكي از 
جرقه هاي مهم در زندگ��ي ام جهت مقابله با 
دش��منان اس��الم بود. قبل از تأسيس بسيج 
اعالم شده بود هر كس��ي بخواهد مي تواند در 
اين بس��يج به صورت افتخاري ثبت نام كند. 
من اين موضوع را به پدرم گفتم و در اين بسيج 
ثبت نام كردم. اما پ��درم راضي به حضورم در 
جبهه نبود و مي گفت بچه هستي و سنت براي 
جنگيدن كم است. وقتي پدرم براي كاري به 
تهران رفته بود من با اجازه مادرم راهي جبهه 
شدم. ايشان هم وقتي ديد من به جبهه رفته ام 
حركت كرد و به مشهد آمد تا مرا منصرف كند. 
خيلي سنم پايين بود و پدرم بابت حضور من 
در جبهه نگ��ران بود. هر چند ايش��ان به من 
نرسيد و من خودم را به مناطق جنگي رساندم. 
چون هيكلم چاق و درش��ت بود از همان اول 
به عنوان آرپي جي زن مش��غول شدم. در آخر 
خدمت هم به عنوان موتورسوار و خط نگهدار 
گروهان مشغول بودم و به نوعي از همان اول به 
صورت مستقيم وارد كار عملياتي شدم. وقتي 
مي ديدم يك پيرمرد 60 س��اله از روستايمان 
مي خواهد به جبهه برود ما هم دنبالش��ان راه 
مي افتاديم و مي خواستيم در كنارشان از وطن 

و دينمان دفاع كنيم. 
ش�هيد فهميده را چه زماني ديديد و 

ايشان چطور نيرويي بودند؟
زماني كه شهيد فهميده را براي اولين بار ديدم 
شناختي از ايشان نداشتم. بعد از شهادت  به ما 
گفتند حسين فهميده 13 ساله خودش را زير 

تانك انداخته و تازه ما آن زمان متوجه بزرگي 
و شجاعت اين نوجوان شديم. من حدود شش 
ماه از ش��هيد فهميده بزرگ تر ب��ودم و انجام 
اين كار از كسي كه همس��ن و سال خودم بود 
مرا ش��گفت زده مي كرد. ايش��ان از كرج آمده 
بود و تازه بعد از ش��هادت همه او را شناختند. 
از خودگذش��تگي بس��ياري نش��ان مي دهد، 
س��ينه خيز به لب خط مي رود و خودش را زير 
تانك دشمن مي اندازد. كار بزرگي كه هر كسي 

قادر به توانش نبود. 
حضور در جبهه براي شما به عنوان يک 

نوجوان سخت نبود؟
در منطقه عمليات��ي كه ديگر كس��ي متوجه 
سختي و راحتي كار نبود و همه سعي داشتند 
وظيفه  شان را به درستي انجام دهند. اما خاطرم 
هست وقتي لب خط در سومار قرار داشتيم آبي 
براي آش��اميدن نبود و ما زمس��تان بايد از آبي 
كه از چادر چكه مي كرد ب��راي آب جوش و دم 
كردن چايي استفاده مي كرديم. آنجا من گفتم 
نمي توان��م بمانم و بايد به حاج آق��ا امين آبادي 
ملح��ق ش��وم. درگروهانم��ان در گيالنغ��رب 
حاج آقايي به ن��ام امين آبادي حضور داش��ت. 
فرمانده و بزرگ ما محسوب مي شد. جايم را با 
يكي از بچه ها عوض كردم و شب  در حال عوض 
كردن جايم بودم كه دو نفر از اسب س��وارهاي 
كوموله  در بين راه ما را گرفتند. هيچ اتفاق  بدي 
نيفتاد فقط خيلي سؤال و پرس و جو مي كردند 
كه قرارگاه شما كجاس��ت و مي خواستند از ما 
اطالعات بگيرند. ديگر من خودم را به بي اطالعي 
زدم و ب��ا گريه گفتم كه گمش��ده ام و از چيزي 

اطالعي ندارم تا اينكه مرا رها كردند. 
ش�ما در يكي از عمليات ه�ا جانبازي 
س�ختي ه�م داش�ته ايد ک�ه حتي به 
خانواده ت�ان مي گوين�د به ش�هادت 
رس�يده ايد. اي�ن جانب�ازي در کدام 

عمليات اتفاق افتاد؟
من چندين بار در طول جنگ جانباز شدم كه 
جانبازي در منطقه شلمچه بسيار سخت بود. 
در عمليات فاو هم كه خط نگهدار بودم تركش 
خوردم كه سطحي بود و پس از يك مدت كوتاه 
دوباره به جبهه برگشتم. سال 63 در شلمچه در 
منطقه خط نگهدار بودم كه تركش خمپاره 80 
به پهلو، شكم و پاي راستم برخورد و به سختي 
مجروحم كرد. بعد از اصابت تركش خمپاره دل 
و روده ام بيرون ريخ��ت و وضعيت خيلي بدي 
داشتم. كف دستم با حنا ش��هيد نوشتند و به 
خانواده ام اطالع دادند به شهادت رسيده ام. من 
را كشويي كنار پيكر ديگر شهدا در هلي كوپتر 

گذاش��ته بودند. س��ه روز در كما بودم و 
14 روز با پايين ترين س��طح هوش��ياري 
در بيمارستان ش��ريعتي اصفهان بستري 
بودم. وقتي به هوش آمدم و چش��مانم را 
باز ك��ردم خودم را در بيمارس��تان ديدم. 
اطالعات ش��خصي را از من گرفتند تا به 
خانواده اطالع بدهند و آنها هم از سبزوار 
به مالقاتم آمدند. ش��ش م��اه دل و روده 
نداش��تم و يك سال كلس��تومي به بدنم 
وصل بود. آن زمان تازه 18 ساله شده بودم 
و در هم��ان اول جواني با جانبازي آش��نا 
شدم. االن هم از لحاظ ش��كم و پا آسيب 
زيادي ديده ام. من نزديك يك سال و نيم 
بستري بودم و يك سال هم كيسه به من 
وصل بود و روزهاي بسيار سختي پشت سر 
گذاشتم. يك سال روده ام بيرون بود و بعد 
از آن داخل گذاشتند و شكمم را دوختند. 
س��ال 65 هم در منطقه آب��ادان بودم كه 

هواپيماهاي عراقي منطقه را بمباران شيميايي 
كردند. ما كه در جريان وضعيت منطقه نبوديم 
نمي دانستيم شيميايي ش��ده، فردايش بدون 
ماس��ك به منطقه رفتيم و گازهاي شيميايي 
به جا مانده اث��رش را روي بدنم گذاش��ت. به 
خاطر عوارض ش��يميايي كه به ريه ام آسيب 
زده بود مدتي در بيمارس��تان ساسان بستري 
شدم و آنجا پزشك معالج 35 درصد جانبازي 
شيميايي برايم در نظر گرفت. بعد از مدتي يك 
بار ديگر در سال 66 به جبهه رفتم كه بعد از آن 

قطعنامه شد و جنگ پايان گرفت. 
االن چند درصد جانبازي داريد؟

اولين ب��ار 25 درص��د جانبازي دادن��د كه در 
مجروحيت هاي بعدي 50 درصد جانبازي شد. 
االن ارتش 60 درصد جانبازي و 110 درصد از 

كارافتادگي داده است. 
به نظرتان حضور در جبهه چه تأثيري 
روي وجود ش�ما گذاش�ت ک�ه جاي 
ديگري ام�كان دس�ت يافت�ن به آن 

نداشتيد؟ 
زماني كه به جبهه رفتم برايم افتخاري بود با آن 
سن كم در كنار بزرگس��االن و پيرمردان براي 

جهاد و دفاع از كش��ورم ع��ازم مناطق جنگي 
شده ام. فكرش را نمي كردم با توپ و تانك روبه رو 
ش��وم. زماني كه رفتم من از بچگ��ي دنبال كار 
نظامي و مسائل جنگي بودم. من 14 ساله بودم 
كه وارد منطقه شدم. براي مرگ ارزش قائل نبودم 
و به تنها چيزي كه فكر نمي كردم ترس هايم بود. 
مي گفتم صدام چه كسي است و هيچ ترسي از 
صدام نداشتم. جنگ، مرگ را پيش چشمان ما 
بي ارزش كرد. ما كه از صدام نترس��يديم و االن 
هم از امريكا و ديگران نمي ترسيم. االن هم اگر 
بخواهند ب��راي دفاع آماده ايم و هيچ ترس��ي از 

حضور براي دفاع از وطن ندارم. 
االن از وضعي�ت رس�يدگي راض�ي 

هستيد؟
هيچ مش��كلي ندارم از اينكه اي��ن اتفاق برايم 
افتاده اس��ت. من زماني خط نگهدار بودم و به 
عنوان مدير و فرمانده رويم حساب مي كردند. 
آن زمان نيروه��اي عراقي براي ه��ر كاري به 
سمت ما خمپاره مي انداختند. خط را تعويض 
مي كرديم، تكان مي خوردي��م و هر حركتي از 
طرف آنها يك خمپاره به سمت ما مي انداخت. 
ما مهمات نداش��تيم و يكي از آرزوهايمان اين 
بود كه اين سالح  و مهمات را داشته باشيم. 
االن ك��ه مي گويند در صنع��ت نظامي و 
موشك  سازي پيشرفت كرده ايم و به اينجا 
رس��يده ايم مايه افتخار اس��ت. من هيچ 
مش��كلي با جانبازي ام ندارم و هيچ وقت 
ناراضي نبودم. يكي از مس��ائلي كه باعث 
ناراحتي و نارضايتي ام ش��ده اين اس��ت 
كه من 35 سال اس��ت در تهران زندگي 
مي كنم و نوه هايم اينجا مدرسه مي روند 
ولي پرونده ام را به تهران انتقال نداده اند 
و مي گوين��د بايد از خودت خانه داش��ته 
باش��ي تا پرونده ات را به ته��ران بياوريم. 
حاال من كه مس��تأجر هس��تم بايد براي 
انجام هر كاري با اين حالم به مشهد بروم؟ 
انتقال پرونده ام يكي از مواردي است كه 
درگي��ري داريم و همكاري ب��ا ما صورت 
نمي گيرد. من االن مس��تأجر هستم و تا 
االن وام جانبازي از بنياد نگرفته ام. چند 

روز پيش كه براي كاري رفتم گفتند پرونده ات 
مشهد است و برايم ممكن نيس��ت كه دوباره 

بخواهم براي زندگي به مشهد بروم. 
اگر االن هم نياز باشد كه به منطقه اعزام شويم 
دوب��اره خواهم رف��ت و براي وطن��م همه كار 
مي كنم. هيچ افسوس��ي با من نيس��ت و اين 
جانبازي براي من افتخار است ولي توقع دارم 
احترام مدنظر براي پيشكسوتان جنگ و جهاد 

در نظر گرفته شود. 
همس�رتان در طول اين سال ها نقش 
زي�ادي در همراهي ش�ما داش�ته اند. 
نقش ايش�ان را در طول اين س�ال ها 

چگونه مي بينيد؟
همسرم دختر عمويم است و در خواب ديده بود  
كه همسر جانباز می ش��ود. زمان جانبازي من 
وضعيت جسماني ام خيلي خراب بود با اين حال 
زماني كه خواستگاري كردم به من جواب مثبت 
دادند. دوراني كه تركش خوردم نامزد هم كردم. 
خيلي زحمت مرا كشيدند و تا همين االن من 
به اين سن و سال رسيدم زمان هاي زيادي در 
بيمارستان بستري شدم و ايشان در اين مدت 
خيلي زحمت مرا كشيد و هميشه دعاگويشان 
هستم. تنها كسي كه به دادم رسيد ايشان بود. به 
من مي گويند از بنياد شهيد درخواست پرستار 
كنيد كه من در ج��واب مي گويم براي چه بايد 
اين كار را بكنم؟ كسي كه پا و دست ندارد بايد 
درخواست پرستار كند. درست است من اجزاي 
داخلي بدنم آسيب زيادي ديده ولي دست و پا 

دارم مي توانم كارهايم را انجام دهم. 
در پاي�ان اگ�ر از دوران حضورت�ان 
در جبه�ه خاط�ره اي داري�د برايمان 

بگوييد. 
در عمليات فاو ما در گروهان شرط بسته بوديم 
چه كس��ي نماز ش��ب خواب مي ماند. محمد 
مزيناني يكي از دوستانمان كه بعدها شهيد شد 
را نتوانستيم كاري كنيم ايشان خواب بماند تا 
ما شرط را ببريم. هرچند ايشان هم نتوانست از 
ما ببرد و ما هم سر ساعت بيدار مي شديم و نماز 
شب مي خوانديم. در عمليات فاو نيروهاي پاك 

و خوب زيادي از دست داديم. 

گفت وگوي »جوان« با همرزم شهيد حسين فهميده که در 14 سالگي به جبهه رفت و در 18 سالگي جانباز شد

دست نوازش امام روحيه استكبارستيزي را در من بيدار كرد
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انتقاد فعاالن و کارشناسان محیط زیست
 به طرح بیابان زدایی با کاشت کهور

فعاالن و کارشناسان محیط زیست نسبت به کاشته گونه کهور
 در مناطق بیابانی خوزستانی انتقادات زیادی دارند.
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مدیرعامل سابق باشگاه نفت مسجدسلیمان  با بیان این  که 
کنار  می کند  صحبت  آن  از  مرزبان  آقای  که  دشمنی  آن 
گوش خود او است، گفت: آن ها از محبوبیت و جایگاه 
به  اشتباهی  اطالعات  و  کرده اند  استفاده  سوء  مربی  این 

مرزبان می دهند.
کیوان بابادی  با اشاره به صحبت های مرزبان درخصوص 
مشکالت تیم، اظهارکرد: با توجه به مشکالت موجود در 
باشگاه نفت مسجدسلیمان، من حق را به مرزبان می دهم. 
مطمئنا تیم نفت به هزاران دلیل نیاز به حمایت و توجه 
ویژه دارد زیرا این تیم، شهر و مردمش مستحق بهترین ها 
باید به آن ها داده شود، صدقه نیست  هستند و حقی که 
و حل مشکالت این باشگاه نیز نگاه مسووالن رده باالی 

کشور را می طلبد.
وی در ادامه بیان کرد: دشمن باشگاه نفت مسجدسلیمان 
مالک  نیست؛  نفت  وزارت  و  باشگاه  مالک  جز  کسی 

توجهی به باشگاه ندارد و وقتی با گذشت هشت ماه از آغاز لیگ 
برتر کشور هیچ گونه اقدامی در خصوص تغییر مدیریت و ایجاد 
ساختار و تعیین تکلیف هیات مدیره قانونی باشگاه صورت نگرفته 
است، این ها یعنی توجه الزم به این تیم و باشگاه صورت نمی گیرد.
مدیرعامل سابق باشگاه نفت مسجدسلیمان گفت:  من فکر نمی کنم 
هیچ مقام مسوولی بتواند برای مالک یک مجموعه تعیین تکلیف 
کند و به همین دلیل مردم نیز باید بدانند که چه کسی نمی خواهد 

نفت مسجدسلیمان بقا و تحرک داشته باشد.

نفت  باشگاه  در  مدیرعامل  عنوان  به  فعالیتش  به  اشاره  با  وی 
برتر،  لیگ  جاری  فصل  ابتدایی  بازی  چند  در  مسجدسلیکمان 
در  شهرستان  نماینده  استاندار،  های  کمک  اگر  کرد:  عنوان 
نادیده بگیریم ناسپاسی  مجلس و مدیرکل ورزش و جوانان را 
امروز  به  تا  باشگاه  بدو تشکیل  از  آن  چه  محض است زیرا هر 
با  و  بوده است  این دوستان  پیگیری  و  با کمک  صورت گرفته 
در  نفت  مجوز حضور  لیگ  سازمان  نیز  عزیزان  همین  حمایت 

لیگ را صادر کرد.
بابادی بیان کرد: به هرحال باید به صورت شفاف گفت که دشمنان 

نفت مسجدسلیمان چه کسانی هستند. به نظر من دشمن 
بعدی نفت سیاسیونی هستند که پشت پرده مسیر را برای 
خواسته های  به  رسیدن  برای  باشگاه  این  به  آسیب زدن 

خودشان هموار می کنند. 
آقای  که  دشمنی  آن  بگویم  باید  همچنین  افزود:   وی 
مرزبان از آن صحبت می کند کنار گوش خود او است و 
از محبوبیت و جایگاه این مربی سوء استفاده کرده اند و 
اطالعات اشتباهی به مرزبان می دهند. در واقع آن ها خود 
انجام  را  کار خود  و  کرده اند  پنهان  مرزبان  پشت سر  را 
می دهند و منصفانه نیست که برای رسیدن به اهدافی که 
هیچ سنخیتی با هدف باشگاه ندارد، این گونه رفتار کرد. از 

این آقایان خواهش می کنم که به خودشان بیایند.
به  بیان کرد:  باشگاه نفت مسجدسلیمان  مدیرعامل سابق 
هر حال این مسایل چوپ الی چرخ نفت مسجدسلیمان 
می گذارد و باید تحرکاتی هم از مجموعه باشگاه به چشم 
بخورد تا مردم نالش آن ها را برای حل مشکالت موجود به چشم 

ببینند. 
وی با بیان این   که از نظر فنی به مرزبان اعتقاد دارم، افزود: به نظر 
من اگر مشکلی وجود دارد بهتر است خود مدیریت باشگاه ورود 
کند و آقای مرزبان را برابر سیاسیون و مدیران قرار ندهد زیرا این 
موضوع به باشگاه آسیب می رساند. هر چه مرزبان تمرکز بیشتری 
روی تیم داشته باشد، مطمئنا تیم بهتر نتیجه می گیرد. البته باید مالک 

باشگاه نیز بخواهد و تالش کند.

با سرمربی تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان گفت: برخی ها در اهواز 
برای برکناری من جلسه می گذارند و به تیم خیانت می کنند.

 مرزبان اظهار کرد: در این بازی بسیار قوی بودیم و پرسپولیس حتی 
یک شانس گلزنی هم نداشت. خوشحالم به مرحله ای رسیده ایم که 
اینگونه بازی را در برابر تیمی مثل پرسپولیس اداره کردیم هر چند در 

این بازی باید به گل دست پیدا می کردیم. 
وی با اشاره به اینکه برخی ها می خواستند این بازی را ببازیم تا مربی 
خودشان را به تیم تحمیل کنند، عنوان کرد: این افراد از همان روز اول 
تهدید می کردند که از تیم حمایت نمی کنند و در این چند روز هم در 

اهواز جلسه گذاشتند تا مربی خودشان را بیاورند. 
مرزبان عنوان کرد: این افراد به دنبال توطئه و دسیسه علیه تیم ما هستند 
تا زمین برخورد ولی در این مدت مدیرعامل باشگاه و اعضای هیئت 
مدیره از ما حمایت می کردند. ولی صدای این افراد به جایی نمی رسد 

و با دستان خالی نمی توانند کاری بکنند 
سرمربی تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان با تأکید بر اینکه با پول نفت و 

گاز همین شهر به برخی باشگاه ها به صورت میلیاردی کمک می شود، 
اظهار کرد: چند ماه است که پرداختی به بازیکنان صورت نگرفته است 
و من از جیبیم دارم خرج می کنم. امروز برای هشت میلیون تومان 
نتوانستیم از یک بازیکن خود به نام فرشید پاداش استفاده کنیم و 
حتی این افراد که به دنبال تخریب تیم هستند اجازه ندادند این پول 

را از جیب خودم خرج کنم.
مرزبان تصریح کرد: شاید عجیب باشد ولی بازیکنان جدید تیم یک 
ریال هم نگرفتند. من دو کارت بانکی خودم را به بازیکنان دادم تا 
آن را خرج کنند. ما حتی پول خرید تجهیزات پزشکی نداریم و 
باید یکبار برای همیشه این مشکالت حل شود. می گویند بر طبق 
قانون ۵۳ به ما کمک نمی شود اما وزیر باید این قانون را بررسی 
کند که چطور می شود باشگاه های دیگر پول میلیاردی بگیرند اما 
ما نتوانیم به بازیکنان مان پول بدهیم چطور یک باشگاه ۳۵۰ هزار 
دالر به بازیکنش می دهد اما ما کل هزینه هایمان تا اینجا ۳۵۰ هزار 

دالر نشده است.

مدیرعامل سابق باشگاه نفت مسجدسلیمان:

دشمن کنار گوش خود مرزبان است

برای برکناریم جلسه گذاشتند

کارت بانکی خود را به بازیکنان داده ام

نایب قهرمانی فوالد در لیـگ برتـر 
فوتبال جوانان کشـور

تیم فوالدخوزستان عنوان نایب قهرمانی لیگ 
برتر فوتبال جوانان کشور را به دست آورد. 
 هفت��ه بیس��ت و یک��م لی��گ برت��ر فوتبال 
جوانان کش��ور سوم اسفندماه برگزار شد که  
فوالد خوزس��تان با حس��اب 2 بر یک برابر 
میهمان خود مس کرمان به برتری رس��ید و 
نایب قهرمانی اش یک هفته مانده به پایان این 

مسابقات مسجل شد.
همچنین نف��ت اهوازدر دیدار خارج ا زخانه 
با حس��اب 2 بر صفر برابر سپاهان شکست 
خورد و قهرمانی ای��ن تیم اصفهانی نیز یک 

هفته مانده به پایان این رقابت ها قطعی شد.
نفت اه��واز اکنون با 2۳ امتی��از در رده نهم 

جدول رده بندی قرار دارد.

مهاجم سـنگالی
 به نفت آبادان پیوسـت

آبادان- با انعقاد قراردادی مهاجم سنگالی به 
تیم فوتبال صنعت نفت آبادان پیوست.

 تی��م فوتبال صنع��ت نفت آب��ادان که برای 
تقویت خ��ط حمله تیم خود به دنبال جذب 
یک مهاج��م خارجی بود امروز ب��ا ماکومبا 

کانجی مهاجم سنگالی به توافق رسید.
زردپوشان آبادانی در حال حاضر با ۱۹ امتیاز 
از ۱۹ بازی در رده یازدهم جدول قرار دارد.

فوالد قطبی هم ژاپنی شـد
بازیک��ن ژاپنی مد نظر افش��ین قطبی ش��ب 

گذشته به اهواز رسید.
  افش��ین  قطبی س��رمربی محبوب و موفق 
فوالد خوزس��تان به منظ��ور تقویت هر چه 
بیش��تر تیمش تصمیم ب��ه خرید یک هافبک 

ژاپنی گرفت.
  در همین راس��تا ش��ب گذش��ته تاکاموفی 
آکاهوشی هافبک ۳2 س��اله ژاپنی و مد نظر 
قطبی شب گذش��ته وارد اهواز شده است و 
قرار ش��ده پس از طی کردن مراحل  پزشکی 
و تایید تست های پزشکی، با عقد قرار دادی 

به عضویت تیم فوالد خوزستان در آید.
 ای��ن در حالی اس��ت ک��ه وی در صورت 
پیوستن به فوالد  بعد از سوکیتا وینگر توانای 
تراکتور سازی دومین بازیکن ژاپنی لیگ برتر 

به حساب خواهد آمد.
 ای��ن هافبک مرکزی در ط��ول دوران بازی 
خود ،در طی 2۳۱ بازی موفق ش��ده اس��ت 
۳7 بار گلزنی کن��د . ضمن اینکه  وی پیش 
  Suphanburi  از پیوستن به فوالد در تیم

تایلند مشغول به بازی بوده است.
 وی همچنین عالوه بر حضور در جی لیگ 
س��ابقه بازی در لیگ کش��ور های  لهستان، 

التویا، وروسیه را نیز در کارنامه اش دارد.
 

پیشـنهاد سـرمربیگری تیم ملی 
فوتبـال ایـران بـه مونتـال

رسانه های ایتالیایی از پیشنهاد تیم   ملی فوتبال 
ایران به وینچنزو مونتال خبر دادند.

 وینچنزو مونتال، سرمربی ایتالیایی در تابستان 
س��ال 2۰۱۶ از تیم سامپدوریا جدا شد و در 
ادامه حضور در تیم های میالن و سویا را نیز 

تجربه کرده است.
به نوش��ته این س��ایت خبری ایتالیایی، این 
س��رمربی ایتالیایی پیش��نهادی از فدراسیون 
فوتبال دریافت کرده و در حال بررس��ی آن 

است.
به نظر می رسد پیشنهاد تیم ملی فوتبال ایران 
به مونتال قراردادی س��ه ساله تا جام جهانی 
2۰22 قطر اس��ت که یک و نیم میلیون یورو 

به عالوه پاداش، ارزش آن است.
این خبر در اکثر رس��انه های ایتالیایی منتشر 
ش��ده است و به نظر می رسد که این پیشنهاد 
از سوی ایران رس��ماً به این مربی ارائه شده 

است.
به گزارش ایسنا، تیم ملی فوتبال ایران پس از 
پایان قرارداد همکاری با کارلوس کی روش، 
هم اکنون بدون س��رمربی است و فدراسیون 
فوتبال باید تا چند ماه آینده نسبت به انتخاب 

سرمربی جدید اقدام کند.
جذب یک سرمربی خارجی نامدار موضوعی 
اس��ت که بارها از سوی مسؤوالن فدراسیون 

فوتبال مطرح شده است.

واکنـش تـاج بـه احتمـال 
سـرمربیگری برانکو 
در تیـم ملـی فوتبـال

رئی��س فدراس��یون فوتب��ال در خص��وص 
انتخاب س��رمربی تیم ملی گفت: باید تالش 
کنی��م س��رمربی توانمن��دی ب��رای تیم ملی 

انتخاب کنیم.
، مهدی تاج در حاشیه مجمع انتخاباتی هیأت 

فوتبال اس��تان البرز که در اداره کل ورزش و 
جوانان این اس��تان برگزار شد در خصوص 
آخرین وضعیت انتخاب س��رمربی تیم ملی 
گف��ت: باید تالش کنیم س��رمربی توانمندی 

برای تیم ملی انتخاب کنیم.
ت��اج در مورد طرح نام برانکو ایوانکوویچ به 
عنوان س��رمربی تیم ملی ایران خاطرنش��ان 
ک��رد: برانک��و در ح��ال حاضر س��رمربی 
پرسپولیس است، تا انتخاب نهایی نام هیچ 
گزینه ای اعالم نمی ش��ود، فدراس��یون هم 
تاکن��ون هیچ نامی را برای هدایت تیم ملی 

اعالم نکرده اس��ت.
وی در مورد این ک��ه گزینه تیم ملی داخلی 
است یا خارجی؟ عنوان کرد: هر وقت گزینه 
نهایی مش��خص ش��د به اطالع مردم خواهد 

رسید.
ت��اج در پایان به رقابت باش��گاه های ایرانی 
در آس��یا اش��اره و تصریح کرد: پرسپولیس، 
اس��تقالل و ذوب آهن مسابقات سختی پیش 
رو دارند چون مش��کالت قبل��ی برای آن ها 
پابرجاس��ت و تیم های رقیب هم با بازیکنان 
توانمن��د از سراس��ر دنیا در این مس��ابقات 

حاضر شده اند.

اسـتعفای تلفنی علی کریمی 
خطـاب بـه اداره کل ورزش و 

جوانـان گیـالن
مدی��ر رواب��ط عموم��ی اداره کل ورزش و 
جوانان استان گیالن اعالم کرد، علی کریمی 
در تماسی تلفنی اعالم استعفا کرده اما تاکنون 
هیج نامه رسمی مبنی بر استعفایش دریافت 

نشده است.
در حالی که در فضای مجازی از اس��تعفای 
عل��ی کریم��ی از مالکیت و س��رمربی گری 
س��پیدرود رشت س��خن به میان آمده، سعید 
علیپور، مدیر روابط عمومی اداره کل ورزش 
و جوانان استان گیالن در گفت وگو با ایسنا، 
اعالم کرد که هیچ نامه و اعالمیه رس��می از 
سوی علی کریمی مبنی بر استعفا از مالکیت 
و س��رمربی گری به این اداره ارس��ال نشده 

است.
او اف��زود: علی کریمی تنها طی تماس تلفنی 
و اعالم ش��فاهی به مریم بخش��ی، مدیر کل 
ورزش و جوانان استان گیالن استعفای خود 

را اعالم کرده است.

آتوسا حجازی سرپرسـت تیم ملی 
فوتسـال بانوان شـد

آتوسا حجازی دختر ناصر حجازی به عنوان 
سرپرس��ت تیم ملی فوتس��ال بانوان انتخاب 

شد.
 پس تعیین کادر فنی تیم ملی فوتسال بانوان، 
آتوسا حجاری، دختر ناصر حجازی رسماً از 
س��وی فدراسیون فوتبال به عنوان سرپرست 

تیم ملی فوتسال بانوان انتخاب شد.
ع��الوه بر این فاطم��ه نصر الهی ب��ه عنوان 
سرپرس��ت تیم فوتبال دختران زیر ۱۹ سال 
و سادات فخاری هم به عنوان سرپرست تیم 

فوتبال دختران زیر ۱۶ سال انتخاب شدند.

آخریـن گمانـه زنـی از انتخـاب 
سـرمربی تیم ملی فوتبال

فدراس��یون فوتبال در حال اتم��ام مذاکرات 
خود با سرمربی آینده تیم ملی است.

ماهنگ��ی ب��ا س��رمربی جدید ب��رای بازی 
تدارکات��ی درحالی ک��ه فدراس��یون فوتبال 
ب��ه صورت چراغ خام��وش در حال مذاکره 
ب��ا گزینه ه��ای مختل��ف بوده تا س��رمربی 
آینده تیم ملی را مش��خص کند و از افش��ای 
روند مذاکرات خود در رس��انه های داخلی 
جلوگیری کرده اس��ت، امروز رس��انه های 
ایتالیایی از مذاکره مونتال با فدراس��یون ایران 

خبر داده اند.
بررس��ی ه��ای خبرنگار ورزش��ی فارس در 
مورد تالش فدراس��یون فوتبال برای انتخاب 
س��رمربی تیم ملی نش��ان می دهد که گزینه 
مورد نظر فدراس��یون فوتبال اروپایی اس��ت 
و ت��ا ۱۰ روز آینده این مذاک��رات در قالب 

امضای قرارداد نهایی می شود.
حتی مذاکرات فدراسیون با گزینه مورد نظر 
ب��ه گونه ای پیش رفته که قرار اس��ت اوایل 
س��ال جدید اردوهای تیم ملی برگزار ش��ود 
و حت��ی رایزنی ها برای بازی های تدارکاتی 
با هماهنگی مرب��ی مورد نظر صورت گرفته 

است. 
باید دید آیا گزینه مورد نظر فدراسیون همین 
مونتال است که امروز رسانه های ایتالیایی از 
حض��ورش در تیم ملی ای��ران نام برده اند و 
حت��ی مبلغ توافقی این مذاکرات را هم فاش 
کرده اند یا گزینه دیگری مدنظر فدراس��یون 

است که هنوز رسانه ای نشده است.

درخشش دانش آموز ۷ ساله خوزستانی در مسابقات بین المللی کاراته
ورزش غذای جسم است، روح را صیقل می دهد و عالوه بر نشاط 
و سرگرمی، سالمتی تن را ضامن می شود. پنجمین رقابت های بین 
المللی کاراته به مناسبت دهه مبارک فجر با حضور نمایندگانی از 
کشورهای مختلف جهان در رده های مختلف سنی در شهر تهران 
برگزار شد. مربی کاراته طنین می گوید او باهوش است و پشتکار 
باالیی دارد. گزارش پیش رو چند خطی را درباره طنین 7 ساله به 

رشته تحریر می آورد.
سیده  طنین عالمشاه در مصاحبه اختصاصی با بامداد زاگرس می 
گوید: کالس اول دبستان هستم و کمربند آبی دارم. در مسابقات بین 
المللی کاراته که در تهران برگزار شده بود در بخش کمیته مقام سوم و 

در کاتا مقام دوم را کسب کردم.
وی می افزاید: هم چنین من قبل از اعزام به مسابقات بین المللی، در 
مسابقات استانی موفق شدم در بخش کاتا مقام سوم و در کمیته مقام 

دوم را کسب کنم.
این دانش آموز خوزستانی در پاسخ به این سوال که تا چه سطحی 
قصد ادامه دادن این حرفه را دارد عنوان می کند: میخواهم تا سطح 

تیم ملی ادامه دهم. 
وی هم چنین به سطح مسابقات بین المللی اشاره و بیان می کند: 

مسابقات از سطح خوبی برخوردار بود.
 کاراته ورزشی جذاب است که در کشور ما طرفداران زیادی پیدا 

کرده است و اخیرا به رشته های حاضر در المپیک هم اضافه شده 
است. خواستگاه کاراته کشور ژاپن است. این ورزش رزمی در حال 
حاضر به صدها سبک تقسیم بندی می شود که از بین می توان چهار 
سبک شیتوریو، شوبوکان، گوجوریو و وادوریو را سبک های مادر 

کاراته نامید.
موفقیت ورزشکاران خوزستانی
 در رقایت های بین المللی 

توران نوروزی مربی پیشکسوت  ۴۸ ساله طنین عالمشاه، 2۰ سال 
است که در باشگاه پوریای ولی واقع در کمپلو شمالی، کاراته آموزش 
می دهد. و در حاضر ۱۸۰ شاگرد در این باشگاه تحت تعلیم او 
کاراته می آموزند.وی عناوین دیگری همچون مسئول سبک شیتوریو 
اینوئی ها در استان خوزستان، داور مسابقات ببن المللی، مّسول کمیته 

انضباطی استان خوزستان را در کارنامه کاری خود دارد. 
این مربی پیشکسوت درباره طنین عالمشاه می گوید: حدود ۶ ماه 
است که تحت تعلیم من تمرینات خود را ادامه می دهد و در این 
مدت از کار او رضایت دارم. طنین  از استعداد و پشتکار خوبی 
برخوردار است و آینده خوبی دارد و در حال حاضر در حال کسب 
آمادگی برای حضور در مسابقات کشوری در تابستان سال آینده است. 
وی می افزاید: تیم استان خوزستان در این مسابقات ۱۰ مدال طال، ۹ 

مدال نقره و 2۹ مدال برنز کسب کرده است.
نوروزی در پاسخ به این سوال که طنین در چه بخشی استعداد بیشتری 
دارد عنوان می کند: طنین در حال حاضر در هر دو بخش فعال است. 
در رده سنی  خردساالن و نونهاالن در هر دو بخش کاتا و کمیته با آنها 
کار می شود و پس از کسب کمربند قهوه ای بر اساس استعداد در 
یکی از بخش های کاتا یا کمیته و یا هردو، به ادامه فعالیت می پردازند.
این مربی پیشکسوت به انتظارات خود از مسئوالن هم اشاره و تصریح 
می کند: قبل از شروع مسابقات باید جدول مسابقات بر روی سایت 
قرار گیرد تا مربیان بتوانند براساس آن چینش شاگردان خود را انجام 
دهند و چک کنند که هر کدام از رزمی کاران چه رنگ کمربندی را 

باید بپوشد.
مسابقات بین المللی کاراته برای دومین بار در ایران در تاریخ ۱۹الی 
2۱ بهمن ماه ۹7  و به میزبانی باشگاه همت در اسالمشهر تهران 

برگزار شد.
این مسابقات  بانوان ۱۹۸۰ نفر رزمی کار در  آقایان و  در مجموع 
حضور داشتند که از این بین ۱77 نفر از کشورهای گرجستان، مالزی، 

آذربایجان، کردستان عراق، افغانستان و ارمنستان بودند .
در این مسابقات در مجموع استان تهران مقام اول را کسب کرد و 
آذربایجان نایب قهرمان شد. مقام سوم هم به کردستان عراق تعلق 

گرفت.

گفت و گو : آذین حاتمی 

توران نوروزیسیده یگانه عالمشاهسیده  طنین عالمشاه


