
اخبار برگزيده

معاون عمرانى وزير كشور گفت: وزارت نيرو بايد 
خوزستان  رودخانه هاى  اليروبى  براى  برنامه اى 
تدوين كرده و وزارت راه و شهرسازى نيز برنامه اى 
براى برقرارى راه هاى ارتباطى به روستاها اجرايى 
كند.مهدى جمالى نژاد در نشست با فرمانداران و 
بيان  با  خوزستان  سيل زده  شهرهاى  شهرداران 
اينكه ما از اسفندماه در 25 استان درگير سيل 
شديم و اين حجم از بحران در كشور بى سابقه 
اگر يك استان  اين  از   اظهار داشت: پيش   بود 
درگير مشكل مى شد همه به كمك آن مى رفتند 
اما پيش نيامده بود كه 25 استان يك  باره درگير 

بحران شوند.
وى با اشاره به اينكه نگرانى اصلى ما در وزارت 
به ويژه  سيل زده  مناطق  به  رسيدگى  كشور 
خوزستان است، افزود: وزارت نيرو بايد برنامه اى 
تدوين  خوزستان  رودخانه هاى  اليروبى  براى 
كرده و وزارت راه و شهرسازى نيز برنامه اى براى 
برقرارى راه هاى ارتباطى به روستاها اجرايى كند.

جمالى نژاد ادامه داد: بحثم اين است كه اكنون 
چه بايد كرد؟ عالوه بر بحث هاى ريالى و مالى، 
مردم  روحيه  بازسازى  و  سرپناه  مانند  مواردى 
شهرها نيز مهم است.رئيس سازمان شهردارى ها 
شهردارى ها  به  خطاب  كشور  دهيارى هاى  و 

دهيارى ها  و  شهردارى ها  گفت:  دهيارى ها  و 
مختلف  دستگاه هاى  از  زيادى  بسيار  مطالبات 
دارند كه بايد آن ها را پيگيرى كنند. فرمانداران، 
نقش  بحران،  وقوع  مانند  دهياران  و  شهرداران 
پررنگى داشته باشند و استان هاى معين به همراه 

بنياد مسكن را درگير كنند.
وى افزود: افزون بر اين حضور مردم را نيز بايد در 
نظر داشت و همان طور كه حين بحران همه هم  
قسم شديم تا جايى خسارت نبيند بايد اكنون نيز 

اين گونه باشد.
جمالى نژاد با بيان اينكه گفته  شده كه بسيارى از 
روستاها بايد جابه جا شود، عنوان كرد: جابه جايى 
تبعات  كه  چرا  برسد  حداقل  به  بايد  روستاها 

اجتماعى فراوانى به جز تبعات اقتصادى دارد.
بحث  در  گفت:  كشور  وزير  عمرانى  معاون 
بيمه هاى روستايى نيز پيش بينى هاى خوبى شده 
كه خواهش من اين است از ظرفيت استان هاى 
معين در بازسازى و نوسازى استفاده و عالوه بر آن 

خيرين آن استان را نيز درگير كنيد.
وى در مورد استحكام بخشى به سيل بندها بيان 
كرد: بحث سيل بندها بحث مهمى در خوزستان 
است و بايد مشخص شود كه هر دستگاه كجا ورود 
كند؛ به نظر مى رسد كه جلسه اى داخلى در اين 

موضوع بايد تدارك ديده شود.
جمالى نژاد تصريح كرد: اولويت نخست نوسازى و 
بازسازى خانه ها و اولويت دوم ترميم زيرساخت هاى 

ارتباطى است.
رئيس سازمان شهردارى ها و دهيارى هاى كشور 
ادامه داد: شرايط ما شرايط سختى است و اين 
نخستين و آخرين بحران سال نخواهد بود. از همه 
وزارتخانه ها درخواست مى كنم عنايت ويژه براى 
بازسازى زيرساخت ها به ويژه زيرساخت هاى استان 

خوزستان داشته باشند.
معاون عمرانى وزير كشور تصريح كرد: همچنين 
از مديران خواهش مى كنم تا اميدبخشى را به طور 

خاص به شهرها و روستاها تزريق كنند.

داليل  از  يكى  گفت:  اهواز  شهر  شوراى  عضو 
استيضاح شهردار اهواز اين بود كه كتانباف در اين 
اواخر زير بار تحميل مديران به شهردارى اهواز 
نارضايتى مردم به  اما دليل اصلى ما،  نمى رفت 

لحاظ وضعيت شهرى بود.
شاعرى  انتخاب  به  اشاره  با  ايزدى،  محمدرضا 
اظهار كرد:  اهواز  به عنوان سرپرست و شهردار 

با انتخاب آقاى شاعرى به عنوان شهردار اهواز، 
سوابق وى، مدارك تحصيلى و ديگر مدارك مورد 
نياز به ضميمه نامه شوراى شهر به وزارت كشور 
ارسال مى شود و پس از 10 روز با جواب وزارت 
صالحيت  وى  كه  شد  خواهد  مشخص  كشور 
با  افزود:  يا خير.وى  را دارد  اهواز شدن  شهردار 
توجه به اينكه وزارت كشور براى كسانى كه مشابه 
سوابق آقاى شاعرى را داشته اند، حكم شهردارى 
زمينه  اين  در  نمى كنم  فكر  است،  كرده  صادر 
مشكلى وجود داشته باشد.عضو شوراى شهر اهواز 
عنوان كرد: اعضاى شورا در در 10 ماه گذشته با 
هفت تا هشت گزينه جهت شهردارى اهواز وارد 
مذاكره شدند و در نهايت به دو گزينه رسيديم 
كه يكى از اين گزينه ها انصراف داد و به همان 
مطمئنا  گفت:  داديم.ايزدى  رأى  اول مان  گزينه 
عملكرد شاعرى اگر بهتر از كتانباف نباشد، بدتر 
نخواهد بود.وى يكى از داليل استيضاح كتانباف 

و  دانست  از وضعيت شهرى  مردم  نارضايتى  را 
گفت: آقاى كتانباف را به عنوان يك انسان پاك، با 
اصالت، پاكدست و خوب مى شناسيم اما بحث كار 
اجرايى جدا است.عضو شوراى شهر اهواز با اشاره 
به دليل عملكرد ضعيف آقاى كتانباف در برخى 
موارد گفت: برخى اعضاى شورا به دنبال تحميل 
مديران  اين  متاسفانه  و  بودند  به شهردار  مدير 
باعث شدند پيشرفت خوبى در شهر شاهد نباشيم.

بيان كرد: 50 درصد علت پيشرفت كم  ايزدى 
اهواز در اين مدت، تحميل مديران توسط برخى 
اعضاى شورا به شهردار بود و 50 درصد آن نيز به 
دليل اين است كه آقاى كتانباف زير بار رفت و 
مديران ناكارآمد روى كار آمدند.وى افزود: يكى از 
داليل استيضاح شهردار اهواز اين بود كه كتانباف 
در اين اواخر زير بار تحميل مديران به شهردارى 
اهواز نمى رفت اما دليل اصلى ما، نارضايتى مردم 

به لحاظ وضعيت شهرى بود.

از  برخى  تخلف  مورد  در  خوزستان  استاندار 
از  برخى  گفت:  ايران  در  عراقى  شركت هاى 
شركت هايى كه با كنسولگرى عراق جهت ارائه 
از مردم دريافت  ارتباط دارند مبالغ زيادى  ويزا 
مى كنند كه اين مسئله با وزارت خارجه در ميان 

گذاشته مى شود.
اربعين  ستاد  جلسه  در  شريعتى  غالمرضا 
حسينى(ع) كه در محل سالن جلسات استاندارى 
خوزستان برگزار شد، با اشاره به افزايش آمار تردد 
زائران اربعين در سال 98 اظهار داشت: با توجه به 
اعالم رايگان بودن ويزاى عراق پيش بينى مى شود 
اربعين  در  نفر  هزار  و 500  ميليون  از 3  بيش 

امسال عازم كربال شوند.
وى در مورد تخلف برخى از شركت هاى عراقى 
با  كه  شركت هايى  از  برخى  گفت:  ايران،  در 
دارند  ارتباط  ويزا  ارائه  جهت  عراق  كنسولگرى 
اين  كه  دريافت مى كنند  مردم  از  زيادى  مبالغ 
مسئله با وزارت خارجه در ميان گذاشته مى شود.

استاندار خوزستان ادامه داد: سازمان حج و زيارت 
بايد براى معضل شركت هاى عراقى كه براى ارائه 
تا  كند  تهيه  گزارشى  مى كنند  كارشكنى  ويزا 
براساس آن نامه اى به وزارت خارجه زده و فساد 

اين شركت ها برطرف شود.
باالى  حجم  براى  اينكه  بر  تأكيد  با  شريعتى 

تردد زائران بايد امكاناتى در مرزها ايجاد شود، 
افزود: اداره كل راه و شهرسازى، راهدارى، آب و 
فاضالب، برق، مخابرات و زيرساخت هاى مانند 
وجود  الزم  آمادگى  تا  شوند  فراهم  اينترنت 
داشته و ما سريع تر از سال هاى قبل به استقبال 

زائران برويم.
شريعتى راجع به استفاده از زيرساخت هاى اربعين 
در كمك رسانى به مردم سيل زده، تصريح كرد: در 
بحث سيل اخير زيرساخت هايى مانند مواكب كه 
در اربعين شكل گرفته بود با ساماندهى صحيح 
به كمك هالل احمر آمد و اين نشان داد برخى 
مواقع  در  مى توانند  مناسبتى  زيرساخت هاى 

بحرانى به ما كمك كنند.
وى با بيان اينكه رسيدگى، كمك به سيل زدگان 
و  اصلى  اولويت  سيل  گسترش  از  جلوگيرى  و 
گفت:  بود،  دستگاه ها  همه  نخست  كار  دستور 
زيرساخت هاى راهيان نور نيز مى تواند در اربعين 
به ما كمك كند و الزم است فرمانداران محترم 
را  آمادگى الزم  را پيگيرى كرده و  اين موضوع 

داشته باشند.
استاندار خوزستان عنوان كرد: اردوگاه هاى راهيان 
نور نيز يكى از زيرساخت هايى بود كه با وجود 
كه  گرفت  شكل  به گونه اى  خدمات  ارائه  آن ها 

تأييديه نهادهاى بين المللى را در پى داشت.

وزارت نيرو بايد رودخانه هاى خوزستان را اليروبى كند

دليل استيضاح شهردار اهواز از زبان عضو شورا

ويزاى عراق رايگان است؛

 با شركت هاى عراقى متخلف برخورد مى كنيم

رييس پليس راهنمايى و رانندگى خوزستان:

برخورد جدى با قانون گريزان در دستور كار است
خوزستان  رانندگى  و  راهنمايى  پليس  رييس   
گفت: برخورد جدى با تخلفاتى نظير مخدوش 
و  گريزى  قانون  براى  خوردو  پالك  كردن 
به  گردانى  و سگ  كردن شيشه خودرو  دودى 
صورت جدى برخورد مى شود.سرهنگ منصور 
و  پالك  فاقد  كرد:خوردوهاى  بيان  جمشيدى 
داراى پالك مخدوش به محض مشاهده، توقيف 
دركارنامه  منفى  نمره  و  شده  توقفگاه  روانه  و 

راننده درج مى شود.
وى گفت:برخى رانندگان براى اينكه تخلف آنها 
به مخدوش  اقدام  نشود  ثبت  ها  دوربين  توسط 
كردن پالك خودرو خود مى كنند كه در صورت 

مشاهده به صورت جدى با آنها برخورد مى شود.
مجازات  قانون   720 ماده  برابر  داد:  ادامه  وى 
اسالمى، مخدوش كردن پالك وسيله نقليه، براى 

متخلف از 6 ماه تا يك سال حبس در پى دارد.
رييس پليس راهنمايى و رانندگى خوزستان گفت: 
صاحبان برخى خودروها با وجود تذكرات فراوان باز 
هم اقدام به سگ گردانى مى كنند كه در صورت 

مشاهده با اين رانندگان برخورد قانونى مى شود.

وى افزود: خودورهاى داراى شيشه دودى نيز با 
توجه به تذكرات گذشته در صورت مشاهده توقيف 
مشكالت  داراى  كه  افرادى  براى  اما  شوند  مى 
از  استفاده  دارند  پزشكى  نسخه  و  بوده  پوستى 

شيشه دودى تا 30 درصد مانعى ندارد.
سرهنگ جمشيدى ادامه داد: با توجه به تالش 
پليس و رعايت مقررات توسط شهروندان، سال به 
سال با كاهش تصادفات و تلفات انسانى همراه بوده 

ايم كه اميد است اين روند تداوم يابد.
وى همچنين در زمينه كنترل ترافيك در سطح 
كالنهشر اهواز در روزهاى اخير بيان كرد:با توجه 
به اصالحاتى كه در زمينه ترافيك ميدان پنج نخل 
و مسير شرق به غرب اهواز صورت گرفته، ترافيك 
سنگينى را دراهواز شاهد نبوده و رفته رفته اين 

ترافيك ها روان تر مى شود.
وى گفت: ماموران راهنمايى و رانندگى در تمامى 
در  و  داشته  فعال  حضورى  اهواز  تردد  پر  نقاط 
مناطقى كه به دليل پروژه هاى عمرانى با ترافيك 

همراه است ، استقرار ماموران بيشتر بوده است.
خوزستان  رانندگى  و  راهنمايى  پليس  رييس 

افزود: مقرارات راهنمايى و رانندگى ضامن سالمت 
شهروندان بوده و برخورد پليس تنها براى حفظ 
سالمت رانندگان و سرنشينان است.وى گفت:نياز 
از  استفاده  براى  مردم  نگرش  و  تفكر  كه  است 
خودروهاى حمل و نقل عمومى تغيير كند و كمتر 

از خودرو شخصى استفاده شود.
خودرو شخصى  از  كمتر  استفاده  داد:  ادامه  وى 
در كاهش ترافيك و سوانح جاده اى و همچنين 
كاهش هزينه زندگى مردم تاثيرگذار بوده و آلودگى 

زيست محيطى را نيز به حداقل مى رساند.

آب هست امكان كشت نيست

به دليل بارش هاى بى سابقه امسال در برخى 
استان خوزستان  به ويژه در  نقاط كشور  از 
محصوالت  كاشت  براى  محدوديتى  هيچ 
است  حالى  در  مزيت  اين  اما  ندارد  وجود 
به ويژه  از تأسيسات آب رسانى  كه بسيارى 
و  است  رفته  بين  از  سيل زده  مناطق  در 
را  زارعان  بهره بردارى  امكان  موضوع  اين 

به درستى نمى دهد.سيالب فروردين امسال 
از مناطق شادگان ، دشت  كه بخش هايى 
آزادگان ، حميديه ، باوى و الهايى اهواز هنوز 
را  نفر  از 400هزار  بيش  آن هستند  درگير 
در 12شهرستان خوزستان در معرض خطر 
قرارداد.ازآنجاكه شغل بسيارى از مردمان جنوب 
كشور كشاورزى است لذا با فروكش كردن 

سيالب و كاهش خروجى سدهاى گتوند ، دز و 
كرخه ، در دو هفته اخير تعداد زيادى از ساكنان 
روستاهاى سيل زده خوزستان به خانه و كاشانه 
خود بازگشته اند اما متأسفانه به دليل تخريب 
بسيارى از تأسيساتزير بنايى كشاورزان بيم آن 

رادارند كه كشت تابستانه را از دست بدهند...
ادامه در صفحه 2

مقاومت شيرين شهر در برابر سيل فروردين خوزستان
آئين كلنـگ زنى مدرسـه 6 كالسـه

 محـله كهن ديار 

مطالبه گرى برخى از محافل عربى منطقه :

فشـار حداكثـرى آمـريكا بر ايـران !

شورى آب پشت سد گتوند 
قابل اصالح نيست

گفت وگو با 2 قربانى اسيدپاشى

صورت هاى سوخته، اميدهاى تازه

با حضور عضو هيات مديره شركت عمران شهرهاى جديد صورت گرفت .شنبه 
28 ارديبهشت، طى مراسمى با حضور خنفرى، فرماندار شهرستان كارون، 
فرهادزاده، مديرعامل شيرين شهر و جمعى از كاركنان شركت عمران، كلنگ 
ساخت فاز اول دومين مدرسه محله كهن ديار توسط خانم داوودپور، عضو هيات 

مديره شركت عمران شهرهاى جديد به زمين زده شد....

مطالبه برخى محافل عربى براى حضور در مذاكرات ايران 
و غرب، از ديرباز مطرح بوده است. زمانى كه دولت باراك 
اوباما در سال 2015 با ايران به توافق هسته اى رسيد، برخى 
عرب ها او را متهم كردند كه منافع عربى را ناديده گرفته است. 

اين روزها، با اوج گيرى تنش ها...../ صفحه 3

استاد دانشگاه تهران و پدر كوير شناسى ايران گفت: وضعيت 
سد گتوند و آب پشت اين سد به دليل وجود گنبدهاى نمكى 
اصًال قابل اصالح نيست.پرويز كردوانى اظهار كرد: با احداث سد 
گتوند، آب شور اين سد بر محصوالت كشاورزى شهرهاى پايين 
اين سد از جمله نخلستان هاى آبادان و خرمشهر تأثير گذاشته 

است و آنها را نابود كرد..../ صفحه 4

قربانيان اسيدپاشى بيشتر زن هستند و روند درمانشان عموما آنقدر طوالنى 
است كه خيلى هايشان عطاى خوب شدن را به لقايش مى بخشند و عادت 
مى كنند به زندگى اى كه ديگر دوستش ندارند. آن ها بعد از حادثه تنها اميدشان 
به مجازات عامالنى است كه رويشان اسيد پاشيده اند؛ مجازاتى كه هرچند در 
قانون مجازات اسالمى به آن پرداخته شده اما جز يك مورد- آمنه بهرامى از 

قربانيان اسيدپاشى كه توانست حكم قصاص را بگيرد....
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آگهى فقدان سند 
آقاى منصور مرمزى با تسليم دو برگ استشهاد گواهى شده دفترخانه 314 اهواز مدعى است كه سند 
مالكيت ششدانگ پالك 1579/12089 واقع در بخش 3 اهواز در صفحه 271 دفتر 419 ذيل ثبت 
80275 بنام منصور مرمزى ثبت و سند مالكيت صادر و تسليم گرديده و برابر سند قطعى شماره – به 
تاريخ – تنظيمى دفترخانه – اهواز نامبرده/مع الواسطه انتقال قطعى يافته كه برابر اسناد – به تاريخ – 
تنظيمى دفتر خانه – اهواز نزد – رهن است كه به علت سهل انگارى مفقود گرديده لذا به دستور تبصره 
يك اصالحى ماده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم يك نوبت آگهى مى شود كه هر 
كس مدعى انجام معامله يا وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد مى تواند ظرف مدت ده روز از تاريخ 
انتشار اين آگهى اعتراض خود را به اين اداره تسليم دارد و در غير اينصورت  پس از سپرى شدن مدت 
قانونى و عدم واخواهى سند مالكيت المثنى بنام مالك صادر خواهد شد . طبق نامه شماره 970782 

مورخ 97/6/31 داديار شعبه 21 دادسراى عمومى و انقالب اهواز ملك بازداشت مى باشد.
تاريخ انتشار : 98/2/30                           شماره : 5/668م/الف

قادريان- رييس ثبت اسناد و امالك ناحيه سه اهواز

آگهى فقدان سند 
آقاى احمد سعدى با تسليم دو برگ استشهاد گواهى شده دفترخانه 100 اهواز مدعى است 
كه سند مالكيت ششدانگ پالك 3839/51 واقع در بخش يك/1 اهواز در صفحه 264 دفتر22 
ذيل ثبت 3694/1778 بنام احمد سعدى ثبت و سند مالكيت صادر و تسليم گرديده و برابر 
سند قطعى شماره 15765 مورخ 1339/7/28 دفترخانه – اهواز نامبرده / مع الواسطه انتقال 
قطعى يافته كه برابر اسناد – دفترخانه- اهواز نزد – رهن است كه به علت سهل انگارى مفقود 
گرديده لذا به دستور تبصره يك اصالحى ماده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع 
عموم يك نوبت آگهى ميشود كه هركس مدعى انجام معامله يا وجود سند مالكيت نزد خود 
ميباشد ميتواند ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار اين آگهى اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
دارد و در غير اينصورت پس از سپرى شدن مدت قانونى و عدم واخواهى سند مالكيت المثنى 

بنام مالك صادر خواهد شد . شماره : 5/671م/الف
تاريخ انتشار 98/2/30

نصرت اله  - رييس ثبت شهرستان ناحيه دو/2 اهواز 

آگهى فقدان سند 
آقاى منصور مرمزى با تسليم دو برگ استشهاد گواهى شده دفترخانه 314 اهواز مدعى است كه سند 
مالكيت ششدانگ پالك 1579/2148 باقيمانده واقع در بخش 3 اهواز در صفحه 394 دفتر 418 ذيل ثبت 
80183 بنام منصور مرمزى ثبت و سند مالكيت صادر و تسليم گرديده و برابر سند قطعى شماره – به تاريخ 
– تنظيمى دفترخانه – اهواز نامبرده/مع الواسطه انتقال قطعى يافته كه برابر اسناد – به تاريخ- تنظيمى 
دفترخانه- اهواز نزد—رهن است كه به علت سهل انگارى مفقود گرديديه لذا به دستور تبصره يك اصالحى 
ماده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم يك نوبت آگهى مى شود كه هركس مدعى انجام 
معامله يا وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد ميتواند ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار اين آگهى اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم دارد و در غير اينصورت پس از سپرى شدن مدت قانونى و عدم واخواهى سند 
مالكيت المثنى بنام مالك صادر خواهد شد .طبق نامه شماره 41/1/87 مورخ 88/5/26 بازپرس شعبه اول 

دادسراى عمومى و انقالب اهواز ملك بازداشت مى باشد . شماره: 5/669م/الف
تاريخ انتشار: 98/2/30

قادريان- رييس ثبت اسناد و امالك ناحيه سه اهواز 

به دليل بارش هاى بى سابقه امسال در برخى از نقاط كشور 
به ويژه در استان خوزستان هيچ محدوديتى براى كاشت 
محصوالت وجود ندارد اما اين مزيت در حالى است كه 
بسيارى از تأسيسات آب رسانى به ويژه در مناطق سيل زده 
از بين رفته است و اين موضوع امكان بهره بردارى زارعان 

را به درستى نمى دهد.
سيالب فروردين امسال كه بخش هايى از مناطق شادگان 
الهايى اهواز هنوز  ، باوى و  ، دشت آزادگان ، حميديه 
درگير آن هستند بيش از 400هزار نفر را در 12شهرستان 

خوزستان در معرض خطر قرارداد.
ازآنجاكه شغل بسيارى از مردمان جنوب كشور كشاورزى 
خروجى  كاهش  و  سيالب  كردن  فروكش  با  لذا  است 
سدهاى گتوند ، دز و كرخه ، در دو هفته اخير تعداد 
زيادى از ساكنان روستاهاى سيل زده خوزستان به خانه 
و كاشانه خود بازگشته اند اما متأسفانه به دليل تخريب 
بسيارى از تأسيساتزير بنايى كشاورزان بيم آن رادارند كه 

كشت تابستانه را از دست بدهند.

آب هست كشاورزى نيست
در همين راستا  رئيس انجمن نظام صنفى كشاورزى 
خوزستان مى گويد: بسيارى از كانال هاى بتنى آب رسانى 
شركت هاى آبيارييا توسط سيل از بين رفته و يا براى مهار 
سيل و انتقال سيالب ها شكافته شده اند و برخى ايستگاه 

پمپاژها نيز به زيرآب رفته است.
زهكش ها  از  بسيارى  مى كند:  عنوان  اسدى  مسعود 
شكافته شده و درمجموع درصورتى كه استاندار خوزستان 
و سازمان آب و برق مى خواهند وعده خود به كشاورزان 
براى كشت در حوضه شبكه هاى آبيارى عملى شود بايد 
نسبت به ورود به قضيه و تخصيص بودجه اقدام كنند در 
غير اين صورت تنها كشاورزان حاشيه رودخانه ها امكان 

كشت كامل را خواهند داشت.
وى افزود: بررسى هاى ميدانى نشان مى دهد خسارات وارده 
ناشى از سيل به كانال ها، دريچه ها، ايستگاه پمپاژها و كًال 
تأسيسات آب رسانى در حوضه دو شركت آبيارى كرخه و 
شاوور و آبيارى شمال خوزستان به نحوى گسترده است 

كه در صورت عدم ورود فورى به قضيه، امكان آب رسانى 
به بخش عمده اى از كشاورزان اين حوضه ها عمالً مقدور 
نيست و اين كشاورزان باوجود منابع آب كافى و فراوان از 

كشت تابستانه محروم خواهند شد.

زمان اندك است
در همين راستا رئيس سازمان جهاد كشاورزى خوزستان 
براى  اجرايى  راهكارهاى  اتخاذ  و  بررسى  نشست  ر  د 
ساماندهى زمين هاى كشاورزى آب گرفته بابيان اينكه 
زمان كشت تابستان بسيار اهميت دارد بيان كرد: براثر  

سيل اخير شاهد كاهش 750 هزار تن گندم بوديم.
كيخسرو چنگلوايى افزود: حدود سه هزار و 700 كيلومتر از 
انهار سنتى،2هزار پمپ و ديزل،68 كيلومتر لوله هاى خط 
انتقال، 112 كيلومتر جاده كنار شبكه آبيارى و زهكشى، 
بيش از 60 كيلومتر كانال و 700 كيلومتر دستگاه زهكشى 
ناشى از سيل در خوزستان نيز خسارت ديده  كه در برآورد 
اوليه به 12 هزار ميليارد ريال براى بازسازى نياز دارند.

وى بيان كرد: حدود540 هزار هكتار در 27 شهرستان 
خوزستان زير كشت گندم قرار داشت كه به دليل بروز 
سيالب و آب گرفتگى158هزار هكتار به شدت آسيب ديد 

و 34 هزار هكتار نيز دچار خوابيدگى شد.
زمين هاى كشاورزى  از  آب  تخليه  براى  اگر  افزود:  وى 
ناشى از سيل در خوزستان، و بازسازى زيرساخت ها اقدام 

عاجل و برنامه ريزى درستى صورت نگيرد نه تنها كشت 
تابستانه در هاله ابهام خواهد بود بلكه كشت پاييز آينده 
نيز با مشكل روبه رو خواهد شد.وى گفت: در همين رابطه 
با همكارى استاندار خوزستان، براى هر شهرستان چند 
دستگاه معين تعيين شده است تا هرچه زودتر اراضى براى 

كشت تابستانه و پاييزه آماده سازى شوند.

فرماندار حميديه گفت: رسوب و آبرفت ناشى از سيالب 
اخير رودخانه كرخه در مقطع اين شهرستان نگرانى هاى 

جدى را به وجود آورده است.شاهين هاشمى  با اشاره 
به اينكه حجم اين رسوب ها بسيار زياد است، افزود: در 

آينده با كوچكترين بارندگى مجدد روستاهاى حميديه 
كه در حاشيه رودخانه كرخه قرار دارند دچار آبگرفتگى 
مى شوند.وى ادامه داد: حجم آبرفت موجود بايد از سوى 
سازمان آب و برق خوزستان تخليه شود و عالوه بر اين 
نياز است كه به منظور آمادگى هرچه بيشتر در مقابل 
بحران هاى احتمالى ديگر سيل بندهاى اين شهرستان 

مورد ترميم و يا استحكام بخشى قرار بگيرند.

* تنها يك روستاى حميديه دچار آبگرفتگى است
شهرستان  بحران  مديريت  هماهنگى  شوراى  رييس 
حميديه گفت: از بين11 روستاى حميديه كه در جريان 
سيل اخير به زير آب رفته بودند هم اكنون تنها روستاى 
حمدان سلجه به دليل پايين بودن سطح روستا دچار 

آبگرفتگى است.
وى با تاكيد بر اينكه تالش مى شود آب موجود در اين 
روستا در چند روز آينده تخليه شود، ادامه داد: اهالى اين 
روستا 40 خانوار هستند كه هم اكنون در مجاور محل 

سكونت خود در يك اردوگاه غير رسمى اسكان دارند.

هاشمى يادآور شد: به دليل حجم خسارات وارد شده به 
اين روستا قرار است اهالى آن به صورت موقت در كانكس 

هايى كه در حال تامين است، اسكان داده شوند.
وى افزود: احتماال اين روستا نياز به جابجايى در محل 
ديگرى دارد كه در اين زمينه سازمان آب و برق خوزستان 
و بنياد مسكن استان در حال نهايى كردن بررسى خود 
هستند.فرماندار حميديه با تاكيد بر اينكه بيشتر روستاييان 
سيل زده به منازل خود بازگشته اند، گفت:اهالى يكى 
ديگر از روستاهاى اين شهرستان از زمان آبگرفتگى به 
دليل نگهدارى از احشام در يكى از جنگل هاى خسرج 
به سر مى برند.هاشمى ادامه داد: تخليه آب از منازل اين 
روستا نيز در حال انجام است كه در 2 روز آينده اهالى آن 

مى توانند به محل زندگى خود بازگردند.

** برآورد خسارات در حال انجام است
فرماندار شهرستان حميديه همچنين در خصوص نحوه 
رسيدگى به خسارات وارده به منازل روستاييان ، بيان 
كرد: تعدادى از منازل اين روستاها تعميرى و برخى ديگر 

نياز به احداث مجدد دارند.هاشمى متولى تكميل پرونده 
ها و برآورد خسارت اين منازل را بنياد مسكن اعالم كرد 
و گفت: پرداخت كمك بدون عوض 500 ميليون ريالى به 

سيل زدگان اين شهرستان آغاز شده است.
وى ادامه داد:پرداخت خسارت ها به عنوان يك اولويت 
اصلى در حال پيگيرى است كه بعد از برآورد نهايى اين امر 
محقق خواهد شد.فرماندار حميديه همچنين در خصوص 
آسيب هاى وارده به زيرساخت ها ، گفت: بخش عمده اى 
از مسيرهاى روستايى و فرعى حميديه دچار آسيب جدى 
شدند و عالوه بر اين 14 مدرسه خسارت ديدند كه از اين 
تعداد 6 مدرسه بايد احداث مجدد شوند.وى افزود: شبكه 
آبرسانى، برق و گاز حميديه دچار آسيب شد كه با اين 
وجود تاسيسات آنها پايدار است.مناطق حاشيه رودخانه 
هاى دز، كارون و كرخه در استان خوزستان از اوايل فروردين 
امسال به دليل بارش هاى شديد در اين استان و استان 
هاى باال دست دچار سيالب شد.در جريان سيالب اخير 
21 شهرستان خوزستان درگير سيالب و آبگرفتگى شد 

و سيل زدگان ناشى از آن در 91 اردوگاه مستقر شدند.

رئيس مركز بهداشت خوزستان با بيان اينكه در بررسى 
سال 95 تنها 51 درصد مردم خوزستان از وضعيت فشار 
خون خود آگاهى داشتند و از اين تعداد نيز33 در صد 
مراقبت گرفته بودند، گفت: با توجه به جمعيت4 ميليون 
و 700 هزار نفرى خوزستان، انتظار مى رود بيش از 500 

هزار نفر در خوزستان مبتال به فشار خون باال باشند.
بسيج  طرح  خصوص  در  زاده  حسينى  مهدى  دكتر 
ملى كنترل فشار خون باال، بررسى خدمات ارائه شده 
پويش  و  اخير  سيل  در  اهواز  پزشكى  علوم  دانشگاه 
ملى بهار همدلى در دانشگاه علوم پزشكى اهواز برگزار 
شد، اظهار كرد: با هشدار مسئولين در رابطه با احتمال 
وقوع سيل، بر اساس پروتكل سازمان بهداشت جهانى 
آغاز  را  جمعيت  از  مراقبت  جهت  خود  فعاليت هاى 
كرديم. به طور مثال ابتدا مادران باردار از حيطه خطر 
به مناطق امن انتقال يافتند. همچنين براى كودكان 
و سالمندان برنامه ريزى الزم انجام شد.معاون بهداشت 
دانشگاه علوم پزشكى جندى شاپور اهواز تصريح كرد: تا 
28 ارديبهشت ماه 2 هزار و 973 نفر مبتال به فشار خون 
توسط پزشك ويزيت شدند. همچنين در اين مدت بيش 

از 3 هزار بيمار فشار خون مراقبت شدند.
بين  نياز  مورد  اقالم  توزيع  به  اشاره  با  حسينى زاده 
سيل زدگان، گفت: تا 28 ارديبهشت ماه 39 هزار و 680 
مكمل، بيش از 4 هزار بسته نوار بهداشتى، بيش از 5 
هزار بسته پوشك بچه و بيش از 2 هزار قوطى شير بين 
سيل زدگان توزيع شده است. وى عنوان كرد: همچنين 
در اين مدت 484 نفر مشكوك به بيمارى هاى واگير 
اين  در  شده اند.  شناسايى  سندرميك  بيمارى هاى  و 
مدت نيز568 مورد سندرم اسهال حاد آبكى،38 سندرم 
بيمارى هاى  مسموميت غذايى و هشت مورد طغيان 

منتقله از آب و غذا داشته ايم.

مورد   568 مدت  اين  در  داد:  ادامه  حسينى زاده 
نمونه بردارى از نظر التور و 14 مورد نمونه بردارى از نظر 
ماالريا انجام شده است.رئيس مركز بهداشت خوزستان 
گفت: در زمان وقوع سيل، مردم در محل هاى اسكان 
تجمع ها،  اين  عواقب  كه  مى كردند  زندگى  اضطرارى 
است.  بيمارى ها  و  بهداشتى  مسائل  حوزه  در  بيشتر 
پيدا  حضور  اردوگاه ها  در  كه  گروه هايى  نخستين  از 
بودند  سالمت  تيم هاى  دادند،  ارائه  خدمات  و  كردند 
و در اردوگاه ها، حتى اقدام به ايجاد حمام كرديم.وى 
تصريح كرد: همچنين اعالم كرديم حتما در اردوگاه ها 
آب بسته بندى ارائه شود و تا زمانى كه مركز بهداشت 
استفاده  جهت  آب  شرايط  كه  نكند  اعالم  خوزستان 

مناسب است، همچنان آب بسته بندى توزيع مى شود.
حسينى زاده تصريح كرد: عليرغم اينكه وقوع سيل با 
زمان پيك التور (شرايط رشد بيمارى وبا) رخ داد اما 
با اقدامات انجام شده، خوشبختانه هيچگونه موارد وبا 
يا التور در مناطق سيل زده نداشتيم. همچنين اگر موارد 
و  انجام  نمونه بردارى  بالفاصله  داشته،  وجود  اسهالى 
درمان شده است.معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشكى 
جندى شاپور اهواز بيان كرد: 26 هزار مورد كلرسنجى 
در مناطق سيل زده و حدود 4 هزار مورد نمونه بردارى 
ميكروبى از آب محل كمپ ها انجام شده است. بيش 
از 13 تن مواد غذايى كه قابليت مصرف نداشتند نيز 
منهدم شده است كه اگر همكاران ما در بهداشت محيط 
به چرخه مصرف جلوگيرى  غذايى  مواد  اين  ورود  از 

نمى كردند، قطعا مسموميت هاى زيادى داشتيم.
 وى عنوان كرد: عليرغم اينكه تاكيد داشتيم سمپاشى 
انجام نشود اما مساحت هايى در اردوگاه ها را سمپاشى 
است. شده  گندزدايى  نيز  مترمكعب   214 و  كرديم 
كنترل  ملى  بسيج  برنامه  به  اشاره  با  حسينى زاده 

فشار خون باال نيز خاطرنشان كرد: اين برنامه از 27 
ارديبهشت ماه مصادف با روز جهانى فشار خون تا 15 
تير ماه اجرا مى شود و جمعيت هدف اين برنامه نيز افراد 

باالى30 سال، زنان باردار و بيماران كليوى است.
وى افزود: اين برنامه در در خانه هاى بهداشت، پايگاه هاى 
فرورگاه ها،  ارگان ها،  ادارات،  داروخانه ها،  بهداشت، 
مطب ها، درمانگاه ها و جاهايى كه جمعيت زيادى وجود 
دارد، انجام مى شود. در اين برنامه در حوزه دانشگاه علوم 
پزشكياهواز بيش از 500 ايستگاه به ثبت و ارزيابى فشار 
خون باال  اقدام مى كنند و تيم سالمت، مراقبت از افرادى 
كه با فشار خون باال شناسايى شوند را پيگيرى مى كنند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشكى جندى شاپور اهواز 
گفت: نيم ساعت قبل از گرفتن فشار خون بايد از مصرف 
چاييا قهوه خوددارى شود. همچنين از نيم ساعت قبل بايد 
استراحت داشته باشيد و دچار عصبانيت و استرس نباشيد.
حسينى زاده گفت: انتظار مى رود تا سال 1404 كاهش 25 
درصدى احتمال خطر مرگ زودرس ناشى از بيمارى هاى 
قلبى و عروقى، سرطان، ديابت و بيمارى هاى مزمن (ريوى، 
آسم) را شاهد باشيم.  رئيس مركز بهداشت خوزستان گفت: 
در اين راستا سازوكارها با اجراى برنامه هايى مانند برنامه 

بسيج ملى كنترل فشار خون باال فراهم مى شود.

اينكه نسبت پرداخت تسهيالت به سپرده در خوزستان پايين 
است، براى صنايع كوچك و متوسط استان مشكالتى را ايجاد 
مى كند و بايد در اين زمينه تالش شود تا بانك ها عملكرد 
مناسب ترى را در اين حوزه داشته باشند. اميد بن عباس در 
جلسه شوراى گفت و گوى دولت و بخش خصوصى، اظهار كرد: 
شركت هاى بزرگ مانند پتروشيمى ها، شركت هاى نفتى و 
شركت هاى فوالدى در خوزستان عمدتا از منابع سپرده هاى 
استان تسهيالت دريافت نمى كنند و در سطح كشورى تسهيالت 
خود را جذب مى كنند.وى افزود: آسيب عملكرد نامناسب بانك 
ها در بحث پرداخت تسهيالت مربوط به بخش صنايع كوچك و 
متوسط استان است و اين عملكرد، واحدهاى توليدى را در اين 
سطح دچار مشكل مى كند.مدير كل هماهنگى امور اقتصادى 
استاندارى خوزستان تصريح كرد: در خوزستان بيشتر واحدهاى 
كوچك و متوسط هستند كه با بانك ها درگير هستند و نمى 
توانند به راحتى تسهيالت دريافت كنند. شوراى گفت و گوى 
دولت و بخش خصوصى بايد به سمت و سويى برود كه مشكالت 

و  واحدها  داد:  ادامه  عباس  كند.بن  حل  را  واحدهايى  چنين 
صنايع بزرگ از منابع ساير استان هاى كشور تسهيالت مورد نياز 
خود را دريافت مى كنند و تقريبا مى توان گفت در اين زمينه 
مشكل ندارند. صنايع كوچك و متوسط هستند كه در دريافت 
تسهيالت از بانك ها با مشكالتى مواجه اند و بايد نسبت به حل 
اين مشكالت در شوراى گفت و گوى دولت و بخش خصوصى 
تصميم گيرى كرد.مدير كل هماهنگى امور اقتصادى استاندارى 
به  بيان كرد: در استان هايى كه نسبت تسهيالت  خوزستان 
سپرده يك نسبت مناسب و مطلوب است، به دليل آن است كه 
حجم اعداد سپرده و تسهيالت آن ها بسيار كوچكتر از استان 
خوزستان است و حجم اقتصاد آن ها در مقايسه با حجم اقتصاد 
استان خوزستان بسيار كوچك است.وى خاطرنشان كرد: اينكه 
نسبت پرداخت تسهيالت به سپرده در خوزستان پايين است، 
براى صنايع كوچك و متوسط استان مشكالتى را ايجاد مى كند 
و بايد در اين زمينه تالش شود تا بانك ها عملكرد مناسب ترى 

را در اين حوزه داشته باشند.

آب هست امكان كشت نيست

رسوب و آبرفت رودخانه كرخه در مقطع حميديه نگران كننده است

ابتالى بيش از 500 هزار خوزستانى به فشار خون باال عملكرد نامناسب بانك ها
 به صنايع كوچك و متوسط آسيب مى زند
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احزاب نوچه پرورى مى كنند
 تا نخبه پرورى

احزاب و جناحين سياسى را كسى قبول ندارد و به حرف 
حزبى  نظام  كه  زمانى  تا  و  دهد  نمى  اهميتى  آنان  هاى 
برقرار نشود، احزاب نقشى ندارند و بايستى نظام حكمرانى 
ايران  در  احزاب  بگيرد.  شكل  احزاب  اساس  بر  پارلمانى  و 
سياسى  هاى  جريان  و  شوند  نمى  گرفته  جدى  متاسفانه 

جايگاه قانونى ندارند. 
سكوت جناح هاى سياسى در مسائل سياسى حال حاضر، به 
دليل نبود جايگاه است؛ چرا كه اگر فرياد هم كنند تغييرى 

ايجاد نمى شود جز آن كه باز ناديده گرفته شوند.
 كشور در حال حاضر در اختيار گروه هايى است كه نه تجربه 
ندارد و نه پاسخگو هستند. در واقع اين گروه ها بيشتر فعاليت 
براى  هم  هزينه  عمال  احزاب  دار.  شناسنامه  احزاب  تا  دارند 
خودشان و هم براى اعضايشان ايجاد كرده اند، حال آنكه نقطه 

قدرت و توزيع قدرت مبتنى بر احزاب نيست.
دو جريان اصول گرا و اصالح طلب هم بيشتر محدودگرا شدند 
و به سمت خانواده ها و ژن ساالرى و فاميل ساالرى رفته اند. 
اين رويه حاكم شده و شفافيتى وجود ندارند. براى شفاف 
كردن چرخه سياسى، بايد قانون و چرخه قدرت و حكمرانى 

حزبى باشد.
در جريان هاى سياسى اصول گرا و اصالح طلب پر از نخبه است 
اما چه كسى از اين نخبگان استقبال مى كند، اين موضوع مهمى 
است و اساسا در ايران به اين نخبگان اهميت داده نمى شود و 

قرار نيست وارد ميدان شود.
 افرادى كه در حزب ها تحت عنوان نخبه پرور به وجود مى 
آيند بيشتر نوچه هستند تا نخبه و اين افراد هرچه وفادارتر 
باشند مقرب ترند. اين خاصيت قدرت و سياست است كه فقط 
شاگرد مى خواهد. در واقع نخبگان هر چه وفادارتر باشند جايگاه 

بهترى دارند.
اين موضوع در هر دو طيف اصالح طلب و اصول گرا وجود 
متاسفانه  بود.   قائل  آنها  بين  توان  نمى  تفاوتى  و  دارد 
به لحاظ ساز و كارهاى پشت پرده  جريان هاى سياسى ما 
دچار محدود گرايى شدند و تا ساز و كار حزبى شكل نگيرد 

اين مشكالت را در سياست ايران داريم.
حتى اگر بگوييم اين امكان وجود دارد كه خط سوم جديدى 
فارغ از جناحين اصالح طلب و اصول گرا شكل بگيرد بايد ديد 
قرار است بعد از شكل گيرى آن چه اتفاقى به وجود بيايد 
و تا زمانى كه فضاى سياسى كشور بدين شكل است، وقتى 
كه جناح جديدى شكل بگيرد تا مادامى كه اين مشكالت 
وجود دارد تشكيل اين خط سوم خودش داستان جديدى 

را به وجود مى آورد.

يادداشت                 احمد حكيمى پور

مطالبه برخى محافل عربى براى حضور در مذاكرات 
ايران و غرب، از ديرباز مطرح بوده است. زمانى كه دولت 
باراك اوباما در سال 2015 با ايران به توافق هسته اى 
رسيد، برخى عرب ها او را متهم كردند كه منافع عربى را 
ناديده گرفته است. اين روزها، با اوج گيرى تنش ها، و نيز 
مطرح شدن احتمال آغاز دور جديدى از مذاكرات، بار 

ديگر، اين نگرانى قديمى مطرح شده است.
رسانه هاى نزديك به عربستان و امارات، در عين استقبال 
از فشار حداكثرى آمريكا بر جمهورى اسالمى ايران، با 
احتياط از احتمال به حاشيه رفتن كشور هاى عربى در 

مذاكرات احتمالى ميان ايران و غرب ابراز نگرانى مى كنند.
به ايران «حمله نقطه اى» كنيد؛ اين پيشنهاد صريحيك 
روزنامه سعودى به آمريكا پس از حمله خرابكارانه به 
چهار نفتكش در بندر الفجيره امارات و حمله پهپادى 
حوثى ها به تاسيسات نفتى عربستان بود. يك شنبه هفته 
گذشته، حداقل چهار نفتكش در نزديكى بندر الفجيره 
امارات مورد حمله خرابكارانه قرار گرفتند و چند روز 
بعد، حوثى هاييمن با پهپاد، خط انتقال نفت عربستان به 

سمت بندر ينبع در درياى سرخ را هدف گرفتند.
را  حوثى ها  و  ايران  مستقيما  عربستان،  كه  حالى  در 
مسئول حمله به تاسيسات نفتى خود دانست، امارات 
تاكنون هيچ طرفى را به طور رسمى متهم نكرده است 
هر چند كه مقامات آمريكايى معتقدند كه احتماال ايران 
در اين حمله نقش داشته است. اين حمالت در حالى 
ميان  تنش  اوج گيرى  اثر  در  كه  است  گرفته  صورت 
ايران و آمريكا، تحركات نظامى در خليج فارس شدت 
گرفته است. در جديدترين تحول، آمريكا و كشور هاى 
عربى حوزه خليج فارس، درباره استقرار مجدد نيرو هاى 
آمريكايى در اين كشور ها به توافق رسيده اند. منابع آگاه 
عربى به روزنامه فرامنطقه اى «الشرق االوسط» گفته اند 
كه عربستان و تعدادى از كشور هاى شوراى همكارى 
خليج فارس با درخواست آمريكا براى استقرار مجدد 
نيرو هاى نظامى خود در آب هاى خليج فارس و خاك 
ادعا  عربى  منابع  كردند.  موافقت  عربى  كشور هاى 
مى كنند اين استقرار با هدف بازداشتن ايران از اتخاذ 
هرگونه اقدام نظامى محتمل عليه كشور هاى عربى و 
منافع آمريكا انجام شده است. پيش از اين، آمريكا براى 
ارسال پيام به ايران، تجهيزات نظامى متعددى، نظير 
ناو هواپيمابر آبراهام لينكلن و بمب افكن هاى بى52، به 

خليج فارس اعزام كرده بود.
عربى  كشور هاى  رسانه هاى  صدر  در  تحوالت  اين 
قرار گرفته است و تحليلگران اين رسانه ها متناسب با 

رويكرد هاى كشورهايشان ارزيابى هاى خود را از وضعيت 
ارائه مى كنند. در رابطه با تنش هاى فعلى ايران و آمريكا، 
مى توان چند رويكرد را مشخص كرد. رويكرد نخست 
به رسانه هاى نزديك به عربستان و امارات و متحدان 
آن ها مربوط مى شودكه، ضمن حمايت از سياست كاخ 
سفيد در برابر ايران، از سياستمداران كشور هاى خود 
وارد  آمريكا  و  ايران  تقابل  در  احتياط  با  مى خواهند 
شوند. گروه دوم، رسانه هاى وابسته به قطر است كه در 
صحت سياست هاى عربستان و امارات در همراهى با 
دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريكا، تشكيك مى كنند. 
رويكرد اصلى اين رسانه ها، كه گاهى مطالبى به نفع 
ايران هم در آن ها منتشر مى شود، در ضديت با عربستان 
و امارات تعريف مى شود. سرانجام گروه سومى هم وجود 
ايران  به  نزديك  از رسانه هاى عربى  دارد كه متشكل 
و برخى رسانه هاى عراق است. اين رسانه ها عمدتا از 
خطر وقوع نزاع مسلحانه در منطقه هشدار مى دهند و 
از تنش زدايى ميان تهران و واشنگتن حمايت مى كنند.

همه  از  سعودى ها  رويكرد  باال،  موارد  همه  ميان  از 
قابل توجه تر است. چرا كه برخى روزنامه نگارانى كه مرتبا 
در روزنامه ها مطلب مى نويسند و يا در رسانه هاى صوتى 
و تصويرى حضور پيدا مى كنند، روابط بسيار نزديكى 
با سياستمداران كشورشان دارند و به نوعى ديدگاه هاى 

محافل قدرت را به طور غيررسمى مطرح مى كنند.
سعودى ها و اماراتى ها در سطح رسمى، خواستار جنگ با 
ايران نيستند. اما همراهى آن ها با كاخ سفيد در تحريم نفتى 
ايران و نيز نوع نگاه رسانه هاى آنان به تنش هاى فعلى 
تهران و واشنگتن، ممكن است چيز ديگرى را نشان دهد. 
شايد بتوان سرمقاله چند روز پيش روزنامه انگليسى زبان 
«عرب نيوز»، كه تركى بن سلمان، پسر پادشاه سعودى، 
مالك آن است، را بارزترين تفاوت ميان سياست هاى 

رسمى و غيررسمى رياض و ابوظبى تلقى كرد.
حمالت  و  الفجيره  حمله  به  واكنش  در  نيوز  عرب 
حوثى ها به تاسيسات نفتى عربستان، صريحا از آمريكا 
خواست كه به ايران «حمله نقطه اى» كند. اين روزنامه 
در مطلبى تحت عنوان «ايران نبايد بدون تنبيه بماند» 
نوشت: «از ديدگاه حساب شده اين روزنامه، بايديك اقدام 
بازدارنده و تنبيهى اتخاذ شود تا ايران بداند كه هيچ 
عمل پليدى بدون مجازات نخواهد بود؛ از نظر ما، چنين 

اقدامى بايد حمله نقطه اى حساب شده باشد.»
به عرب  به عربستان، نسبت  نزديك  ساير رسانه هاى 
نيوز موضع ماليم ترى داشتند. هر چند كه آن ها هم 
به احتمال وقوع جنگ ميان ايران و آمريكا پرداختند. 
برخى از تحليلگران اين رسانه ها، معتقدند كه پس از 
چند دهه كشمكش ميان ايران و نايبانش از يك طرف 
و آمريكا و متحدان عرب و اسرائيلى اش از طرف ديگر، 
رسيده  فرا  «اجتناب ناپذير»  رويارويى  لحظه  سرانجام 
است. در همين رابطه، عبدالرحمن الراشد، مدير سابق 
شبكه العربيه، طييادداشتى در روزنامه الشرق االوسط، با 
بيان اينكه «تقابل با ايران اجتناب ناپذير» است، نوشت: 
«از حيث تقابل نظامى با ايران، همه احتماالت مطرح 
است. در پاسخ به حمالت اخير (به نفتكش ها در الفجيره 
و خطوط انتقال نفت سعودى)، تقابل شايد به شكل 
محدود يا گسترده، اتفاق بيافتد و شايد هم اتفاق نيافتد.»

به ادعاى الراشد، آمريكا و كشور هاى عربى از چند دهه 
پيش تاكنون تالش كرده اند با ايران تنش زدايى كنند، 
اما فايده اى نداشت. به همين دليل، الراشد، مى نويسد: 
«امروز با اين حقيقت مواجه هستيم كه چاره اى جز 
مقابله با نظام در تهران نداريم.»روزنامه نگاران سعودى 
عموما، ضمن تاكيد بر فرا رسيدن لحظه تقابل، ادعا 
مى كنند كه اين ايران است كه اوضاع را به سمت تقابل 

پيش مى برد و اقدامات كشورشان در واقع تدافعى است. 
سلمان الدوسرى، سردبير پيشين الشرق االوسط، چنين 
ديدگاهى را مطرح كرده است. او طييادداشتى در همين 
روزنامه نوشت: «هيچ كس از كشور هاى منطقه دنبال 
جنگ نيست، فقط ايران است كه مى خواهد جنگ را 
شعله ور كند. ساير كشور ها خواهان جلوگيرى از جنگ 
هستند.»در ادامه همين روايت، هانى الظاهرى، روزنامه نگار 
سعودى در روزنامه عكاظ، ايران را به گربه پيرى تشبيه 
كرد كه در اثر اقدامات آمريكا در گوشه اى محصور شده 
و ممكن است اقدامى «انتحارى» انجام دهد. عكاظ، در 
گزارش ديگرى، اعالم كرد كه امسال، ايران «تابسان داغى» 
خواهد داشت.در مقابل اين بزرگنمايى، خط ديگرى وجود 
دارد كه با احتياط بيشترى به تنش هاى فعلى مى پردازد. 
برخى تحليلگران نزديك به عربستان همواره اين نگرانى را 
مطرح مى كنند كه هدف آمريكا از تشديد فشار ها بر ايران، 
تامين منافع كشور هاى عربى نيست. بلكه اگر ترامپ با 
تهران به معامله اى برسد، نگرانى هاى كشور هاى عربى 
از ايران مد نظر قرار نخواهد گرفت.مطالبه برخى محافل 
عربى براى حضور در مذاكرات ايران و غرب، از ديرباز 
مطرح بوده است. زمانى كه دولت باراك اوباما در سال 
2015 با ايران به توافق هسته اى رسيد، برخى عرب ها او 
را متهم كردند كه منافع عربى را ناديده گرفته است. اين 
روزها، با اوج گيرى تنش ها، و نيز مطرح شدن احتمال 
ايننگرانى  ديگر،  بار  مذاكرات،  از  جديدى  دور  آغاز 
قديمى مطرح شده است. محمد قواص، تحليلگر لبنانى، 
طييادداشتى در روزنامه العرب، به همين مسئله پرداخت 
و تصريح كرد كه كشور هاى عربى در معامله احتمالى 
دونالد ترامپ با ايران جايى ندارند.قواص نوشت: «شايد 
كشور هاى عربى، خصوصا آن هايى كه در معرض تهديد 
مستقيم رفتار ايران هستند، بايد تشديد تنش نظامى 
فعلى آمريكا در خليج (فارس) را به نحو ديگرى ببيند. 
هدف اين تشديد تنش آمريكايى، هيچ ارتباطى با آينده 
امنيت منطقه ندارد.» به گفته اين تحليلگر، آمريكا و اروپا 
به دو دليل در زمينه جلوگيرى از ساخت سالح هسته اى 
توسط ايران متحد هستند؛ نخست اينكه آن ها نگران 
برترى اسرائيل در اين زمينه هستند. ثانيا، برنامه موشكى 
اتحاديه  براى كشور هاى  تهديدى  به  ايران  بالستيكى 
با  اروپا تبديل شده است. خصوصا اگر اين موشك ها 
كالهك هاى هسته اى تكميل شوند؛ لذا از ديدگاه قواص، 
مذاكرات ايران در آينده بر مسئله هسته اى و موشكى 
متمركز خواهد بود و در آن كسى به رفتار ايران در جهان 

عرب اهميت نخواهد داد.

مطالبه گرى برخى از محافل عربى منطقه :

فشـار حداكثـرى آمـريكا بر ايـران !

معاون سياسى بسيج اساتيد تهران:
 سركردگان تجمع اخير دانشگاه تهران 

نفوذى هستند
روح اهللا سلگى، معاون سياسى بسيج اساتيد تهران بزرگ 
با اشاره به تجمع تعدادى از افراد در دانشگاه تهران گفت: 
▫ عمومسركردگاناين جريان نفوذى بوده و از طبقه سرمايه دار 
هستند كه هيچ نسبتى با عدالت خواهى ندارند.؛ در حقيقت 
با لطايف الحيل چهره خود را  جريان معاندى هستند كه 
عوض مى كنند؛يك روز در قالب جنبش سبز، يك روز با 
پرچم ماركسيست،يك روز با َعلم مخالفت با حجاب ولى 
مخرج مشترك تمام اين جريان ها مقابله با دين مبين اسالم 
است كه انقالب اسالمى را نيزيكى از شاخه هاى آن مى دانند؛ 
اين جريان از جوان دين دار ايرانى مى ترسد و هراس دارد./آنا

سفير تركيه:
 موانع را برداريد تجار ما دوان دوان

 به ايران مى آيند
دريا اورس، سفير تركيه در ايران:در صورتى كه برخى موانعى 
كه از سوى ايران اعمال مى شود برطرف شود بازرگانان و 
سرمايه گذاران تركيه با دست باز و دوان دوان به سمت ايران 
خواهند آمد. موانع موجود براى سرمايه گذارى ترك ها در 
ايران بيشتر مربوط به مقرراتى كه است مانع تسهيل سرمايه 
گذارى در برخى از مسائل مى شود. اين مسائل توسط دو 
دولت به طور مرتب و منظم روى ميز مذاكره و بررسى قرار 

دارد و تمامى در هاى مذاكره و مالقات باز است/ ايرنا

توصيه جالب فرماندار آستارا به ترامپ
فرماندار آستارا تاكيد كرد: توصيه مى كنم آقاى ترامپ حتما 
كتاب تاريخ بى خردى اثر باربارا تاكمن، نويسنده آمريكايى 
و كتاب هايى كه پيرامون هشت سال دفاع مقدس مردم 
كشورمان به رشته تحرير درآمده است را مطالعه كند و از 

آن ها عبرت بگيرد.

فياض: 
روحانى حرف هايى مانند احمدى نژاد

 و هاشمى مى زند
استاد دانشگاه گفت: مردم به رئيس جمهور رأى مى دهند، 
اما تابع دولت نيستند، اگر دولت بخواهد از حدود اختياراتش 
خارج شود جلوى آن مى ايستند. اينكه روحانى هم بخواهد 
مظلوم نمايى كند اوضاع خراب تر مى شود، چون ديگر كسى 
حرف او را گوش نمى كند. حسن روحانى در ديدارى كه با 
سياسيون داشت، هنگام پاسخ به انتقادها، درددل هايش را 
مطرح كرد. گفت: «اينقدر كشور را با زمان جنگ مقايسه 
نكنيد چراكه آن زمان فقط مسئله كشور تأمين اسلحه بود، 
اما االن تحريم بانكى و نفتى هستيم». اما آنجا گاليه هاى 
روحانى پررنگتر شد كه اعالم كرد «همه انتظارات را از دولت 

داريد، ولى بايد ببينيد دولت چقدر اختيار دارد، دولت نه 
در سياست خارجه اختيار دارد، نه مى داند كجا بايد مذاكره 
كند و مذاكره نكند، كجا مالقات كند و كجا مالقات نكند 
و نه اختيار فرهنگ و صدا و سيما در دست دولت است.» 
ابراهيم فياض در واكنش به اظهارات روحانى به نامه نيوز 
گفت: انقالب وقتى پيروز شد، بعد از مدتى بازرگان دائم 
در تلويزيون اعالم مى كرد «كار دست دولت نيست». حاال 
بازرگان يك نمونه بود. احمدى نژاد و هاشمى رفسنجانى 
هم نمونه هاى ديگر رياست دولت بودند كه هر چقدر قدرت 
و اختيار هم مى گرفتند مى گفتند «كم است». آخرش هم 
ديديم چه مسائلى را ايجاد كردند. اين افراد قدرت مطلقه را 

مى خواهند كه با دموكراسى جور در نمى آيد.

كواكبيان:
 عارف نيايد، خودم كانديدا مى شوم

نماينده مجلس بر ضرورت كانديدا شدن عارف براى انتخابات 
رياست مجلس تاكيد كرد و گفت: اگر عارف نيايد، خودم 
كانديدا مى شوم. مصطفى كواكبيان، نماينده مردم تهران 
درباره  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  با  گفتگو  در  مجلس  در 
انتخاب رييس آينده مجلس شوراى اسالمى كه در هفته 
آيندهبرگزار مى شود، گفت: هميشه اعتقاد قبلى داشتم كه 
بايد آقاى عارف براى انتخابات رياست مجلس بيايند و اگر 
نيامدند خودم كانديدا هستم. وى همچنين به ارزيابى آخرين 
وضعيت پارلمان اصالحات پرداخت و خاطرنشان كرد: جلسه 
مفصلى در اين باره خواهيم داشت و اگر به تصويب برسد اجرا 
مى كنيم، تعدادى از مواد آن باقى مانده كه بخاطر وقوع سيل 

و تعطيالت هنوز جلسه اى تشكيل نشده است.

نشريه عمانى: 
مسير هاى جايگزين تنگه هرمز ناامن است

نشريه عمانى «عمان ديلى» در مطلبى نوشت: حوادث و 
حمالت هفته گذشته در بندر ‹الفجيره› در آب هاى امارات 
و بنادر مشرف به درياى سرخ در ساحل عربستان نشان 
مى دهد كه ديگر معابر بين المللى براى صدور نفت ناامن و 
نامناسب است. عمان ديلى كه به تازگى اين مطلب را منتشر 
كرد، در اين باره نوشت: هدف قرار گرفتن نفتكش هاى امارات 
و عربستان در بندر نفتى الفجيره در امارات و حمله پهپادى 
به تاسيسات نفتى عربستان در ساحل  انصاراهللا  نيرو هاى 
درياى سرخ نشانگر اين است كه درياى عمان و درياى سرخ 
جايگزين خوبى براى تنگه هرمز نخواهند بود، چراكه صدور 
نفت از اين مناطق با ناامنى مواجه خواهد بود.به نوشته اين 
نشريه،35 درصد از توليدات نفتى جهان از تنگه هرمز عبور 
مى كند و در صورت وقوع جنگ ميان ايران و آمريكا در اين 
منطقه، كشور هاى حوزه خليج فارس با چالشى بسيار جدى 
مواجه خواهند شد. اين نشريه با نقل سخنان سرلشكر باقرى 
رييس ستاد مشترك نيرو هاى مسلح جمهورى اسالمى ايران 
در ماه گذشته نوشت: ايران به دنبال بستن تنگه هرمز نيست 

و فقط در صورت اعمال تهديد از سوى دشمن مجبور به اين 
كار خواهد شد. باقرى گفته بود: اگر نفت ايران از تنگه هرمز 
عبور نكند، اجازه عبور نفت هيچ كشورى را از آن نمى دهيم. 
«كامل الحرمى» كارشناس كويتى نيز به خبرگزارى فرانسه 
گفته بود كه براى صدور نفت هم اكنون راه هاى جايگزينى 

براى تنگه هرمز نداريم.

درخواست كمك ترامپ از سوئيس
 براى توافق با ايران

نشريه سان انگليس در گزارشى با اشاره به اينكه رئيس جمهور 
آمريكا خواهان مذاكرات مستقيم با ايران است، نوشت: دونالد 
به  توافقى  براى حصول  خود  سوئيسى  همتاى  از  ترامپ 
منظور جلوگيرى از آن چه وقوع درگيرى با ايران عنوان شده، 
درخواست كمك كرده است.به گزارش نشريه سان، دونالد 
ترامپ، رئيس جمهور آمريكا اولى مائورر، همتاى سوئيسى 
خود را به كاخ سفيد فراخواند تا از او براى حصول توافقى 
با ايران به منظور جلوگيرى از وقوع درگيرى با اين كشور 
درخواست كمك كند.اين اقدام پس از آن انجام گرفته است 
كه گفته مى شود رئيس جمهور ترامپ هراس دارد مشاوران 
ارشد جنگ طلب او در حال سوق دادن آمريكا به سمت يك 
جنگ هستند، چيزى كه خالف وعده هاى انتخاباتى او مبنى 
بر جلوگيرى از وقوع مناقشات هزينه بر براى آمريكا است. وى 
نگران است كه وقوع هر گونه درگيرى با ايران انتخاب مجدد 

او در سال 2020 را با خطر مواجه كند.

توضيحات امام جمعه نقده، درباره 
كاهش ساعات مجالس عروسى

ارسال نامه امام جمعه شهرستان نقده به اداره ارشاد اسالمى، 
بازتاب گسترده اى در شبكه هاى اجتماعى و رسانه هاى داخل 
و خارج كشور داشت. در مضمون اين نامه كاهش هزينه هاى 
زائد مجالس عروسى بود و در آن صحبت از اينشده بود كه 
ساعت برگزارى عروسى در تاالرها، 3 ساعت باشد و از 12 
شب به بعد تجاوز نكند، آن گونه كه حجت االسالم محمود 
ابراهيمى به «شهروند» گفته رسانه هاى معاند با وارونه نمايى 
امام  داشته اند.  پسندانه  مردم  اقدام  اين  تخطئه  در  سعى 
جمعه نقده گفت: متاسفانه برخى افراد در داخل و خارج 
از كشور از اين سخنان سوء برداشت كرده و گفتند كه امام 
جمعه گفته كه در تاالرها را ببنديد و بگيريد و زندايى كنيد. 
اصال چنين چيزى نبود. در بند 4 نامه آمده كه «از اداره 
محترم ارشاد اسالمى مى خواهم به تمامى چاپخانه ها اعالم 
كند از چاپ كارت عروسى بيش از سه ساعت(صرفا براى 
شيرينى) و كشاندن عروسى ها به نيمه هاى شب و صرف شام 
خوددارى كنند كه ان شاءاهللا در سريع ترين زمان ممكن با 
برگزارى جلسه شوراى فرهنگ عمومى پيرامون اين موضوع 
تصميمات الزم اخذ و به تمامى ادارات ابالغ خواهد شد.«اگر 
كلمات قصورى نداشته باشند ما با توجه به پيشينه بحث مان 
كه همه آنها پيشنهاد بود و مردم نيز استقبال كرده بودند، 

كامال مشخص است كه منظور ما چيست. اما اين رسانه ها 
آمده بودند و يك دروغ محض را چسباندند روى بند 4 با يك 
نوار قرمز كه قابل خواندن و رويت نيست. خوشبختانه برخى 
از دوستان در فضاى مجازى اين بند را آشكارا دوباره منتشر 
كردند با اين هدف كه برداشت ها از اين بند اشتباه بوده است.

تماشاگران روزه خوار بازى پارس و 
پرسپوليس بايد شالق مى خوردند

محمد گنجى با گاليه مندى از تعدادى تماشاگران در بازى 
روز قبل كه با روزه خوارى در مال عام باعث بى حرمتى 
به ماه رمضان شدند گفت: دستگاه قضايى كوتاهى كرده! 
گنجى ادامه داد: اگر كسى مريضيا مسافر باشد و در مال عام 
روزه خوارى كند حكمش 25 ضربه شالق است كه متأسفانه 
دستگاه قضايى و ديگر دستگاه ها كوتاهى نمودند در اين 
زمينه توقع داشتيم حداقل يك هشدارى داده مى شد تا 
بدانند شهرستان دارالمومنين جم با آن فرهنگ بسيار بااليى 
كه دارند نسبت به دينشان تعصب دارند. تيم هاى پرسپوليس 
و پارس جنوبى جم روز پنج شنبه در آخرين هفته از رقابت 

هاى ليگ برتر فوتبال كشور با هم ديدار كردند. /آواى جم

پيشنهاد ايجاد شبكه زنانه در صدا و سيما
محمدحسين ظريفيان، مديركل پژوهش هاى اسالمى رسانه 
با حجت  االسالموالمسلمين سيدمحمود مدنى، مدير جامعه 
الزهرا عليهاالسالم ديدار و گفتگو كرد. مدير جامعه الزهرا 
عليهاالسالم در اين ديدار با اشاره به ظرفيتى كه انقالب 
اسالمى براى حضور روحانيت در صدا و سيما و رسانه ايجاد 
كرده است، گفت: پيش از انقالب حضور روحانى در يك 
مدرسه نيز با مشكل مواجه بود اما چهل سال است كه به 
بركت انقالب اسالمى صدا و سيما در اختيار اسالم، انقالب 
و حوزه و روحانيت است، هر چند متاسفانه تاكنون نتوانسته 
بهره  انقالب  و  ارزش در طراز اسالم  با  اين فرصت  از   ايم 
بردارى كنيم. وى با پيشنهاد ايجاديك شبكه زنانه در صدا و 
سيما گفت: جامعه الزهرا عليهاالسالم در 5 حوزه مي ت واند 
با صدا و سيما همكارى  هايى داشته باشد. حجت االسالم 
و  رسانه  مبانى  بحث  در  داشت:  اظهار  مدنى  والمسلمين 
صدا و سيما آمادگى داريم تا با مشخص كردن پروژه هاى 

تحقيقاتى، كارهاى پژوهشى انجام دهيم.

عليرضا بهشتى: 
شهيد بهشتى از خلخالى تعهد گرفت

عليرضا بهشتى در گفت وگو با شرق گفت: وقتي مكانيسم هاي 
عيب يابي در هر نظام سياسي زنده نگه داشته شود، جلوي 
بي قانوني ها و افراط گري ها گرفته مي شود؛ چنان كه در ابتداي 
انقالب نيز تا حدي همين گونه بود. در ماجراي دادگاه هاي 
انقالب با شيوه كار صادق خلخالي برخورد شد. خلخالي 
كسي بود كه از ملي شدن صنعت نفت و سپس 15 خرداد 
سال 42 تا انقالب اسالمي فعاليت هاي سياسي گسترده اي 

داشت؛ اما وقتي پا در عرصه افراط گذاشت، با او برخورد شد. 
شاهد مثال اين موضوع تعهدي است كه شهيد بهشتي از او 
گرفت و خلخالي خط به خط تعهدنامه را امضا كرد كه متن 
آن در كتاب زندگي و زمانه منتشر شده است؛ اما بايد به  ياد 
داشته باشيم كه در ابتداي انقالب به  دليل آنكه يك  سيستم 
حكومتي تغيير كرده بود، تعدد مراكز تصميم گيري وجود 
داشت و در چنان شرايطي معموال تصميم هاي افراطي گرفته 
مي شود. در واقع مشكل اصلي تصميم هاي تند و خارج از 
قاعده نيست بلكه رسميت يافتن آنهاست كه راه را بر هرگونه 
كه  مى كنند  احساس  مردم  به تدريج  و  مى بندد  شفافيت 
مسئوالن به  واسطه قدرتي كه در اختيار دارند، مي توانند در 
قبال رفتارها و تصميمات خود پاسخ گو نباشند و اين مى شود 
كه اليه هاي فساد گسترش و اعتماد عمومي كاهش مى يابد. 
متأسفانه يكى ديگر از سياست هاى مخرب، مى تواند ايجاد 
حياط خلوت هايى باشد كه هيچ كس جز عده اى خاص به آنها 
دسترسى ندارد؛ در صورت وجود چنين حياط خلوت هايى 
آن عده هر كارى كه مى خواهند، مى كنند و به هيچ كس هم 
پاسخ گو نيستند. در دهه نخست انقالب كه جنگ در ميان 
بود، دولت مهندس موسوى در نامه اى از شوراى نگهبان 
درخواست كرد كه هزينه ارزى در بودجه بررسى شود. جنگ 
كه تمام شد، شوراى نگهبان گفت ذكر هزينه هاى ارزى در 

بودجه ضرورى نيست و بايد از بررسى مجلس بيرون بيايد.

تقدير امام جمعه اصفهان از دادستان 
درخصوص جلوگيرى از دوچرخه سوارى زنان

بخش  در  اصفهان  جمعه  امام  طباطبايى نژاد،  آيت اهللا 
اصفهان  دادستان  اقدام  به  خود  صحبت هاى  از  ديگرى 
در ارتباط با موضوع دوچرخه سوارى زنان اشاره و اظهار 
داشت: از دادستان در ارتباط با دستورالعمل جلوگيرى 
دوچرخه سوارى  مسأله  چون  اجتماعى  مفاسد  برخى  از 
در  وى  مى كنم.  تشكر  بى حجابى  و  گردانى  زنان، سگ 
ادامه با تبريكايام ماه مبارك رمضان ابراز داشت: رمضان 
ماه بندگى خدا و ماه خودسازى است، ماهى كه انسان 
مى تواند با تفكر و برنامه ريزى برنامه يك سال آينده خود 

را به نوعى تبيين كند تا در مسير كمال گام بردارد.

انتقاد جدى حسام الدين آشنا از صداوسيما
عضو شوراى نظارت بر صداوسيما در واكنش به توييتيكى 
از تهيه كنندگان سينما كه از نحوه نظارت بر تبليغات مواد 
غذايى در اين سازمان انتقاد كرده بود، گفت: مكاتبه كرده 
ايم، گزارش داده ايم ... پاسخ يك كالم است؛ پول نداريم 
از  توييتى  داريم. سيد محمود رضوى مجد در  پس حق 
نظارت بر تبليغات مواد غذايى در صداوسيما انتقاد و نوشت: 
آيا جان مردم بايد بازيچه سرمايه دارى بشود؟ پس جايگاه 
نظارت كجاست؟ اين تهيه كننده سينما نوشت: پيش از اين 
كرم حلزون، برنج خاص (مخلوطى از پالستيك و آرد برنج 

نامرغوب) و اين روز ها هم راهكار ريزش مو و رنگدانه مو؟



استاندار خوزستان گفت: در پى مذاكرات انجام شده ميان 
ايرانى و عراقى، با پيشنهاد هدايت بخشى از  دو طرف 
سيالب ها به رودخانه دجله و كانون هاى ريزگرد در عراق 

موافقت شد.
غالمرضا شريعتى در حاشيه برگزارى جلسه ستاد مديريت 
بحران خرمشهر در جمع خبرنگاران اظهار كرد: در پى 
تماس با قائم مقام وزير خارجه درخواست مذاكره با طرف 
عراقى براى مانع نشدن از ورود سيالب به خوزستان انجام 
شد و در پى اين تماس دو روز گذشته ديدارى سياسى 
ميان طرف ايرانى و عراقى براى بررسى موضوع انجام شد.

استاندار خوزستان از موافقت براى باز كردن كانال 21 هور 
العظيم عراق به عنوان يكى از نتايج اين مذاكره دوجانبه 
ياد كرد و گفت: روز پنج شنبه هم زمان با انجام مذاكرات، 
تماس تلفنى با بنده براى استعالم از خواسته هايمان برقرار 
شد كه از هيئت مذاكره كننده درخواست شد تا هماهنگى 

الزم براى باز كردن كانال 21 هورالعظيم انجام شود.

وى افزود: طرف عراقى با اين خواسته موافقت كرد و در 
صورت اجرايى شدن اين مصوبه و باز شدن كانال 21، 
مى توان آبى با حجم 300 مترمكعب بر ثانيه را به رودخانه 

دجله هدايت كرد.
از كانون هاى  از تر كردن يكى ديگر  ادامه  شريعتى در 
ريزگرد در عراق خبر داد و اظهار كرد: يك مخزن بزرگ 
در خاك عراق وجود دارد كه يكى از كانون هاى ريزگرد 
هم هست و اين اواخر مشكالتى را براى استان خوزستان 
ايجاد كرده است، در اين مذاكره از طرف عراقى درخواست 
شد تا آب به اين مخزن رهاسازى شود و عراق با اجرايى 

شدن اين كار نيز موافقت كرد.
وى افزود: درخواست اينكه طرف عراقى اجازه دهد آب در 
نهر عدن رهاسازى تا از آن طريق به اروندرود بريزد نيز در 
اين جلسه مطرح شد كه با اين درخواست موافقت نشد 
هر چند ميزان آبى كه از اين طريق منتقل مى شد مقدار 

زيادى نبود و تأثير چندانى در اوضاع نداشت.

استاندار خوزستان در ادامه بر اينكه با تمهيدات ديده شده 
در خاك كشور خطرى شهرهاى جنوبى استان خوزستان 
مسئله خاصى  گفت:  و  كرد  تأكيد  نمى كند،  تهديد  را 
تاكنون ايجاد نشده و اين جلسات براى آمادگى و اطالع 

مردم برگزار مى شود.
وى ادامه داد: با همكارى نهادهاى مختلف ظرفيت هاى 
خوبى در مخازن خوزستان براى نگه داشت آب سيالب 
ظرفيتى  خرمشهر  اطراف  در  تنها  و  است  ايجادشده 
معادل دو ميليارد مترمكعب وجود دارد كه يك ميليارد 
مترمكعب آن ايجاد شده و يك ميليارد مترمكعب نيز 
ظرف يك هفته تا 10 روز آينده براى ذخيره آب شيرين 

فراهم خواهد شد.
شريعتى همچنين از تصويب اجرايى شدن هرچه سريع تر 
سيفون براى انتقال آب شور اطراف خرمشهر به دريا در اين 
جلسه مديريت بحران خرمشهر خبر داد و گفت: در جلسه 
امروز مصوب شد كه طرح سيفونى كه آب را از كانال 

شيردم به دريا مى ريزد هرچه سريع تر توسط آب و برق 
خوزستان اجرايى شود تا بتوان مشكالت زهاب نيشكر را 

نيز به اين وسيله به طور كامل رفع كرد.
وى افزود: دولت مصوبه اى براى تأمين اعتبار اجراى اين 
طرح تعيين كرده است و پيمانكار مجرى نيز به زودى 
مشخص مى شود و ظرف 6 ماه تا يك سال آينده اين 
آب شويه نيز اجرا خواهد شد.استاندار خوزستان در ادامه 

مشكل  خوزستان،  در  اقدامات  اين  انجام  با  كرد:  بيان 
آب گرفتگى و سيالب وجود نخواهد داشت و كشاورزان نيز 
از هم اكنون مى توانند براى كشت تابستانه اقدام كنند تا به 
افزايش ميزان توليد كشور بيانجامد.عراق پيش تر با ورود 
آب سيالب از ايران به محدوده كشورش مخالفت كرد. 
گفته مى شود اين تصميم براى حفاظت از تأسيسات نفتى 

ايجاد شده در هورالعظيم واقع در محدوده عراق است.

در  زده  وضعيت شهرهاى سيل  آخرين  بررسى  جلسه 
وزير  عمرانى  معاون  با حضور  كه  استاندارى خوزستان 

كشور برگزار شد.
فاضل عبيات صبح امروز در جلسه بررسى آخرين وضعيت 

شهرهاى سيل زده كه با حضور معاون عمرانى وزير كشور 
برگزار شد، اظهار كرد: هفته گذشته بازسازى و نوسازى 
مناطق سيل زده آغاز شده و اين به آن معنى نيست كه 

بازسازى فقط مربوط به منطقه خاصى باشد.

وى افزود: انتظار مى رود كار بازسازى مناطق سيل زده 
ظرف سه ماه ديگر تمام شود و ما جشن پايان بازسازى 
را بگيريم.معاون عمرانى استاندار خوزستان با اشاره به 
اهميت اشتغال در مناطق روستايى گفت: تسهيالتى كه 
به روستاييان داده مى شود در محل خودش هزينه شود 

تا سبب رونق روستاها شود.

 اهواز بيش از مناطق ديگر از سيل متضرر شد
 جمال عالمى نيسى سرپرست فرماندارى اهواز  با بيان 
اينكه سيل آسيب زيادى به حوزه شهرى و روستايى ما 
وارد كرد، اظهار كرد: اهواز با وسعتى كه در بخش شهرى 
و روستايى دارد بيش از مناطق ديگر از سيل متضرر شد.

وى افزود: با اخذ اطالعات از دستگاه هاى اجرايى در رابطه 
با خساراتى كه سيل به بخش فاضالب و زيرساختهاى 
وارد ميزان خسارت 5 هزار و 600  شهرى و روستايى 

گفت:   اهواز  فرماندارى  است.سرپرست  تومان  ميليارد 
بيشترين ضررى كه سيالب در قسمت شهرى اهواز وارد 
كرد مربوط به بخش فاضالب و معابر است و در بخش 

روستايى بيشترين آسيب را  راههاى ارتباطى ديدند.
عالمى نيسى با بيان اينكه اهواز با سيالب سه رودخانه دز، 
كارون و كرخه مواجه بود، عنوان كرد: با وجود تالش هاى 
بسيارى كه براى ممانعت از ورود سيل شد اما روستاهاى 
بخش مركزى زير آب رفت و زير ساختهاى آنها  خراب 
شد.وى بيان كرد: در اين سيل800 واحد شهرى و يك 
هزارو 600 واحد در روستا آسيب ديد كه تعداد  370 
شهرى  مسكونى  واحد  و 30  روستايى  مسكونى  واحد 
احداثى و تعداد يك هزارو 230 واحد مسكونى روستايى و 

تعداد 870 واحد مسكونى شهرى تعميراتى هستند .
عالمى نيسى با اشاره به آغاز بازسازى اماكن مسكونى 
در مناطق سيل زده، گفت:  حدود 400 واحد روستايى  

كمك هاى بالعوض دريافت كردند و بازسازى خود را 
شروع كردند.

244 روستا در گير سيل و آبگرفتگى شدند
امور  كل  مدير  حسينى  عبداهللا  نشست  اين  ادامه  در 
سيل  در  كرد:  اظهار  خوزستان  استاندارى  روستايى 
اخير244 روستا با جمعيت200 هزار نفر در گير سيل 
از روستاها  برخى  اينكه  بيان  با  آبگرفتگى شدند.وى  و 
صدرصد  در محاصره آب قرار گرفتند، گفت: اكنون تنها 
واقع در مسير  دو روستا، يكى روستاى حمدان سلجه 
خسرج حميديه  و دوم روستاى مگرن3 واقع در بخش 
مركزى شوش هنوز درگير سيل هستند.مدير كل امور 
روستايى استاندارى خوزستان عنوان كرد: بيمه حوادث 
244 روستا با مبلغ 20 ميليارد تومان برآورد شده كه 

اكنون شرف پرداخت است.

مديرعامل سازمان آب و برق خوزستان گفت: طبق پيش 
بينى، هواشناسى بارندگى در فروردين را بيشتر از نرمال 

اعالم شد در حالى كه دو برابر نرمال اتفاق افتاد.
 فرهاد ايزدجوخود با اشاره به اقدامات پس از سيالب صورت 
گرفته در اين استان اظهار كرد: اين سازمان از اصلى ترين 
دستگاه هاى اجرايى است و شرايط كشاورزى در استان و به 

تبع آن آب از اهميت بااليى برخوردار است.
وى با اشاره به اينكه آب يك موضوع ميان بخشى است و 
دستگاه هاى زيادى در آن سهم دارند، افزود: براى اليروبى 
سدها و رودخانه ها بيشترين بحث در خصوص سد دز با بيش 
از 600 ميليون مترمكعب ذخيره است؛ با قيمت هاى بين 
المللى اليروبى كه پنج دالر در هر مترمكعب است، اليروبى 

نيمى از سد دز حدود 1.5 ميليارد دالر هزينه دارد.
مديرعامل سازمان آب و برق خوزستان با اشاره به اينكه 
طراحى سدها و عمر آنها به ميزان رسوب آن بستگى دارد، 
اضافه كرد: هر چه آبخيزدارى سدها بهتر باشد، رسوب كمتر 
و عمر سد بيشتر است؛ بنابراين بايديك حوزه آبريز پايدار 
ايجاد كنيم كه آبخيزدارى سد دز 10 درصد نتيجه داشته 

ولى آبخيزدارى از وظايف سازمان آب و برق نيست.
ايزدجو در خصوص افزايش ارتفاع سد دز با اشاره به رسوب 
باالى اين سد از ارائه طرح عالج بخشى خبر داد و گفت: اگر 

آبخيزدارى انجام شود، افزايش ارتفاع نيز محقق مى شود.
وى با اشاره بازگشت ورودى رودخانه ها و سدهاى خوزستان 
به حالت عادى ادامه داد: بررسى هاى حياتى و اوليه نشان 
مى دهد، افزايش ارتفاع سد دز مشكلى ندارد اما در تصميم 
نهايى دو موضوع وجود دارد؛ يكى پنل بين المللى براى 
مطالعات 6 ماهه كه اگر اين پنل تأييد شود، سد بختيارى 

نيز وارد مراحل اجرايى مى شود.
مديرعامل سازمان آب و برق خوزستان با اشاره به برخى 
موانع براى اليروبى رودخانه ها و با تأكيد بر اينكه اليروبى ها 
عرض  تغييرات  و  بر  سيالب  كانال هاى  با  همراه  بايد 
رودخانه ها صورت بگيرد، بيان كرد: در محدوده اهواز 10 

ميليون مترمكعب به صورت موضعى سطح آب در سيالب 
را30 سانتيمتر پايين مى آورد و اگر بخواهيم اثر خوبى داشته 
باشد بايد تا دارخوين انجام شود كه نياز به سرمايه گذار دارد؛ 
پيش از اين هم برنامه ريزى براى گرفتن اعتبارات انجام 
شد اما اولويت هاى مهمترى چون خشكسالى را داشتيم و 
اعتبارات بيشتر در اين راه صرف مى شد.ايزدجو توليد برق 
از مهر سال قبل تا اوايل ارديبهشت سال جارى را 11 هزار 
مگاوات در ساعت اعالم كرد و گفت: در بلندمدت اين ميزان 
پنج هزار مگاوات در ساعت بوده كه نسبت به سال گذشته 

180 درصد يعنى8/2 برابر افزايش داشته است.
وييادآور شد: مقرر شده بود تا طرح آبرسانى غدير52 درصد 
آب استان را تأمين كند كه بسيارى از آن انجام و بعد از 
آبگيرى و تصفيه خانه ها همه امور اين طرح به اتمام مى رسد؛ 
البته به دليل تحريم در بحث فاينانسيك سرى مشكالت 

داريم و بايد راه حل جايگزينى براى آن پيداكنيم.
مديرعامل سازمان آب و برق خوزستان در خصوص احداث 
سدهاى جديد باالرود و خيرآباد گفت: سد باالرود در مرحله 

آبگيرى است اما اعتبار سد خيرآباد در سال 99 مى رسد.
بينى هواشناسى را به دو صورت نمونه فصلى  وى پيش 
و كيفى اعالم كرد و گفت: برخى از پيش بينى بارش ها 
نيز براى بين سه تا پنج روز است، پيش بينى هواشناسى 
فروردين را بيشتر از نرمال (10 درصد) اعالم كرده در حالى 

كه دو برابر نرمال (100 درصد) اتفاق افتاد.
در  كرد:  عنوان  خوزستان  برق  و  آب  سازمان  مديرعامل 
سيالب اخيريكى از نگرانى ها اين بود كه سازمان آب و برق 
استانداردها يك  در  ولى  نكرده  را خالى  خوزستان سدها 
ميزان به عنوان استراتژيك داريم و با توجه به گزارش فصلى، 
هواشناسى خشكسالى تا تير پيش بينى شده بود.وى در 
پاسخ به تأثيرگذارى تصميمات ديگر نهادها بر سازمان آب و 
برق بيان كرد: براى تصميم گيرى هايى كه تبعات اجتماعى 
دارد، شوراى تأمين نيز بايد در كنار تيم فنى باشند تا اين 
تبعات را كاهش دهند؛ البته روال در تمام جهان چنين است.

ترسازى كانون گرد وغبار درعراق

سيالب خوزستان به دجله هدايت مى شود

آخرين وضعيت شهرهاى سيل زده خوزستان

خالى نشدن ذخاير سدها 
بر اساس پيش بينى حجم بارندگى هواشناسى بود

كدام بناهاى تاريخى خوزستان
 در سال 97 مرمت شدند؟

معاون ميراث فرهنگى مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
خوزستان گفت: در سال 1397 بيش از 35 ميليارد و 800 ميليون ريال هزينه 

صرف مرمت بناهاى تاريخى سطح استان شد.
  محمدحسين ارسطوزاده با بيان اين  كه مرمت تعدادى از اين آثار همچنان 
مرمت  حميديه  و  كارون  اهواز،  شهرستان  در  كرد:  اظهار  دارد  ادامه  هم 
هتل قو، ساختمان دانشكده ادبيات، مسجد عامرى، ثقافيه اهواز، پل كوت 
سيدصالح و كوشك حميديه متناسب با تخصيص اعتبارات سال 1397 در 

دستور كار قرار گرفت.
او با اشاره به اين  كه در خرمشهر نيز ساختمان هاى كنسولگرى و هالل احمر 
اين شهرستان در سال 97 مرمت شد افزود: در سطح شهرستان شوشتر نيز 
مسجد جامع، مسجد عبداهللا بانو، خانه افضل، قلعه حسين خان افشار، حمام 
افضل، خانه شيخ شوشترى، خانه گازر و سابات قديم شوشتر از جمله بناهاى 
با ارزش معمارى بودند كه با توجه به ضرورت حفظ و احياء اين بافت هاى 

تاريخى، مرمت اضطرارى درخصوص آن ها به اجراء درآمد. 
و  دستى  صنايع  فرهنگى،  ميراث  مديركل  فرهنگى  ميراث  معاون 
گردشگرى خوزستان ادامه داد: در قالب  جلب مشاركت مالكان خانه هاى 
تاريخى و احياى آن ها نيز نيز خانه رضوان در شوشتر و خانه هاى تاريخى 
و  قصاب  خلج  زرنگار،  پاكارزاده،  صميمى،  رحيمى،  حسين وند،  زرگر، 
قائدى در دزفول با تخصيص اعتبار مورد نياز به زير تيغ مرمت رفته اند. 
و  قديم  پل  كرناسيون،  حمام  رودبند،  امام زاده  بناى  اين كه  ضمن 
در  دزفول  شهرستان  مرمت شده  آثار  ديگر  از  هم  قديمى  آسياب هاى 

بودند.   97 سال 
وى با اشاره به آثار تاريخى مرمت شده شهرستان بهبهان نيزيادآور شد: خانه 
ركابى، خانه اخوان، بقعه بشير و نذير و كليساى كلگه زار از جمله آثار بهبهان 

هستند كه مرمت آن ها از سال 1397 آغاز شده است. 
ارسطوزاده همچنين از خانه بهبهانى رامهرمز، قلعه ليت انديكا، اثر قلعه تل 
پروژه هاى  ديگر  عنوان  به  اللى  بنه وار  روستاى  تاريخى  بافت  و  باغملك 

مرمتى استان نام برد كه در سال 1397 اجرا شدند. 
بالغ بر 35 ميليارد  اعتبارى  با  تاريخى  بناى  اين 37  او خاطرنشان كرد: 
و 800 ميليون ريال از محل اعتبارات استانى، ملى و نفت طى سال 97 

مرمت شده اند.

شورى آب پشت سد گتوند قابل اصالح نيست

استاد دانشگاه تهران و پدر كوير شناسى ايران گفت: وضعيت سد گتوند و 
آب پشت اين سد به دليل وجود گنبدهاى نمكى اصًال قابل اصالح نيست.

پرويز كردوانى اظهار كرد: با احداث سد گتوند، آب شور اين سد بر محصوالت 
كشاورزى شهرهاى پايين اين سد از جمله نخلستان هاى آبادان و خرمشهر 

تأثير گذاشته است و آنها را نابود كرد.
رفتن  بين  از  حال  در  شهرها  اين  نخلستان هاى  اينكه  بيان  با  وى 
به  اين سد، زمين هاى كشاورزى  بود آب  به دليل شور  افزود:  هستند، 
بدتر  شرايط  اين  زمان،  گذشت  با  و  گرفته اند  قرار  تأثير  تحت  شدت 

شد. خواهد 
وجود  دليل  به  گتوند  سد  وضعيت  كرد:  بيان  ايران  شناسى  كوير  پدر 
گنبدهاى نمكى اصًال قابل اصالح نيست از اين رو در صورت امكان بايد 

باالدست اين سد، سد ديگرى ساخت تا شورى سد گتوند كنترل شود.
رودخانه  روى  آخرين سد  و  بلندترين سد خاكى كشور  عليا،  گتوند  سد 
دارد.  قرار  خوزستان  در  گتوند  كيلومترى   25 در  كه  است  كارون 
سازند  كه  شده  باعث  سد  اين  اشتباه  جانمايى  مى گويند  كارشناسان 
نمكى گچساران در مخزن سد قرار گيرد و انحالل نمك اين سازند باعث 
نمك رسوب  ميزان  است.  كارون شده  رودخانه  و  آب مخزن  شور شدن 
كرده در پشت سد گتوند، از سه ميليون تن در سال 90 به 10.5 ميليون 

تن در سال 96 رسيده است.
همزمان با ساخت سد گتوند در مسير آبراهه يك سازند نمكى وجود داشته 
كه به آن اصطالحاً سازند آغاجرى گچساران گفته مى شود كه كامًال شور 
است و در كيلومتر پنج تا 9 باال دست سد گتوند بيرون زدگى زيادى دارد و 

به عنوان منطقه نمكى محسوب مى شود.
مطالعات عالج بخشى سد گتوند در سال 94 به مؤسسه آب دانشگاه تهران 
واگذار شده و اين مؤسسه گزارش خود را به سازمان مديريت و برنامه ريزى 
(كارفرماى مطالعات) ارائه داده اما با گذشت چند سال از تصويب مطالعات، 
اين مطالعات سد  اتخاذ نشده است. در  نهايى در مورد سد گتوند  تصميم 

گتوند به عنوان يك خطاى ملى معرفى شده است.
بر اساس مطالعات دانشگاه تهران، پنج راهكار ارائه و در نهايت سه راهكار 
تأييد شد كه شامل مديريت مخزن، انتقال آب شور به منطقه نزديك و انتقال 
آب شور به منطقه دور است اما اكنون با مستمسك قرار دادن گزينه «مديريت 

مخزن» يا در واقع تخليه آب شور به پايين دست، اين كار ادامه يافته است.

خبر خبر
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چرا سيل فروردين، بزرگ ترين سانحه 
طبيعى ايران بود؟

از26 اسفند 97 با شروع بارش هاى سنگين در استان گلستان در شمالشرق ايران  تا 26 
ارديبهشت98 در كل دو ماه گذشته كشور ما درگير بزرگترين سانحه طبيعى ثبت شده 

در تاريخ خود از  نظر ابعاد سانحه (و نه الزاما از نظر ميزان تلفات) بوده است.
سه دوره بارندگى شديد پى درپى، موجب طغيان140 رودخانه كشور شده، و از دوازده 
حوزه آبخيز رودهاى ايران، سيالب هاى گوناگون در 7 حوزه مشاهده شد (درياى كاسپين، 
خليج فارس-درياى عمان، درياچه  اروميه، اردستان-يزد-كرمان، صحراى قره قروم ، هامون، و 
درياچه نمك).  در اثر اين طغيان ها78 نفر از هموطنان ما (تا شامگاه 24 ارديبهشت98) 
كشته شده و  بيش از 2000 شهر و روستاى ايران  آسيب  ديده است. در اين اتفاقات 26 
استان از 31 استان ايران تحت تاثير رخداد سيل قرار داشته حدود 16.6 ميليون نفر به 
طور غيرمستقيم و حدود 2.5 ميليون نفر به طور مستقيم از سيالب هاى مختلف آسيب 

ديده اند. استانهاى با بيشينه خسارتها به ترتيب لرستان، خوزستان و گلستان بوده اند.
حدود6.7 ميليارد دالر (100 هزار ميليارد تومان) به كشور خسارت وارد شده، كه دولت 
حدود 2.6 ميليارد دالر (حدود 40 هزار ميليارد تومان) را به صورت پرداخت  خسارت هاى 

مستقيم، وام، تسهيالت، تا پايان سال 98 برنامه ريزى كرده تا جبران كند.
1.5 ميليارد دالر (حدود 23 هزار ميليارد تومان) از اين خسارتها مربوط به خسارتهاى 
وارده به بخش كشاورزى كشور است. حوادث اقليمى اخير شامل رخداد حداقل  1500 
زمين لغزش در ابعاد مختلف را نيز موجب شد كه البته اين جنبه از حوادث رخ داده كمتر 
مورد توجه قرار گرفت، و مردمى هم كه در روستاهايى در معرض لغزش ساكن بودند از 

توجه رسانه اى و مردمى نيز دورتر بوده و از اين نظر مظلوم تر بوده اند.
از شواهد تغييرات اقليمى به هم ريختن الگوى اقليمى و بارندگى با ريتم متفاوت و 
رخدادهاى حدى (فرين ها) است. با چنين حوادثى مى توان انتظار داشت تا دوره هاى 
شديدتر و طوالنى تر خشكسالى و همچنين بارندگى هاى شديد در فاصله هاى زمانى و 
بازگشت هاى سريعتر در آينده نيزدر كشور ما رخ دهد. در سيالب12 و 13 فروردين98  
پلدختر سيالب در ارتفاع حدود 3 تا 4 متر فراتر از تراز قرار گيرى پل، از رودخانه كرخه 
عبور كرد. در سيالب خوزستان  كه از حدود 8 فروردين با باال آمدن آب پشت سدها 
و از 13 فروردين با آبگرفتگى وسيع دشت سيالبى رودخانه هاى كرخه دز، كارون و در 
نهايت رودخانه جراحى به وقوع پيوست، منطقه وسيعى را در ناحيه دشت آزادگان، هويزه، 
تالب هورالعظيم، رودكارون، جاده اهواز –آبادن،واهواز–بندرامام (درمجاورتتاالبشادگان) 
دچارآبگيرى كرد به نحوى كه در دهه سوم فروردين، عمال دشت هايسيالبى رودهاى 
كارون، كرخه و در در شمال اهواز به هم پيوسته بود. توجه شود كه دو دشتى كه بيشترين 
ميزان آبگرفتگى از آنها گزارش شد (جلگه خوزستان و جلگه گرگان) در دهه اخير از 
نواحى مهم خشكسالى در ايران بوده اند. يكى از عوارض خشكسالى ايجاد اليه خاك نفوذ 
ناپذير متراكم در سطح زمين است كه موجب مى شود تا نفوذ پذيرى منطقه در مقابل 

بارش ها كاهش يابد و درصد مهمترى از آب به صورت روانآب جارى شود.
پديده تغيير اقليم مانند هر پديده طبيعى حاوى عدم قطعيت است. از نظر كمبود 
اطالعات علمى پايش شده، مى توان انتظار داشت تا سال هاى پيش رو عدم قطعيت قابل 
مالحظهاى در برآوردهاى مربوط به تغييرات اقليمى موجب مشكل شدن و غير دقيق 
بودن پيش بينى هاى وضع اقليم در كوتاه و ميان مدت  شود. اين موضوع چالش بزرگ 
آينده است. به اين منظور نيروى بزرگ علمى كشور را بايد بر روى كم كردن ميزان 
عدم قطعيت ها در برآوردهاى اقليمى متمركز شود. آسيب ناشى از تغيير اقليم هم به 
خود موضوع تغيير اقليم و هم البته به نحوه توسعه شهرى و روستايى ما مربوط است. 
براى پاسخ مناسب به تغيير اقليم و مقابله با عوارض آن نيازمند عزم جدى هستيم، و از 
اين ديدگاه بايد در نحوه توسعه كشور و توليد و مصرف انرژى تجديد نظر اساسى كنيم.         

«مرده زايى» مهم ترين تاثير آلودگى هوا
كه  مى دهد  نشان  بررسى  نتايجيك 
را  پا  انگشت هاى  تا  از سر  آلودگى هوا 
انواع  معرض  در  را  فرد  و  كرده  درگير 
بيمارى ها از بيمارى هاى قلبى و ريوى 
مشكالت  عقل،  زوال  ديابت،  تا  گرفته 
قرار  شكننده  استخوان هاى  و  كبدى 
مى دهد. همچنين، قدرت بارورى، جنين 
سمى  و  آلوده  هواى  از  نيز  كودكان  و 

آسيب مى بينند.نتايج يك بررسى جامع نشان مى دهد: آلودگى هوا به تمامى اندام ها و 
سلول هاى بدن آسيب مى زند.

در اين بررسى آمده است: آلودگى هوا از سر تا انگشت هاى پا را درگير كرده و فرد را در 
معرض انواع بيمارى ها از بيمارى هاى قلبى و ريوى گرفته تا ديابت، زوال عقل، مشكالت 
كبدى و استخوان هاى شكننده قرار مى دهد. همچنين، قدرت بارورى، جنين و كودكان 
نيز از هواى آلوده و سمى آسيب مى بينند.آسيب ناشى از آلودگى هوا در نتيجه آن است 
كه مواد آالينده موجب التهاب در بدن شده و به سراسر بخش هاى بدن سرازير مى شود. 

همچنين ذرات فوق العاده ريز از طريق جريان خون در بدن جابجا مى شوند.
آلودگى هوا فوريتى جدى در حوزه   (WHO) طبق اعالم سازمان بهداشت جهانى
سالمت عمومى است و بيش از 90 درصد جمعيت جهان در معرض هواى آلوده قرار 
دارند. بررسى هاى جديد حاكى از آن است حدود 8.8 ميليون مورد فوت زودهنگام در 
سال از آلودگى هوا ناشى مى شود. در نتيجه مى توانگفت تعداد قربانيان آلودگى هوا بيش از 
استعمال دخانيات است.بررسى مجدد تحقيقات انجام گرفته در مورد تاثير آلودگى هوا بر 
سالمت بدن حاكى از آن است: آلودگى هوا تمامى اندام هاى بدن را درگير مى كند. ذرات 
فوق العاده كوچك از ريه ها عبور كرده، سلول ها آن ها را جذب كرده و از طريق جريان خون 

به تمامى قسمت هاى بدن منتقل مى كنند.
محققان آمريكايى در توضيح بخشى از تاثيرات آلودگى هوا بر سالمت به موارد زير اشاره كردند:
ريه و قلب: تاثير هواى آلوده بر ريه و قلب با استنشاق مواد سمى آغاز مى شود. مشكالت 
تنفسى از آسم تا سرطان ريه از جمله آسيب هاى ناشى از آلودگى هوا بر ريه  است. شواهد 
متعددى وجود دارد كه نشان مى دهد هواى آلوده نه تنها به ريه ها آسيب مى زند بلكه 

سالمت قلب را هم تحت تاثير قرار مى دهد.
مغز و ذهن: سكته مغزى، زوال عقل و كاهش سطح هوش از جمله مشكالت مغزى 
هستند كه با آلودگى هوا مرتبط است. شواهدى وجود دارد كه خواب ناكافى پيامد 
تنفس هواى آلوده است. به گفته محققان سلول هاى ايمنى ذرات آالينده را باكترى تلقى 
مى كنند و از طريق توليد آنزيم و اسيد آن ها را از بين مى برند. اين پروتئين هاى التهابى 
در سراسر قسمت هاى بدن منتشر شده و سالمت مغز، كليه ها و پانكراس را تحت تاثير 
قرار مى دهد.اندام هاى داخلى: آلودگى هوا با سرطان هاى متعددى از جمله سرطان مثانه 
و روده مرتبط است. همچنين افزايش موارد ابتال به سندرم روده تحريك پذير را به همراه 
دارد.همچنين سالمت پوست و استخوان ها تحت تاثير آلودگى هوا قرار دارد چرا كه 

موجب فرسودگى پوست و شكنندگى استخوان ها مى شود.
قدرت بارورى، نوزادان و كودكان: از ديگر تاثيرات آلودگى هوا كاهش قدرت بارورى، 
افزايش موارد سقط جنين و مرده زايى است. همچنين آلودگى هوا موجب تولد نوزادانى 
با وزن پايين مى شود كه پيامدهاى طوالنى مدتى به همراه دارد. كودكان در برابر آلودگى 

هوا آسيب پذيرتر هستند چرا كه روند رشد بدن آنان به طور كامل طى نشده است.
همچنين مطالعه انجام شده روى حيوانات حاكى از آن است مواد سمى موجود در هواى 

آلوده به عصب بويايى در مغز نيز نفوذ پيدا مى كند.

يادداشت               مهدى زارع

     خبر

الهه محمدى
روند  و  هستند  زن  بيشتر  اسيدپاشى  قربانيان 
كه  است  طوالنى  آنقدر  عموما  درمانشان 
لقايش  به  را  شدن  خوب  عطاى  خيلى هايشان 
مى بخشند و عادت مى كنند به زندگى اى كه ديگر 
دوستش ندارند. آن ها بعد از حادثه تنها اميدشان به 
مجازات عامالنى است كه رويشان اسيد پاشيده اند؛ 
مجازاتى كه هرچند در قانون مجازات اسالمى به 
آن پرداخته شده اما جز يك مورد- آمنه بهرامى 
از قربانيان اسيدپاشى كه توانست حكم قصاص را 
بگيرد اما درنهايت از اجراى آن گذشت- اجرا نشده 
است.درهاى مجلس باالخره باز شد و خبر خوب 
به گوش محسن رسيد؛ به گوش هاى سوخته و 
صورت آب شده و روح ناآرامش. بعد از 7 سال اين 
در و آن در زدن، حاال اميدى به دلش دويده؛7 
سال بعد از آنكه آبدارچى اداره اى كه محسن روزى 
در آن برو و بيايى داشت، به او 19 ضربه چاقو زد و 
4 ليتر اسيد را بر سر و صورت 33 ساله اش ريخت. 
سو از يك چشمش رفت، يك گوشش ناشنوا شد، 
صورتش سوخت و اسيد او را به 6 ماه كما برد. حاال 
اميدوار شده؛ مى گويد نمايندگان مجلس باالخره 
واقعيت ها را ديدند و به داد دل قربانيان اسيدپاشى 
رسيدند؛ «تصويبيك فوريت طرح تشديد مجازات 
به  ما  كه  هاست  سال  بود.  ضرورى  اسيدپاشى 
دنبال تصويب اين طرح هستيم. كسانى كه قصد 
اسيدپاشى دارند ديگر با اين طرح دست و پايشان 
بسته مى شود. ديگر برايشان راحت نيست كه 4 
ليتر اسيد بخرند و با اسيدپاشى زندگى خيلى ها را 
از بين ببرند. ديگر بايد بدانند كه مجازات مى شوند 
و خبرى هم از يكى دو سال زندان رفتن و بعد 

بخشيده شدن نيست.»
معصومه هم كه اسيد هر دوچشمش را از او گرفت 
و صورتش را براى هميشه داغ كرد، پدرشوهرش 
را بخشيد اما در دلش؟ هرگز؛ «ديگر كارى به كار 
پدرشوهرم ندارم اما تا جاى ما نباشيد نمى دانيد 
كه ما چه مى كشيم. من پدرشوهرم را بخشيدم تا 
پسرم را داشته باشم، اگر قانون همراه من بود او 
را مجازات كرده بودم، اما نشد. ديگر نه چشمهايم 
به من برمى گردد نه زندگى اى كه قبال داشتم اما 
اميدوارم كه با اين طرح زنان ديگرى به حال و 
روز من دچار نشوند. من زندگيم سوخت، حداقل 

زندگى آن ها نسوزد.»

اميد براى مجازات
اصفهان، تهران، تبريز، مشهد؛ آمنه، معصومه، زيور، 
محسن؛ اينجا و آنجا ندارد. حاال سال ها است كه 
اسيدپاشى به يكى از سرتيترهاى حوادث كشور 
تبديل شده  است و قربانيانش هم رو به افزايش؛ 
همين چند سال پيش بود كه ماجراى اسيدپاشى 
به زنان اصفهانى چنان رعب و وحشتى در دل زنان 
اين شهر و البته شهرهاى ديگر به راه انداخت كه تا 
مدت ها ترسش در دل خيلى ها ماندگار شد. زنان 
اصفهانى اى كه يك روز پاييزى پايشان را از خانه 
بيرون گذاشتند و ديگر هيچ وقت با صورت هاى 
البته  سالم قبلى خودشان به خانه برنگشتند و 
مسببانش هم نه هنوز پيدا شده اند و نه مجازات. 
به اين ها اضافه كنيد زنان و مردان ديگرى را كه 
يا قربانى اختالفات خانوادگى انديا دعوا با ديگران، 
صورت و يا ديگر اعضاى بدنشان را ناقص مى كند 
كه  قربانيانى  دشوار.  برايشان  را  زندگى  ادامه  و 
روند درمانشان عموما  و  بيشترشان زن هستند 
آنقدر طوالنى است كه خيلى هايشان عطاى خوب 
شدن را به لقايش مى بخشند و عادت مى كنند 
به زندگى اى كه ديگر دوستش ندارند. آن ها بعد 
از حادثه تنها اميدشان به مجازات عامالنى است 
كه رويشان اسيد پاشيده اند؛ مجازاتى كه هرچند 
در قانون مجازات اسالمى به آن پرداخته شده اما 
جز يك مورد- آمنه بهرامى از قربانيان اسيدپاشى 
كه توانست حكم قصاص را بگيرد اما درنهايت از 

اجراى آن گذشت- اجرا نشده است.
يك  شده؛  زنده  اميدها  است  روزى  چند  حاال   
فوريت طرح تشديد مجازات اسيدپاشى و حمايت 
از بزه ديدگان در مجلس تصويب شده و اگر اين 
طرح به قانون تبديل شود، مى توانند اميدوار باشند 

كه عامالن اسيدپاشى بر خودشان را مجازات كنند، 
تحت حمايت هاى خاص قرار بگيرند و اميدى براى 
بهبود داشته باشند. طرحى كه راهش پرپيچ و خم 
بود اما باالخره به سرمنزل مقصود رسيد و حاال 
قربانيان اسيدپاشى بيش از همه فعاالن مدنى و 
زنان مجلس كه مبتكران اصلى اين طرح بودند، 
بهارستان نشينان و شوراى  نهايى  راى  به  چشم 

نگهبان دوخته اند.
و  اسيدپاشى  مجازات  تشديد  طرح  فوريت  يك 
شده  تصويب  مجلس  در  بزه ديدگان  از  حمايت 
و اگر اين طرح به قانون تبديل شود، مى توانند 
اميدوار باشند كه عامالن اسيدپاشى بر خودشان 
قرار  را مجازات كنند، تحت حمايت هاى خاص 
بگيرند و اميدى براى بهبود داشته باشند. طرحى 
كه راهش پرپيچ و خم بود اما باالخره به سرمنزل 

مقصود رسيد

قانون قديم، طرح جديد
قربانيان اسيدپاشى در ايران بيشتر زن هستند و 
قوانين تبعيض آميز معموال راه را براى رسيدگى 
عادالنه به پرونده شان بسته است. طبق ماده واحده 
اسيدپاشى قانون مجازات اسالمى جرم اسيدپاشى 
جرح  و  ضرب  عنوان  به  قانون   614 ماده  وفق 
قطعى ترين  و  ابتدايى ترين  است  گرفته  نظر  در 
يعنيآسيب  است.  قصاص  مجنى عليه، حق  حق 
ديده مى تواند اسيدپاش را قصاص كند. ولى در 
مواردى كه امكان قصاص وجود نداشته باشد يا 
شاكى اعالم گذشت كند چنانچه اقدام مرتكب 
موجب اخالل در نظم و صيانت و امنيت جامعه 
يا بيم تجرى مرتكب يا ديگران شود به 2 تا 5 
صورت  در  و  شد  خواهد  محكوم  حبس  سال 
درخواست مجنى عليه مرتكب به پرداخت ديه نيز 
محكوم مى شود و در صورت عدم پرداخت ديه، 
مرتكب طبق ماده 969 قانون مجازات اسالمى بايد 
متحمل مجازات حبس شود، به علت اهميت جرم 
اسيدپاشى براى متهمين به چنين جرمى صدور 

قرار بازداشت موقت الزامى است.
حاال بيش از 60 سال از آن زمان گذشته و اعضاى 
منع  اليحه  ارائه  منتظر  ديگر  زنان  فراكسيون 
خشونت عليه زنان به مجلس نماندند و خودشان 
طرح تشديد مجازات اسيدپاشى را روانه صحن 
كردند و به همراهى ديگر نمايندگانيك فوريتش 

را به تصويب رساندند.
اگر اين طرح به قانون تبديل شود تغييراتى در 
قانون به وجود خواهد آمد. در بعضى از مواد اين 
طرح آمده است: هركس عمدا با پاشيدن اسيديا هر 
نوع تركيبات شيميايى ديگر، با هر ميزان غلظت 
موجب جنايت بر نفس و عضو شود در صورت 
مطالبه از ناحيه مجنى عليهيا ولى دم حسب مورد 
با رعايت شرايط مقرر در كتاب قصاص، به قصاص 
نفس يا عضو محكوم مى شود. ريختن اسيديا ساير 
تركيبات شيميايى بر روى فرد، فرو بردن اعضاى 
بدن در درون اسيد و اعمالى نظير آن در حكم 

اسيدپاشى است.
 هركس عمدا با پاشيدن اسيديا هر نوع تركيبات 
شيميايى ديگر، با هر ميزان غلظت موجب جنايت 
بر نفس و عضو شود در صورت مطالبه از ناحيه 
مجنى عليهيا ولى دم حسب مورد با رعايت شرايط 
مقرر در كتاب قصاص، به قصاص نفس يا عضو 

محكوم مى شود.
به منظور حمايت از بزه ديدگان موضوع اين قانون 
در مواردى كه به علت مرگ يا فرار، دسترسى به 
مرتكب ممكن نيست، ديه از اموال وى و در صورت 
نداشتن مال يا كافى نبودن آن، تمام يا باقيمانده 
ديه از بيت المال پرداخت مى شود. همچنين در 
مواردى كه مرتكب شناسايى نشود، ديه از بيت 

المال پرداخت مى شود.
 در كليه موارد مذكور در اين قانون، مرتكب عالوه 
بر جبران خسارت هاى مقرر در ماده (14) قانون 
آيين دادرسى كيفرى مصوب 1392/12/4، ملزم 
به پرداخت هزينه هاى درمان بزه ديده مى باشد. 
در صورتى كه مرتكب متمكن از پرداخت هزينه 
هاى درمان نباشد، هزينه هاى مربوطه از محل 
صندوق تأمين خسارتهاى بدنى پرداخت مى شود.

7 سال چشم انتظارى براى محسن
آن روز كه پايش را از خانه بيرون گذاشت تا مطابق 
هر روز برود به اداره و ساعت كارمنديش را پر كند 
و دوباره روانه خانه شود، شايد فكرش را نمى كرد 
كه نه ديگر زندگى برايش همان زندگى روتين 
بماند و نه صورتش همانى باشد كه صبح ها هنگام 
شانه زدن در آينه مى ديد؛ «من محسن مرتضوى، 
متولد سال 1358 هستم. در سال 1391 توسط 
مورد  كار مى كردم  آن  اداره اى كه در  نظافتچى 
چاقوكشى و اسيدپاشى قرار گرفتم. بطوريكه19 
ضربه چاقو بر بدنم وارد شد و 4 ليتر اسيد هم 
رويم ريخت. من 6 ماه در كما بودم و بعد بارها 
مورد عمل جراحى قرار گرفتم. يكى از همكاران 
اداره مزاحم آبدارچى اداره مى شد و آبدارچى شك 
كرده بود كه من هم با او همدست هستم و همين 

موضوع باعث شد كه روى من اسيد بپاشد.»
كامل  شدن  تخيله  به  منجر  اسيدپاشى  اين 
چشم راستش شد و شنوايى گوشش به واسطه 
سوختگى آسيب ديد. حاال بعد از گذشت 7 سال 
چشم ديگرش به خاطر اين اتفاق روزبه روز درحال 
ضعيف شدن است اما مطابق معمول اسيدپاشى ها، 
متهم پرونده اش نه قصاص شده و ديه اى پرداخت 
كرده است؛ «متهم بعد از اقدام به اسيدپاشى و 
چاقو زدن به من  قصد فرار از مرز را داشت كه 
دستگير شد و هنوز در زندان است. در حكم قاضى 
آمده كه متهم بايد مبلغ 5 ديه كامل يك انسان را 
به من پرداخت كند ولى هنوز نداده و توانايى مالى 
هم براى پرداخت آن ندارد. قصاص چشم راست 
و الله گوش راست هم براى او درنظر گرفته اند كه 
اين قصاص هم هنوز اجرا نشده است. درحاليكه 
چندسال است كه اين حكم در دايره اجراى احكام 
است و بايد تا االن اجرا مى شد. به داليل مختلفى 
مثل اينكه دكترى كه اين كار را انجام بدهد نيست 
و يا بيمارستانى كه اين كار در آن صورت بگيرد، 
مهيا نشده است، اين موضوع متاسفانه به تاخير 

افتاده است.»
يكى از حسن هاى طرح تشديد مجازات اسيدپاشى 
وقتى  مى دهد.  تسريع  را  مجازات  كه  است  اين 
بگذرد،  از زمان صدور يك حكم 10 سال  مثال 
قربانيان هم سرد مى شوند و قدرت بازدارنگى آن 
از بين مى رود.محسن تبديل شدن اين طرح به 
قانون را راهى موثر براى جلوگيرى از اسيدپاشى 
مى داند؛ «يكى از حسن هاى طرح تشديد مجازات 
اسيدپاشى اين است كه مجازات را تسريع مى دهد. 
وقتى مثال از زمان صدور يك حكم 10 سال بگذرد، 
قربانيان هم سرد مى شوند و قدرت بازدارنگى آن 
از بين مى رود. مجازات متهم يك عامل بازدارنده 
است. من كينه جو نيستم اما همين متهمى كه 
من را مورد اسيدپاشى قرار داد، در جلسه دادگاه 
گفت كه من در روزنامه ها خوانده بودم كه كسانى 
كه اقدام به اسيدپاشى مى كنند در آخر بخشيده 
مى شوند. او پيش خودش گفته كه اگر اقدام به 
اسيدپاشى كند يا فرار مى كند و اگر هم گير بيفتد 

آخر بخشيده مى شود.»
او از روزهايى مى گويد كه براى حمايت از قربانيان 
اسيدپاشى دست به كار شده و باالخره نتيجه اش 
را ديده؛ «ما از سال 1395 با يك سرى از افراد 
مثل آقاى درميشيان، آقاى نويد محمدزاده، خانم 
گرامى زادگان و رييس انجمن جراحان پالستيك و 
خانم بنييعقوب، باالخره در سال 96انجمن حمايت 
از قربانيان اسيدپاشى را راه اندازى كرديم و از همان 
موقع پيشنهاد دو طرح را به نمايندگان مجلس 
داديم. يكى طرح منع خريد و فروش اسيد و ديگر 
طرح تشديد مجازات اسيدپاشان. ما براى طرح 
خريد و فروش اسيد اين منظور را نداريم كه كال 
اسيد فروختن ممنوع شود اما پيشنهاد كرده ايم 
كه كسى كه مى خواهد اسيد بخرد، از خود يك 
به  دارد  كه  بداند  اسيدفروش  و  بدهد  بيوگرافى 
چه كسى اسيد م  فروشد. شماره ملى از مشترى 
بخواهد و يا اگر خريدار از سمت يك شركت براى 
ارائه  نامه  فروشنده  به  است  آمده  اسيد  خريدن 
دهد. در حال حاضر هركسى كه بخواهد اسيد 
بخرد مثال به خيابان ناصرخسرو مى رود و هرمقدار 

كه مى خواهد اسيد مى خرد و حتى با پيك هم 
اسيد به در خانه ها فرستاده مى شود! طرح تشديد 
مجازات هم بسيار چكش كارى شده است و حاال 
باالخره يك فوريتش به تصويب رسيده است. ما به 
عنوان نماينده  ايى كه با اسيد سوختند در چندين 
جلسه با نمايندگان مجلس دغدغه هاى خودمان 

را مطرح كرديم و حاال خيلى اميدواريم.»
محسن كه تا قبل از ماجراى اسيدپاشى كارمند 
آورده  رو  كارهاى هنرى  به  بوده حاال  اداره  يك 
نمايشگاه   50 در  حالى  به  تا  مى گويد  و  است 
از خيرين  غير  «به  است؛  كرده  گروهى شركت 
هيچ دستگاه دولتى و يا نهادى به داد دل قربانيان 
جراحى هاى  انجمن،  است.  نرسيده  اسيدپاشى 
رايگان و يا با قيمت پايين را در اختيار سوختگان 
به  انجمن  قرار مى دهد. هزينه هايى كه  با اسيد 
قربانيان مى دهد بيشتر براى هتلينگ بيمارستان 
است و تا به حال بيمارستانى را پيدا نكرده ايم كه 
هزينه اين هتلينگ را از ما نگيرد. انجمن وكيل رايگان 
در اختيار قربانيان مى گذارد. ما كالس هاى آموزشى 
مثل نقاشى و معرق براى قربانيان در نظر گرفته   ايم. 
مشاوره هاى روانشناسى داريم و انجمن خانه امنى 
را براى همه ما فراهم كرده است. 50 نفر در انجمن 
تحت حمايت انجمن هستند و البته افراد ديگرى هم 
در سطح كشور هستند كه ما از آن ها درخواست 

مى كنيم به انجمن مراجعه كنند.»

نقش مهم قانون براى جلوگيرى از اسيدپاشى
كمال فروتن، رييس هيات مديره انجمن حمايت 
جراحى  تخصص  فوق  و  اسيدپاشى  قربانيان  از 
پالستيك با بيان اينكه حدودا ساالنه 52يا53 نفر 
قربانى اسيدپاشى در كل كشور داريم كه بيشتر 
آمار ما براى شهرهاى تهران و اصفهان است، به 
خبرآنالين مى گويد: «قربانيان از شهرهاى ديگر 
اين  در  مثال  مى آيند.  تهران  به  مداوا  براى  هم 
مدت اخير از بابل و تبريز هم براى مداوا به تهران 
آمده اند. تعداد قربانى هاى اسيدپاشى سال به سال 
افزايش پيدا مى كند اما نمى توانيم به صورت دقيق 
مختلف  شهرهاى  در  اسيدپاشى  ميزان  بگوييم 

كشور چه تعداد است.»
او ادامه مى دهد: «آمارى كه دو سال پيش گرفته 
قربانيان  از  درصد   57 كه  مى دهد  نشان  شده 
سن  هستند.  مرد  درصد   43 و  زن  اسيدپاشى 

متوسط اين قربانيان هم 35 سال است.»
فروتن با بيان اينكه ما مدت ها بود كه به دنبال 
مطرح شدن طرح تشديد مجازات اسيدپاشى در 
وقتى  تا  «چون  مى دهد:  ادامه  هستيم،  مجلس 
كه مجازات اسيدپاشى شديدتر نشود، روزبه روز 
بر آمار اسيدپاشى اضافه مى شود. در حال حاضر 
اينگونه است كه عامالن اسيدپاشييك سال يا دو 
بيرون مى آيد  بعد كه  و  زندان مى روند  به  سال 
همان كارها را انجام مى دهند. در واقع زندان از 
مى خواهيم  ما  نمى كند.  جلوگيرى  اسيدپاشى 
اين موضوع  كه  اعمال شود  كه شدت مجازاتى 
را محدود كند وگرنه زندان هيچ تاثيرى نداشته 
است. بايديك زمان مشخصى براى دادرسى آن ها 
در نظر گرفته شود تا سريع به قربانيان جواب داده 
شود. وقتى دادرسى متهمان اسيدپاشى اطاله پيدا 
كند، نه مردم از نتيجه متوجه مى شوند و نه آن 
حكم جلوگيرى كننده است. بايديك ماه يا دو ماه 
بعد از اسيدپاشى كه مردم داغ هستند، مجازات 

صورت بگيرد تا بتوانند جلوگيرى كننده باشد.»
او مى گويد: «فروش اسيد موضوع ديگرى است 
كه ما مدت ها است دنبال محدودكردنش هستيم. 
اسيد نبايد در دسترس همه قرار بگيرد. بايد دانسته 
شود كه اسيد براى چه چيزى فروخته مى شود و 
افراد براى چه كارى اسيد را مى خرند و اين اسيد 

در دسترس چه كسانى قرار مى گيرد.»
فروتن ادامه مى دهد: «قربانيان اسيدپاشى هيچ نوع 
حمايت دولتى دريافت نمى كنند و به همين دليل 
ما اين انجمن را راه اندازى كرديم. معموال هم ديه 
از سوى متهمان به قربانيان داده نمى شود و حتى 
بيمارستان هاى دولتى اين قربانيان را به سختى 
قبول مى كنند. اين طرح اگر انجام بشود مى تواند 

جلوى اسيدپاشى ها را به ميزان زيادى بگيرد.»

گفت وگو با 2 قربانى اسيدپاشى

صورت هاى سوخته، 
اميدهاى تازه
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چرا بدغذاترين مردم دنيا شده ايم؟
يكى از مهم ترين عـوامـل شكل دهنده الگوى غذايى هر جامعه 

مجموعه عادات و فرهنگ غذايى آن جامعه است.
ايرانيان مردمى خوش ذائقه و داراى تنوع غذايى بسيار باال هستند و 
سنت خوردن، از ماندگارترين ميراث هاى فرهنگ و تمدن ايرانيان 
است. امــا در ايــن ميان آنچه قابل تأمل است، الگوى تغذيه اى 
ماست. سطح سالمت جامعه وابستگى زيادى به تغذيه مناسب و سالم 
دارد. الگوى تغذيه كشور ما دستخوش تغييرات زيادى شده است 

و به گفته كارشناسان، وضعيت تغذيه ايرانيان در حد مطلوبى نيست.
ميزان مصرف نان در ايران رقم خيره كننده اى دارد. سرانه مصرف 
نان هر ايرانى در سال در حالى160 كيلوگرم است كه اين آمار در 
جهان تنها 25 كيلوگرم است. درواقع ايرانى ها6 برابر آمار جهانى نان 

مى خورند و از اين لحاظ در صدر جهان قرار دارند.
سرانه مصرف برنج در كشور ما 40 كيلوگرم اعالم شده  و اين در 
حالى است كه در سه دهه گذشته، اين ميزان15 تا 20 كيلوگرم 
بوده است؛ اما اين مقدار نسبت به ميانگين جهانى25 كيلوگرم هم 
پايين تر است. پرمصرف ترين كشور جهان در برنج، تايلند است كه 
سرانه مصرف برنج در اينكشور140 كيلوگرم است. اين در حالى 

است كه اين آمار در كشور تركيه فقط 8 كيلوگرم است.
سازمان جهانى خواروبار و كشاورزى (فائو) در دسامبر  2012 سرانه 
مصرف گوشت (قرمز و سفيد) در جهان را 41 كيلوگرم اعالم كرد. 
اين در حالى است كه ايرانى ها ساالنه حدود 36 كيلوگرم گوشت 
مصرف مى كنند. اين ميزان از آمار جهانى كمتر و از ميانگين آسيا 
باالتر است. همچنين ايران ازلحاظ مصرف گوشت بين196 كشور 

جهان در رتبه 98 قرار دارد.
سرانه مصرف شكر ايرانى ها بين21 تا 24 كيلوگرم است. درحالى كه 
ميانگين جهانى آن، فقط 5 كيلوگرم است. اين،يعنى ايرانى ها5 
برابر مردم جهان از شكر استفاده مى كنند. ايرانى ها عالوه بر شكر، 
در نمك هم زياده رويمى كنند. سازمان جهانى بهداشت، ميانگين 
مصرف نمك را براى هر فرد در جهان، 10 گرم عنوان كرده و اين 
ميزان را دو برابر ميزان توصيه شده اين سازمان دانسته است؛ اما 
ايرانى دو تا سه برابر بيشتر نمك مصرف مى كنند.سرانه مصرف 
روغن در كشور 21 كيلوگرم است. اين در حالى است كه وزير 
بهداشت روز چهارشنبه 23 مهرماه از اضافه شدن ساالنه 3 كيلوگرم 

روغن به سرانه مصرف ايرانى ها خبر داده است.
سرانه مصرف تخم مرغ در ايران190 عدد است. اين در حالى است 
ايرانى ها ساالنه  و  است  تخم مرغ  ميانگين جهانى،250 عدد  كه 
60 تخم مرغ كمتر از ميانگين جهانى مى خورند. هرچند رقم هاى 
ديگرى هم دراين باره اعالم شده و به عنوان مثال، سال گذشته معاون 
بهبود توليدات دامى سازمان جهاد كشاورزى چهارمحال و بختيارى 
گفت: «سرانه مصرف تخم مرغ كشور 160 و در جهان 300 عدد 

است.»
سرانه مصرف روغن زيتون، اين داروى طبيعى در كشور فقط 220 
گرم است. اين در حالى است كه در برخى كشورهاى جهان سرانه 
مصرف اين كاال به 27 كيلوگرم نيز مى رسد. كشور سوريه باالترين 
آمار مصرف روغن زيتون را با 27 كيلوگرم در سال به خود اختصاص 
داده است كه به دليل مصرف باالى اين ماده طبيعى با كمترين 

مشكل بيمارى هاى قلبى و عروقى مواجه است.
در  بااقتدار  نيز  جهان  نوشيدنى  مضرترين  نوشيدن  در  ايرانى ها 
صدر ايستاده اند. مصرف سرانه نوشابه در كشور ما 42 ليتر است. 

درحالى كه مردم جهان به زور 10 ليتر نوشابه در سال مى خورند.
سرانه مصرف شير در ايران70 كيلوگرم اعالم شده است؛ اما طبق 
آمار جهانى متوسط مصرف شير در جهان 190 كيلوگرم و در 
كشورهاى اروپايى بين300 تا 450 كيلوگرم اعالم شده است. اين 
آمار در كشورهاى توسعه يافته جهان به 500 كيلوگرم هم مى رسد. 
البته مصرف شير در استان هاى چهارمحال بختيارى، آذربايجان 
غربى و شرقى از متوسط كشور بيشتر است.با بررسى آمار مصرف 
مواد غذايى كشور و ميانگين هاى جهانى به روشنى پيداست كه 
ايران در وضعيت غذايى درستى قرار ندارد. حتى مى توانيم عنوان 
بدغذاترين كشور جهان را از آن خود كنيم؛ بنابراين اصالح الگوى 
تغذيه اى با آموزش هاى بنيادين و آگاه كردن مردم از تبعات الگوى 
غذايى غلط شايد بتواند به بهبود وضعيت غذايى جامعه به ويژه 

نسل هاى بعد كمك كند.

يادداشت                مهدى كريمى تفرشى

چينى ها تا اينجاى كار با ادامه خريد نفت از ايران و 
اعالم عدم پاى بندى به تحريم هاييكجانبه آمريكا عليه 
ايران، نام خود را به عنوان ثابت قدم ترين و متعهدترين 

شريك برجامى ايران ثبت كرده اند.
محموله اى  گذشته  هفته  ايرانى  بزرگ  نفتكش  يك 
بزرگ حاوى 130 هزار تن نفت كوره را در يك بندر در 
جنوب چين تخليه كرد و وزارت امور خارچه چين روز 
جمعه و همزمان با سفر «محمد جواد ظريف» وزير امور 
خارجه ايران به پكن، اعالم كرد چين خود را مقيد به 

تحريم هاييكجانبه آمريكا عليه ايران نمى داند.
چينى ها تا اينجاى كار با ادامه خريد نفت از ايران و 
اعالم عدم پاى بندى به تحريم هاييكجانبه آمريكا عليه 
ايران، نام خود را به عنوان ثابت قدم ترين و متعهدترين 

شريك برجامى ايران ثبت كرده اند.
و  ناظران  و حتى  ايران  افكار عمومى  كه  با وجودى 
گذشته  سال هاى  طى  ايرانى  اقتصادى  كارشناسان 
چين  و  ايران  گسترش  به  رو  اقتصادى  مراودات  از 
گاليه مند بوده و از نقش مخرب كاالهاى چينى در 
تارومار كردن اقتصاد و توليد ملى شكايت داشتند، اما 
با تحريم هاييكجانبه آمريكاى ترامپ در 1 سال گذشته 
اوضاع به طور كلى متفاوت شده و خبر استمرار خريد 
نفت چين از ايران و ادامه مراودات اقتصادى دو كشور 
در دوران اوج فشارها و تحريم هاى آمريكا، خبر خوبى 

براى اقتصاد ملى ايران محسوب مى شود.
هر چند شركت هاى خصوصى چينى با چماق تحريم 
بمانند و هرچند واقعيت  ايران دور  بازار  از  مجبورند 
تبادالت تجارى روزانه 2 ميليارد دالرى بين چين و 
اياالت متحده  و  ايران  به هيچ عنوان جايگاه  آمريكا 
آمريكا را در اقتصاد چين همسان و هم سنگ نمى سازد، 
اما چينى ها كه اين روزها با سياست «جنگ تعرفه اى» 
دونالد ترامپ دست و پنجه نرم مى كنند ظاهرا بدشان 
نمى آيد كه  با كارت ايران در مقابل آمريكاى ترامپ 
بازى كرده و دولت ترامپ را از زاويه عدم همكارى در 
تحريم هاييكجانبه آمريكا عليه ايران، آزار داده و براى 

آنها هزينه درست كنند؛ درست مانند هزينه اى كه 
آمريكاى ترامپ سعى دارد با جنگ تعرفه اى بر دوش 
اقتصاد چين بگذارد؛ هر چند كه عمده ناظران اقتصادى 
در آمريكا معتقدند سياست تعرفه اى ترامپ در نهايت به 
ضرر اقتصاد داخلى آمريكا خواهد بود و نرخ تعرفه ها در 
نهايت از جيب اقتصاد آمريكا و شركاى آمريكايى تجار 
چينى و مصرف كنندگان آمريكايى كاالهاى چينى 

پرداخت خواهد شد.
ترامپ از سويى در جنگ تعرفه اى با چين است و از 
سوى ديگر در تالش است با سفت پيچاندن طناب 
تحريم بر گلوى اقتصاد ايران، راه هاى تنفس آن را تنگ 

تر كرده و اقتصاد ايران را به فروپاشى بكشاند.
در چنين شرايطى پيدا كردن روزنه هاى تنفس براى 
اقتصاد ايران هرچند در حد يك كانال تبادل مالى روى 
كاغذ همچون «اينستكس» و يا خريد نفت چين از 

ايران، مى تواند براى ايران مغتنم باشد.
از ميان طرف هاى مذاكره ايران در برجام، مواضع چين و 
روسيه به ايران نزديك تر بوده است. با وجودى كه چين 
و روسيه در دوره سابق تحريم ها به همه قطعنامه هاى 
تحريمى شوراى امنيت عليه برنامه هسته اى ايران راى 

مثبت دادند و در همكارى با دولت اوباما براى حصول 
دايم شوراى  عنوان دو عضو  به  توافق هسته اى  يك 
امنيت و 2 قدرت جهانى در كنار آمريكا و اروپا نشستند 
و ايران را ترغيب به امضاى توافق هسته اى كردند، اما 
در اين دوره از تحريم هاييكجانبه دولت ترامپ عليه 
ايران و خروج يكجانبه آمريكاى ترامپ از برجام، اين 
دو كشور با صدايى رسا عليه اقدامات آمريكا عليه ايران 
موضع گيرى كردند.اما به لحاظ اقتصادى خريد نفت 
چين از ايران بسيار مهم تر از موضع سياسى كشورهاى 
باقى مانده در برجام در محكوميت صرف لفظى اقدامات 
تحريمييكجانبه آمريكا عليه ايران است و ايران نيز به 
باقى مانده در  واقع همين را مى خواهد: كشورهاى 
برجام به جاى اعالم مواضع صرف در حمايت از برجام، 
اقتصادى  امتيازات  ايران  به  و  به جان خريده  هزينه 

مشخص و ملموس بدهند.
اما به نظر مى رسد تا اينجاى كار، كلوپ 3 كشور اروپايى 
در برآوردن اين خواسته ايران همچنان درجا مى زنند تا 
جايى كه حتى صداى ديپلمات سابق آمريكايى « وندى 
شرمن» را نيز در آورده اند و اين ديپلمات آمريكايى–

مسئولمذاكرهدربرجام-  اخيرا با نگارش مقاله اى  در 

روزنامه نيويورك تايمز آمريكا، به اروپايى ها توصيه كرده 
ان قدر از چماق تحريم آمريكاى ترامپ نترسند و براى 
نجات برجام و جلوگيرى از جنگ احتمالى آستين ها را 
باال زده و خطر تحريم هاى آمريكا را به جان بخرند و هر 
چه سريع تر كانال «اينستكس» را براى مراودات مالى و 
اقتصادى با ايران اجرايى كنند. با اين حال اروپايى ها با 
وجودى كه در مواضع شعارى و سياسى از برجام اعالم 
حمايت مى كنند اما شركت هاى خصوصى اروپايى از 
ترس تحريم هاى آمريكا از بازار ايران رفته اند و به نظر 
نمى رسد مادامى كه مشكل تحريم ايران حل شود، بار 
ديگر بخواهند ويا بتوانند به بازار ايران برگردند و از اين 
حيث به نظر نمى رسد از آتش اروپايى ها آبى براى ايران 
گرم شود.شركت هاى بزرگ خصوصى چين هم كه با 
اياالت متحده آمريكا مراوده و دادوستد دارند چنين 
اقتصادى  مبادله  ريسك  مى دهند  ترجيح  و  هستند 
با ايران را به جان نخرند، اما اوضاع براى شركت هاى 

متوسط و كوچك و دولتى چينى فرق مى كند.
با خبر روز پنج شنبه رويترز كه به نقل از برخى منابع 
نفت كش هاى  حركت  دريايى  تحركات  رصد  و  آگاه 
ايرانى در درياهاى آزاد اعالم شده است، چنين به نظر 
مى رسد كه دولت چين نه تنها در مواضع سياسى از 
برجام و موضع منطقى ايران در قبال آمريكاى ترامپ 
حمايت مى كند بلكه در عمل نيز با وجود منقضى شدن 
معافيت هاى تحريمى واردات نفت از ايران، دولت پكن 
همچنان قصد دارد نفتكش هاى ايرانى را در بنادر خود 

پذيرا بوده و به خريد نفت از ايران ادامه دهد.
سال هاى  طى  ايران  نفت  خريدار  بزرگ ترين  چين 
گذشته بوده است و به طور متوسط در دوره پيش از 
تحريم ها روزانه قريب به 800 هزار بشكه نفت از ايران  

وارد كرده است.
دوره  در  ايران  نفت  خريد  براى  ها  چينى  ديد  بايد 
تحريم هاى آمريكاى ترامپ، چه تداركى ديده و تا چه 
ميزان نفت از ايران خواهند خريد و پول آن را به چه 

شيوه و روشى پرداخت خواهند كرد.

الزمات قانونى همان رعايت ماده 28 است صنف است؛ به عنوان مثال در اين 
ماده آمده است كه شخصى كه  وارد اين كار مى شود طبق اين ماده قانونى 
بايد عدم سوپيشينه و عدم اعتياد دريافت كند، اما آژانس ها بدون رعايت اين 
موارد افراد  را براى داللى ملك استخدام مى كنند! يعنى حتى ماده قانونى نيز 

رعايت نمى شود
يك كارشناس حوزه مسكن گفت: «ذهنيت بدى كه در  خصوص مشاوران و 
داللى امالك در ايران وجود دارد از چند مساله نشات مى گيرد. در اين صنف، 
چون اين شغل به صورت  كميسيونى درآمد دارد، مشاوران امالك بزرگ 
اقدام به جذب افرادى فاقد صالحيت مى كنند، بدون اينكه اين افراد مباحث 
و  الزمات صنفى، علمى و حقوقى اين كار را بداند و صرف اينكه خوب حرف 
مى زنند استخدام مى شوند و در اين شرايط حق  عموما مشترى در اين ميان 
تضييع مى شود و از اين جهت به اين شغل در ايران نگاه بدبينانه اى وجود 

دارد و اين مساله را به كل  صنف تعميم مى دهند.»
اميرهمايون كاشانى كيا كارشناس ارشد امالك در خصوص عملكرد داللى 
در بازار مسكن عنوان كرد: «داللى علمى امالك»، يكى از قديم ترين علوم 
 در حرفه ها وعلوم در تاريخ بوده است. از حدود هفت هزار سال پيش تاكنون 
در مصر باستان يعنى در دوره فراعنه اسنادى به دست  ما رسيده كه روى 
پاپيروس ها نقش بسته كه برخى از كاهنان مصرى به صورت علمى كار داللى 
ملك مى كرده و داراى آژانس  امالك بوده اند. در عين حال، در بابل در بين 
النهرين نيز الواح گلى كشف شده حدود سه هزار سال قبل اين حرفه رواج 
داشته است  و اكنون اين الواح در موزه لوور و شيكاگو وجود دارد. عالوه بر 
اين در روم باستان نيز حدود 2 هزار سال قبل آژانس هاى امالك  فعاليت 
مى كردند و اسناد اين فعاليت هاى در موزه ميالن و لوور پاريس نگهدارى 
مى شود و حدود 2800 جلد كتاب نيز در اين  زمينه وجود دارد. به طور كلى 
از 7 هزار سال پيش تاكنون داللى علمى ملك وجود داشته و تاكنون تكميل 

شده و به دست ما رسيده  است.  »

در  كه  «افرادى  افزود:  ايران  در  امالك  در خصوص شرايط داللى  وى 
ايران به عنوان دالل ملك و مسكن  فعاليت مى كنند، به صورت تجربى 
به اين كار مشغولند و هيچ كدام به صورت علمى به اين كار نپرداخته 
و هنوز هم نمى پردازند؛  در حالى كه اين حرفه به صورت كامال علمى 
در بيشتركشور ها در حال انجام است؛ بايد گفت، اصطالحا اين افراد در 

ايران  امالكى هستند.»  
اين استاد دانشگاه همچنين با انتقاد از روند صدور مجوز آژانس مسكن 
در  خصوص  بدى كه  ايران گفت: «ذهنيت  در  استخدام دالل ملك  و 
نشات  مساله  چند  از  دارد  وجود  ايران  در  امالك  داللى  و  مشاوران 
مى گيرد. در اين صنف، چون اين شغل به صورت  كميسيونى درآمد دارد، 
مشاوران امالك بزرگ اقدام به جذب افرادى فاقد صالحيت مى كنند، 
بدون اينكه اين افراد مباحث و  الزماات صنفى، علمى و حقوقى اين كار 
را بداند و صرف اينكه خوب حرف مى زنند استخدام مى شوند و در اين 
شرايط حق  عموما مشترى در اين ميان تضييع مى شود و از اين جهت 
به اين شغل در ايران نگاه بدبينانه اى وجود دارد و اين مساله را به كل 

 صنف تعميم مى دهند.» 
وى در ادامه افزود: «الزمات قانونى همان رعايت ماده 28 است صنف است؛ 
به عنوان مثال در اين ماده آمده است كه شخصى كه  وارد اين كار مى شود 
طبق اين ماده قانونى بايد عدم سوپيشينه و عدم اعتياد دريافت كند، اما 
آژانس ها بدون رعايت اين موارد افراد  را براى داللى ملك استخدام مى كنند! 

يعنى حتى ماده قانونى نيز رعايت نمى شود!»
كاشانى كيا سپس بيان كرد: «يكى از معروف ترين استاندارد هاى علمى 
جهانى در حوزه داللى امالك در آلمان صادر مى شود كه اين  مركز اعتبار 
دهى در جهان به عنوان «داكس» شناخته مى شود، اين استاندارد يكى از 
معتبرترين استاندارد هاى علمى جهانى در  حوزه داللى امالك است كه ساير 

مراكز علمى استاندارد از اين مركز اعتبار خود را تاييديا كسب مى كنند.»

وى ادامه داد: «داكس آلمان يك دستور العمل خاص طبق ماده 32 ايزو 
9001 دارد كه سيستم مديريت كيفيت در آن دقيقا مشخص  مى كند كه 
هر آژانس امالك بايد به چه ترتيبى عمل كند تا معتبر شناخته و فعاليت آن 
علمى اعالم شود. اين دستور العمل در دو  جزوه به آژانس هاى ارائه مى شود 
كه طبق آن فعاليت كنند و وقتى طبق اين مواد فعاليت كنند، هم فعاليت 

آژانس و هم داللى معتبر  و علمى شناخته مى شود.» 
اساس  بر  ملك  علمى،  داللى  «در  افزود:  دانشگاه  مدرس  اين 
استاندارد هايى كه اعالم شد از لحظه اى كه مشترى به شما  مراجعه 
بستن  از  بعد  سال ها  و  مى شود  بسته  قرارداد  كه  زمانى  تا  مى كند 
قرارداد همچنان مشاوره برقرار است؛ يعنى همچنان به  مشترى حتى 
ارائه مى شود كه همين مساله داللى  از خريد و فروش خدمات  بعد 
ايران  در  كه  در  حالى  مى كند  معتبر  و  علمى  كشور هايديگر  در  را 
تاكنون ناشناخته بوده و رعايت نشده است. در ايران مى توان به اين 

استاندارد ها رسيد به شرط اينكه برخى  موانع برداشته شود.  »
معتبر  امالك  آژانس هاى  «خيلى  كرد:  تاكيد  پايان  در  كيا  كاشانى 
كردن  هزينه  به  حاضر  و حتى  دارند  علمى  داليل  فراگيرى  به  ميل 
ايران  به صورت علمى در  را  اين  مساله  بتواند  اما كسى كه  هستند، 
آموزش دهند و مدرك در اين خصوص صادر كرده و با مراكز معتبر 
براى  بايد  باشد وجود ندارد.  در واقع  ارتباط  داشته  صدور استاندارد 
حقوقى،  آموزش  هم  باشد  باهم  چيز  همه  علمى  داللى  آموزش 
مديريت، بازاريابى و زبان بدن را باهم تدريس  كند و چرا كه آموزش 
آموزش  علمى  فعاليت  براييك  را  دالل  مى توانديك  موارد  اين  همه 
دالل  باشد.  علمى  مسائل  استاندارد ها  و  اساس  بر  چيز  همه  و  دهد 
ملك برخالف آنچه در ايران به آن معتقدند سليقه اى و تجربى نيست 
باشد چرا كه  نياز هاى مردم  تا  جوابگوى  باشد  به صورت علمى  بايد 

اين نوع داللى باعث كاهش رانت و ايجاد شفافيت مى شود.»  

فراهم  و  قيمت  كشف  بازار،  يك  موفق  كاركرد هاي 
معامالت  هزينه  آوردن  پايين  و  نقدشوندگي  كردن 
است. بر اين اساس شايد نتوان اين بازار را گره گشاي 
مشكالت بازار ارز دانست. شايد بتوان گفت مهم ترين 

كاركرد اين بازار حراج ارز توسط بانك مركزي است.
بازار متشكل ارزي مشابه بورس است و از آن رو مي توان 
آن را متشكل خواند كه بر خالف صرافي ها كه قيمت ها 
نامتمركز است؛ در اين بازار  تمامي  قيمت ها روي تابلو 
قرار مي گيرد. مزيت اين بازار اين است كه متقاضيان به 

قيمت يكساني دسترسي دارند. اما دقيقا ريسك اين 
بازار، قواعد آن و فقدان اطالعات روشن در خصوص 
مكانيزم هاي آن است. به عنوان مثال تاكنون روشن 
نيست تا چه حجمي از معامالت در اين بازار ممكن 
است؛ آيا دامنه نوسان دارد؛ آيا صف خريد و فروش 
امكان شكل گيري دارد، ساعات فعاليت اين بازار چقدر 
است و تسويه و اتاق پاياپاي آن چگونه كار مي كند؟ 
خريدار چند روزه ارز را تحويل مي گيرد و فروشنده 
چه چيزي را تحويل مي دهد! از منظر ادبيات مالي ريز 

ساختار هاي اين بازار روشن نيست. بايد پرسيد كه آيا 
حجم مبنا وجود دارد و در صورت نوسان شديد شرايط 
بتوان  شايد  آمد.  خواهد  در  شكلي  چه  به  معامالت 
اين بازار را مشابه بازار فيزيكي بورس كاال دانست اما 
همچنان اين سوال پيش مي آيد احراز هويت خريداران 
انجام  چگونه  آنها  تحويل  و  مي گيرد  چگونه صورت 
اوراق  بازار  مي شود. همانطور كه مي دانيد تسويه در 
انجام  روزه  يك  سپرده  گواهي  در  سه روزه،  سهام  و 
مي شود. بنابراين شايد بايد به دالر فردايي، پس فردايي 

يا سه روز بعد فكر كرد.
مساله ديگر، انجام اين معامالت در شهرستان ها است 
و خريداران چگونه و چه زماني مي توانند اين ارز ها را 
دريافت كنند. در نگاهي كالن تر مي توان ترديد هايي 
به كارايي اين بازار داشت. كارايي اطالعاتي به اين 
معني كه فعاالن بازار متناسب با اطالعات موجود در 
اين بازار به واكنش دست بزنند و كارايي تخصيصي 
بهترين  به  تقاضا  و  بدين معني كه مكانيزم عرضه 
شكل موجود طراحي شود و كارايي تخصيصي بدين 
با عملكرد  مثال شركتي  عنوان  به  است كه  معني 

بهتر با كمترين هزينه ممكن تامين سرمايه شود.

در اين شرايط اين مساله طرح مي شود كه آيا صراف 
با نام مشتري يا نام خود ثبت سفارش مي كند يا در 
براي  خريد  براي  تضميني  قيمت  رفتن  باال  صورت 
مشتري خود دارد يا خير. مزيت يكسان شدن قيمت ها 
در اين بازار در حالي است كه تفاوت قيمت خريد و 
فروش در صرافي ها چندان باال نيست و تقريبا همه 
به يك قيمت دسترسي دارند. كاركرد هاي موفق يك 
بازار، كشف قيمت و فراهم كردن نقدشوندگي و پايين 
آوردن هزينه معامالت است. بر اين اساس شايد نتوان 
اين بازار را گره گشاي مشكالت بازار ارز دانست. شايد 
بتوان گفت مهم ترين كاركرد اين بازار حراج ارز توسط 

بانك مركزي است.
توزيع  زمينه  در  رانت  مي شود  موجب  موضوع  اين 
ارز را برطرف كند. اما همان طور كه اشاره شد شيوه 
است  برخوردار  اساسي  اهميت  از  اين طرح  اجراي 
بازار  شكل گيري  ارز  بازار  فعاالن  است  ممكن  زيرا 
متشكل ارزي را تهديدي براي ارز به حساب آورند. 
نظارت هاي بانك مركزي در بازار يك ضرورت است 
به عنوان  را  بازار  اين  برخي شكل  اما ممكن است 
مداخله بيشتر بانك مركزي در بازار به حساب آورند.

چين: 

خريد نفت ايران و دهن كجى به تحريم هاى آمريكا

حلقه مفقوده داللى مسكن

ملزومات بازار متشكل ارزى
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دليل امضاى قرارداد مارك ويلموتس
 در سفارت ايران در بلژيك چيست؟

قرارداد سرمربى جديد تيم ملى فوتبال ايران قرار است در سفارت 
ايران در بلژيك امضا شود.

مارك ويلموتس در شرايطى هفته گذشته ايران را ترك كرد كه 
مسئله  همين  نكرد.  امضا  ايران  فوتبال  فدراسيون  با  قراردادى 
شائبه هايى را مبنى بر عدم توافق فدراسيون فوتبال ايران با ويلموتس 

در پى داشت.
با اين حال مهدى تاج رئيس فدراسيون فوتبال ايران دو شب پيش در 
مصاحبه اى اعالم كرد تا روز دوشنبه قرارداد ويلموتس نهايى و امضا 
مى شود. تاج حتى روز گذشته عنوان كرد امروز (يكشنبه) اين قرارداد 

امضا مى شود با اين حال مجدداً برنامه فدراسيون تغيير كرد.
قرار است مهدى تاج روز سه شنبه با حضور در سفارت ايران در 
بروكسل بلژيك قرارداد ويلموتس را امضا كند.تاج در اين خصوص 
گفت: به خاطر كارى كه امروز و فردا پيش آمد، مقرر شد قرارداد 
در سفارت كشورمان در بروكسل امضا شود. بعد از امضاى قرارداد 

ويلموتس به تهران مى آيد تا اردوهاى تيم ملى را شروع كند.

وضعيت قطعى برانكو با پرسپوليس براى فصل 
آينده مشخص شد

آينده  فصل  نيمكت  روى  ايوانكوويچ  برانكو  حضور  ادامه  تكليف 
پرسپوليس مشخص شد.

برانكو ايوانكوويچ براى سومين فصل متوالى موفق شد پرسپوليس را 
به رتبه نخست فوتبال باشگاهى كشور برساند.

هت تريك قهرمانى سرخپوشان پايتخت سبب شد تا اين تيم در 
باالتر از سپاهان به عنوان پرافتخارترين باشگاه ليگ برترى معرفى 
شود و برانكو ايوانكوويچ نيز موفق ترين مربى خارجى تاريخ ليگ 

برتر لقب بگيرد.
موفقيت هاى متوالى سرمربى پرسپوليس باعث شد تا وى با وجود 
است  مانده  باقى  پرسپوليس  با  قراردادش  از  ديگر  اينكهيكسال 
پيشنهادات مختلفى را از تيم هاى باشگاهى كرواسى، چين، ازبكستان 

و مصر دريافت كند.
برانكو ايوانكوويچ به دليل طلب حدود 500 هزار يورويى خود از 
پرسپوليس مى تواند قراردادش را به طور يكطرفه فسخ كند و به 

باشگاه هايى كه خواهان او هستند نقل مكان كنند.
با اين حال سرمربى پرسپوليس در آخرين جلسه خود با دستيارانش 
به اين نتيجه رسيده است فصل آينده را به طور قطعى در پرسپوليس 

بماند و اين تيم را براى قهرمانى در ليگ قهرمانان آسيا آماده كند.
موضوعى كه خيال هواداران پرسپوليس را براى ماندن برانكو راحت 

مى كند تا اين مربى روى نيمكت پرسپوليس بنشيند.
قوچان نژاد: موفقيت تيم از موفقيت من مهم تر است

مهاجم پيشين تيم ملى فوتبال ايران تاكيد كرد موفقيت تيمى خيلى 
از موفقيت فردى خود مهمتر است.

رضا قوچان نژاد، مهاجم ايرانى در زمستان و نقل و انتقاالت زمستانى 
راهى تيم سيدنى استراليا شد ولى در گلزنى چندان موفق نبوده و 
شروع كندى در اين تيم داشته است. او تنها يك گل به ثمر رسانده 
است.قوچان نژاد درباره حضور در اين تيم و ارزيابى خود از عملكردش 
در سيدنى گفت: قبل از اين كه به ليگ استراليا بيايم، شناختى از اين 
ليگ نداشتم و صادقانه بايد بگويم كه ليگ استراليا بسيار سخت و 
پيچيده است و تمام بازى ها دشوارى هاى زيادى دارد. شباهت زيادى 
بين ليگ استراليا و ليگ دسته يك انگليس وجود دارد كه من قبًال 
در آن بازى كردم و تمام بازى ها بسيار سخت و نزديك است. تمام 
تمركز من اين است كه تيم بتواند در بازى برابر پورث گلورى موفق 
باشد. موفقيت تيم خيلى مهم تر از موفقيت من است و براى من 
اين مساله بسيار مهم است. اميدوارم بتوانيم در اين ديدار كه براى 
موفقيت تيم در فصل مهم است به نتيجه خوبى دست يابيم. اين 

بازى بازى دو تيم نزديك به هم است و شبيهيك فينال است.
او در ادامه صحبت هاى خود گفت: خيلى خوشحال هستم كه اين جا 
هستم و بى صبرانه منتظر كسب نتيجه تا پايان فصل هستم و بتوانم 
باعث موفقيت تيمم شود. خوشبختانه هواداران خيلى از ما حمايت 
كردند و تمام بازيكنان نيز متمركز هستند تا بتوانند نتيجه خوبى را 
به دست بياوريم. مى خواهيم در آخرين ديدار به خاطر كاپيتان مان 
كه بازى آخر خود را انجام مى دهد به برترى برسيم و با خاطره خوب 
بتوانيم او را بدرقه كنيم و دوران فوتبالش تمام شود. من فقط به اين 
ديدار فكر مى كنم و به بعد از آن فكر نمى كنم چون مى توانيم مذاكره 
كنيم. االن زمان خوبى براى اين نيست كه درباره آينده صحبت 
كنيم. خوشحال مى شوم به سوال شما درباره آينده بازى من، بعد از 

اين ديدار صحبت كنيم.

استقالل با مربى ايرانى هم مى تواند قهرمان شود
پيشكسوت تيم فوتبال استقالل گفت: استقالل با يك مربى ايرانى 
هم مى تواند قهرمان ليگ برتر شود و نيازى به مربى خارجى ندارد.

اين  بازيكنانى كه در  با  «صادق ورمزيار»اظهار داشت: استقالل 
شود.  برتر  ليگ  قهرمان  توانست  مى  داشت  اختيار  در  فصل 
مجموعه باشگاه استقالل اشتباهاتى انجام داد كه در نهايت باعث 
شد فصل فوتبالى به بدترين شكل ممكن براى آبى پوشان تهرانى 

به پايان برسد.
وى ادامه داد: وقتييك تيم موفق مى شود همه در آن سهم دارند و 

وقتى تيم ناموفق است، بازهم همه در آن سهيم هستند.
پيشكسوت باشگاه استقالل خاطرنشان كرد: قهرمانى پرسپوليس، 
هواداران استقالل را ناراحت كرده است. آن ها ناراحت هستند كه 
رقيب جدى شان سه سال پياپى به مقام قهرمانى مى رسد اما تيم 

محبوشان روى نوار ناكامى گام بر مى دارد.
ورمزيار تصريح كرد: برانكو ايوانكوويچ در قهرمانى پرسپوليس نقش 
تاثيرگذار و پررنگى داشت و اين موضوعى است كه استقالل فاقد آن 
بود. به نظر تفاوت استقالل و پرسپوليس در برانكو بود چرا كه آبى 

پوشان تهرانى مهره هاى بهترى را در اختيار داشت.
وى ادامه داد: اگر استقالل مى خواهد در فصل آينده به موفقيت 
برسد بايد از همين حاال آغاز كند و بازيكنان مورد نظرش را به 
خدمت بگيرد و قرارداد نفراتى را كه قراردادهايشان به اتمام رسيده 

است تمديد كند تا اتفاقات تلخ پارسال شكل نگيرد.
بازيكن پيشين استقالل در پايان گفت: استقالل با مربى ايرانى هم 
مى تواند قهرمان ليگ برتر شود. هرچند براى انتخاب سرمربى فصل 

آينده اين تيم مديران باشگاه تصميم نهايى را مى گيرند.

فيروز كريمى در نفت مسجدسليمان
 چه ماموريتى داشت؟

فيروز كريمى در پنج بازى كه هدايت نفت مسجدسليمان را برعهده 
داشت، تنها به سه امتياز رسيد تا در روزهايى كه سپيدرود هم بد 

نتيجه مى گرفت، درنهايت مسجدسليمان بتواند در ليگ بماند. 
پسازعملكردضعيف نفت مسجدسليمان با عليرضا مرزبان، مسووالن 
باشگاه كه تيم خود را در آستانه سقوط به ليگيك ديدند، تصميم به 
بركنارى اين مربى گرفتند و فيروز كريمى براى پنج بازى عهده دار 

سرمربيگرى نفت شد. 
در آن شرايط حساس ماموريت حفظ نفت مسجدسليمان به كريمى 
نتيجه گيرى  به عدم  باتوجه  و  نهايت  در  نفت  اگرچه  و  داده شد 
سپيدرود در ليگ ماند ولى امتيازات كسب شده در دوران فيروز 
كريمى كه تنها سه امتياز از 15 امتياز بود، نشان مى دهد كه نفت 
عملكرد بسيار ضعيفى در هفته هاى پايانى داشت و با خوش شانسى 

در ليگ ماند.
برابر استقالل خوزستان به  با هدايت كريمى، نفت  بازى  در پنج 
تساوى بدون گل رسيد، مقابل نفت آبادان با حساب يك بر 3 مغلوب 
شد، در ديدار شش امتيازى با سپيدرود به تساوييك بر يك رضايت 
داد، برابر پيكان با يك گل شكست خورد و در بازى با ذوب آهن نيز 
با تساوى 2 بر 2 از زمين خارج شد.كار كريمى با بقاى نفت در ليگ 
برتر در اين تيم تمام شد و بايد ديد باتوجه به كسب تنها سه امتياز 
از پنج بازى اين مربى عملكرد موفقى در مسجدسليمان داشته است 

و آيا ماموريت خود را به خوبى انجام داد.

دعوت فرنگى كاران خوزستانى
 به اردوى تيم ملى

13 خوزستانى به اردوى تيم ملى كشتى فرنگى فراخوانده شدند. 
احمد  تاب،  حامد  عبدولى،  سامان  مردانى،  مهرداد  ناصرپور،  پويا 
خرسانى پور، كرامت عبدولى، امين كاويانى زاده، پيام بويرى، رامين 
طاهرى، سعيد عبدولى، آرمان عليزاده، امير قاسمى منجزى و پارسا 

نظرى از استان به اين اردو فراخوانده شدند.
ايرج اسفنديارى فر و عزيز ناقوسى نيز به عنوان مربى بر تمرينات 

ملى پوشان نظارت مى كنند.
اردوى تيم با حضور 32 فرنگى كار از سى ام ارديبهشت ماه به مدت 

14 روز در تهران برگزار مى شود.

شناخت برترين هاى جام رمضان تنيس اهواز
نفرات برتر مسابقات جام رمضان تنيس اهواز معرفى شدند. 

محمدعلى حميدى، رييس هيات تنيس اهواز اظهاركرد: اين مسابقات 
26 ارديبهشت ماه با حضور 19 تنيسور به مناسبت ماه مبارك رمضان 
در باشگاه نفت اهواز برگزار شدوى افزود: در پايان نيز فريد شينى و 
حمزه سرخى به ترتيب اول و دوم شدند و شهرام شجيراتى و احمد 

پارسى عنوان سوم مشترك را به دست آوردند.
رييس هيات تنيس اهواز با بيان اين كه مسابقات در سطح خوبى 
برگزار شد، ادامه داد: خردادماه نيز دومين مسابقه پيشكسوتان و 
رقابت هاى جام رمضان در بخش بانوان برگزار مى شود و هدف ما اين 

است كه اين رشته بيش از اين در اهواز گسترش پيدا كند.

بوكسورهاى خوزستانى در اردوى تيم ملى
سه خوزستانى به اردوى تيم ملى بوكس فراخوانده شدند 

مسلم مقصودى، اشكان رضايى و رضا سليمانى فر به مرحله جديد 
اردوى تيم ملى بوكس دعوت شدند.

اردوى تيم ملى بوكس ايران از يكم خردادماه در ورزشگاه انقالب 
در  براى حضور  را  خود  نيز  ايران  تيم ملى  مى شود.  برگزار  تهران 

مسابقات گزينشى المپيك آماده مى كند. 
همچنين پيش از اين اتابك كاراوند و كوروش مواليى از خوزستان به 

عنوان مربيان تيم ملى انتخاب شده بودند.

انتخاب وزنه بردار خوزستانى براى مسابقات 
جوانان جهان

ورزشكار خوزستانى در رقابت هاى قهرمانى وزنه بردارى  جهان به 
روى تخته مى رود.رقابت هاى وزنه بردارى  جوانان جهان از هفتم 
خردادماه در كشور فيجى برگزار مى شود كه افشين طاهرى براى 
ايران به روى تخته خواهد رفت.محمدرضا كاظمى نژاد نيز به عنوان 

مديرفنى، تيم ملى جوانان را همراهى مى كند.

فكر نمى كنم ميداوودى تصميم براى 
خداحافظى داشته باشد

 مربى تيم فوتبال نفت مسجد سليمان گفت: فكر نمى كنم ميداوودى 
تصميمى براى خداحافظى از فوتبال داشته باشد و صحبتى هم در 
اين زمينه نشده استهوشنگ مرادى در نشست خبرى پس از ديدار 
با ذوب آهن كه با تساوى2 بر 2 به پايان رسيد، اظهار كرد: خدا را 
شكر كه بازى خوبى بود. ما مى توانستيم پيروز از زمين خارج شويم. 
دو تيم موقعيت هاى خوبى داشتند و فوتبال خوبى را به نمايش 
گذاشتند. خدا را شاكريم كه در نهايت در ليگ ماندگار شديم و 
اميدوارم براى فصل آينده با برنامه ريزى بهتر، حق فوتبال خوزستان 
ادامه داد: موفقيت در  بگيريم.وى  بهتر  را  و مردم مسجدسليمان 
اما متاسفانه تيم نفت  ابتدايى فصل برمى گردد  ليگ به اردوهاى 
مسجدسليمان10 روز پيش از آغاز مسابقات جمع شد، ضمن اينكه 
بدشانس هم بوديم. ما در هر بازى بيش از هفت موقعيت مسلم 

گلزنى داشتيم كه متاسفانه به گل تبديل نمى شدند.
مربى تيم فوتبال نفت مسجدسليمان در پاسخ به اين سوال كه آيا 
ميالد ميداوودى قصد خداحافظى از فوتبال را دارد؟ گفت: فكر نمى 
كنم ميداوودى چنين تصميمى داشته باشد و صحبتى هم در اين 
زمينه نشده است و همه چيز بستگى به نظر خود او دارد. به نظرم 

ميداوودى هنوز هم مى تواند براى ما تاثيرگذار باشد.
وى در پاسخ به سوال خبرنگارى كه چرا آقاى كريمى در ديدارهايى 
كه سرمربى نفت بود در نشست هاى خبرى قبل و بعد از بازى ها 
شركت نمى كرد و اين كار او بى احترامى به اهالى رسانه بود، عنوان 
كرد: عدم حضور او دليل خاصى نداشت. او براى اهالى رسانه احترام 
خاصى قائل است و امشب هم به دليل اين كه سفر داشت، نتوانست 
در كنفرانس حاضر شود اما هميشه به ما مى گفت كه بابت عدم 

حضورش در نشست هاى خبرى از خبرنگاران عذرخواهى كنيم.

خبر خبر

رييسه  هيئت  عضو  اسالميان،  محمود 
فدراسيون فوتبال اعتقاد دارد شرايط فوتبال 
و  استقالل  كه  نيست  گونه اى  به  ايران 
پرسپوليس را صاحب يك مالك خصوصى 
كند.وزارت ورزش و سازمان خصوصى سازى 
از سال گذشته مدعى شدند در نيمه نخست 
پرسپوليس  و  استقالل  واگذارى   98 سال 
اين  تاكيد داشتند  نهايى خواهد شد. آن ها 
اتفاق نهايى خواهد شد. حتى وزارت ورزش و 
جوانان مدعى شد در بدترين حالت، در پايان 
سال 98 سرخابى ها خصوصى خواهند شد. 
اتفاقى كه هنوز رخ نداده است. با وجود تاكيد 
سازمان خصوصى سازى، هنوز هيچ كدام از 
شرايط واگذارى استقالل و پرسپوليس آغاز 
تيم  دو  واگذارى  شايعه  حتى  است.  نشده 
تهرانى، اخبار عجيبى را پيرامون دو باشگاه 

ايجاد كرد.
براى مثال، گفته مى شود مديريت استقالل 
شفر  وينفرد  طلب  پرداخت  براى  برنامه اى 
ندارد و منتظر است تا باشگاه به مالك جديد 
آن فروخته شود. ظاهرا مديران سرخابى ها 
بدهى هاى  بايد  جديد  مالكان  دارند  اعتقاد 
دو باشگاه را پرداخت كنند. داورزنى درباره 

«اميدوارم  گفت:  خبرآنالين  به  شايعه  اين 
چرا  شوند.  واگذار  زودتر  چه  هر  باشگاه  دو 
كه پرسپوليس و استقالل مسئوليت بسيار 
سنگينى را بر دوش وزارت ورزش قرار داده اند. 
جدايى آن ها مى تواند در شرايط مالى وزارت 
تاثيرگذار باشد. همه هزينه هاى  ورزش هم 
اين دو باشگاخ برعهده وزارت ورزش و اين 
كار را مشكل مى كند.»بنابراين وزارت ورزش 
با پرداخت بخش بزرگى از بدهى هاى استقالل 
و پرسپوليس در چند سال اخير تالش كرده 
تا مشكالت اين دو تيم در آسيا به حداقل 
برسد. از توافق با طلبكاران تا پرداخت بخش 
وزارت  مى دهد  نشان  بدهى ها،  از  عظيمى 
سرخابى ها  تا  كرده  زيادى  تالش  ورزش 
مشكلى براى حضور در ليگ قهرمانان آسيا 
نداشته باشند. اين مشكل امسال هم در مسير 
استقالل و پرسپوليس قرار گرفته است. با اين 
حال همه اعتقاد دارند هنوز هم زمينه براى 
خصوصى سازى دو باشگاه فراهم نيست. حاال 
چهار دهه است كه دو باشگاه قرار است به 
بخش خصوصى واگذار شوند. در اين ميان هم 
هر از گاهى نمايش هايى برگزار مى شود! چند 
سال پيش زمانى كه در يكى از تالش ها براى 

واگذارى استقالل و پرسپوليس، مردى مدعى 
شد با وجود صدها كشتى و سرمايه گذارى در 
اروپا و آمريكا، حاال مى خواهد به فوتبال ايران 
وارد شود. او با ده ها هتل به على دايى هم 
پيشنهاداتى داد اما در نهايت مشخص شد او هيچ 
سرمايه اى ندارد و در حساب بانكى اش هم بيشتر 

از سيصد هزار تومان پول نداشته است!
و  استقالل  واگذارى  ناپايدار  شرايط  اين 
فوتبال  فدراسيون  تاييد  مورد  پرسپوليس 
هيئت  عضو  اسالميان،  محمود  هست.  هم 
رييسه فدراسيون فوتبال درباره اين شرايط 
با خصوصى سازى  «ما  گفت:  خبرآنالين  به 
استقالل و پرسپوليس اين دو باشگاه را نابود 
مى كنيم. همين االن به شرايط فوتبال ايران 
نگاه كنيد، چند باشگاه خصوصى موفق داريم؟ 
به نظرم آقاى زنوزى هم دو يا سه سال براى 
تراكتورسازى هزينه مى كند اما سال چهارم 
خصوصى  باشگاه  اگر  مى كند.  رها  را  تيم 
مجموعه  از  مى كند  تالش  آن  مالك  باشد، 
و  نيست  فراهم  شرايط  اما  كند  درآمدزايى 
درآمدى  كه  چرا  ندارد.  برگشتى  هزينه ها 
درصد  دنيا 70  جاى  همه  در  ندارد.  وجود 
درآمد فوتبال از حق پخش است. درآمدى 
كه در فوتبال ايران وجود ندارد. در عربستان 
و امارات باالى 100 ميليون دالر حق پخش 
وجود دارد كه براى باشگاه ها هزينه مى شود. 
اين مشكل را بايد صدا و سيما برطرف كند كه 

خودش هم درگير مشكالتى است.»
واگذارى  سردرگم  كالف  مى رسد  نظر  به 
استقالل و پرسپوليس قرار نيست در فوتبال 
ايران به نتيجه برسد. انگار ده ها پيش شرط 
براى واگذارى اين دو تيم وجود دارد كه هنوز 
فروش  و  نشده  عملى  ها  آن  از  هيچكدام 
استقالل و پرسپوليس، هنوز آغازى نداشته 

كه پايانى را تجربه كند.

روساى  استان ها  ورزش  كل  مديران  برخى 
هيات هاى كشتى را تحت فشار قرار داده اند 
تا براى انتخابات پيش روى فدراسيون نامه اى 
را در جهت حمايت از يك كانديداى خاص 

امضا كنند.
درحالى  كشتى  فدراسيون  انتخابات  زمان 
هنوز از سوى وزارت ورزش مشخص نشده كه 
تالش كانديداهاى اصلى و مدعى رياست از 
چند ماه قبل براى جلب آراى اعضاى مجمع 
آغاز شده و همچنان برخى كانديداها در رفت 
و آمد به استان ها هستند تا بتوانند نظر روساى 

هيات ها و اعضاى مجمع را جلب كنند.
سفر به استان ها و «البى» با اعضاى مجمع 
در  تقريباً  كه  است  معمولى  و  عادى  روال 
تمام فدراسيون ها صورت مى گيرد و مدعيان 
رياست براى گرفتن راى مجمع رايزنى هاى 
خاص خودشان را انجام مى دهند تا بتواند بر 

صندلى رياست تكيه بزنند.
فدراسيون كشتى نيز از اين قاعده مستثنى 
نيست و مدعيان رياست تالششان را از چند 
ماه قبل آغاز كردند تا بتوانند گوى سبقت را 
از  اين ميان هر كدام  بربايند. در  از رقيبان 
شگردهاى خاصى براى گرفتن راى اعضاى 
نامزدهاى  از  مى كنند.يكى  استفاده  مجمع 
مسئوليت  كه  كشتى  فدراسيون  رياست 
مهمى در ورزش داشته در اقدامى عجيب و به 
طور غيرمستقيم مديران كل ورزش و جوانان 

استان ها را مامور كرده تا نظر و راى مثبت 
روساى هيات هاى كشتى را براى حمايت از 
وى بگيرد.برخى مديران كل هم كه منصوب 
برخى  از  طبيعتاً  و  هستند  ورزش  وزارت 
روساى  دارند،  شنوى  حرف  وزير  معاونان 
هيات هاى كشتى را مجبور به امضا نامه اى 
كانديداى  يك  از  حمايت  در  كه  مى كنند 

خاص فدراسيون كشتى تنظيم شده است.
اين در حالى است كه برخى روساى هيات ها 
راضى به امضا اين نامه نمى شوند اما با فشارى 
وارد  آنها  به  «باالدستى»  مقام  از سوى  كه 
كانديداى  از  نامه حمايت  ناچار  به  مى شود 

خاص را امضا مى كنند.
اتفاق در حالى رخ مى دهد كه مسعود  اين 
سلطانى فر به عنوان وزير ورزش و جوانان 

انتخابات  در  كه  است  كرده  تاكيد  بارها 
حمايت  كانديدايى  هيچ  از  فدراسيون ها 
نمى كنند اما ظاهراً دور از چشم وزير برخى 
با  ارتباطشان  از  وزارتخانه  اين  مسئوالن 
مديران  و  كرده اند  استفاده  سوء  استان ها 
كل را تحت فشار قرار داده اند تا به يكى از 
كانديداهاى فدراسيون كشتى راى بدهند. اين 
كانديدا هم ارتباط خوبى با استان ها داشته 
است.وزير ورزش اگر مى خواهد شائبه دخالت 
اين وزارتخانه در انتخابات فدراسيون كشتى و 
حمايت از يك كانديداى خاص را از بين ببرد 
بايد به اين موضوع ورود كند و اجازه ندهد 
برخى مديران كل روساى هيات ها را تحت 
فشار بگذارند و به نفع يك كانديداى خاص 

«امضا زورى» بگيرند.

كه  است  معتقد  ايران  فوتبال  پيشكسوت 
از  هجدهم  ليگ  در  ايران  باشگاهى  فوتبال 
لحاظ فنى كمى پيشرفت داشته اما همچنان 
فساد در اين ورزش وجود دارد و ظاهرا هيچ 

اراده اى هم براى حل آن وجود ندارد.
فوتبال  ليگ هجدهم  كربكنديدرباره  رسول 
شده  بهتر  كيفى  نظر  از  ليگ  كرد:  اظهار 
بود اما به دو گروه مستكبران و مستضعفان 
تقسيم شده بود. تيم هايى كه باالى جدول 
بودند و تا روز آخر رقابت مى كردند از داليل 
حساس شدن ليگ امسال بودند. تا ثانيه هاى 
آخر قهرمان مى توانست عوض شود. هم باال و 
هم پايين جدول رقابت شديد بود. اين ليگ 
مثل  تيمى  يك  داد.  هم  خوبى  درس هاى 
پديده آمد و با هزينه كم يك تيم بسيار خوب 
را شكل داد و فوتبال خوبى هم بازى كرد و 
همچنين نتايج خوبى هم گرفت. اگر كمى 
بهتريهم  جايگاه  مى توانست  نداشت  لغزش 
زياد  تساوى هاى  درباره  كند.كربكندى  پيدا 
تيم ها در ليگ امسال هم اظهار كرد: وقتى كه 
سرمربى با دو باخت روى هوا مى رود و دالل ها 

او  كردن  جايگزين  براى  را  ديگر  مربى  يك 
مى شوند  محتاط تر  مربى ها  كرده اند،  آماده 
چون باخت فشار بيشترى روى مربى ايجاد 
از اين موضوع هم به  البته بخشى  مى شود. 
پيشرفت كردن در كار دفاعى مربوط مى شود. 
تيم ها از تيم ملى زمان كى روشياد گرفتند كه 
چگونه دفاع كنند و مثل تيم ملى هم در حمله 

موفقيتى نداشته اند.
او ادامه داد: اينيكى از درس هاى فوتبال بود 
كه به مديران داده شد كه فقط با پول خرج 
كردن نمى شود موفق شد. يك تيم با آرامش و 
بدون حاشيه هم مى تواند تماشاگر جذب كند 
و هم نتيجه بگيرد. به نظر من از لحاظ فنى 
گل محمدى بهترين مربى فصل بود چرا كه 
تيم بسيار خوبى را با امكانات كم آماده كرد.

كربكندى درباره نقاط منفى ليگ هم بيان كرد: 
اعتراض هاى بيش از حد، بعضاً قضاوت هاى 
ضعيف، جنگ و دعوا و مصاحبه هاى قبل و 
بعد از بازى كه مد شده درباره همه چيز حرف 
بزنند به غير از فوتبال، بيانيه هايى كه كمتر 
جايى در دنيا مى بينيم از نكات منفى ليگ بود. 
به جز اين ها ليگ بدى نبود و باشگاه هاى ما 
ياد گرفتند كه سه روز يك بار هم بازى كنند. 
اين ها نسبت به گذشته پيشرفت است. البته 

هنوز فاصله زيادى با آن مرز حرفه اى داريم. 
يكى از داليل قهرمانى پرسپوليس وجود برانكو 
بود و همچنين حمايت هايى كه از اين تيم 
مى شد و البته تماشاگرانش. تعجب من اين 
است كه چنين تيمى چرا بازيكنانش آن قدر 
معترض هستند و با داور كار دارند. بازيكنان 
طورى رفتار مى كردند كه سيد جالل حسينى 
كه از با اخالق هاى فوتبال است مدام با داور 

درگير بود. اين موارد بايد درست شود.
او با اشاره به اينكه اعتراض كردن يك تاكتيك 
مؤثر براى تيم ها شده است توضيح داد: بعد از 
اوت بلند، اين هم يكى از تاكتيك هاى مؤثر 
در فوتبال ايران است. تا زمانى كه اين چيزها 
درست نشود، تماشاگر ما هتاكى كند و محيط 
تمايل  خانواده ها  كه  باشد  ناامن  ورزشگاه ها 
بروند،  آن جا  به  فرزندانشان  باشند  نداشته 
فوتبال ما به جايى نمى رسد. االن ليدرها و دالل ها 
همه كاره فوتبال ما هستند. اين اشكاالت فوتبال 
ما با فوتبال حرفه اى در دنياست.پيشكسوت 
كه  پرسش  اين  به  پاسخ  در  ايران  فوتبال 
همه  اين  با  ليگى  چنين  برگزارى  ضرورت 
مشكل در طول اين سال ها چيست، اظهار 
كرد: فوتبال بخشى از سرگرمى مردم است 

و اين فوتبال بايد وجود داشته باشد.

نابودى استقالل و پرسپوليس با خصوصى سازى!

«امضاء زورى» مديران كل استانها از روساى هيات ها به نفع نامزد خاص!

كربكندى:

 در فوتبال، آدم كر، كور و الل مى خواهند



Art Director : Elham Sheikh Miriمدير هنرى : الهام شيخ ميرى 

با حضور عضو هيات مديره شركت عمران شهرهاى جديد صورت گرفت .شنبه 28 ارديبهشت، طى 
مراسمى با حضور خنفرى، فرماندار شهرســتان كارون، فرهادزاده، مديرعامل شيرين شهر و 
جمعى از كاركنان شركت عمران، كلنگ ساخت فاز اول دومين مدرسه محله كهن ديار توسط خانم 

داوودپور، عضو هيات مديره شركت عمران شهرهاى جديد به زمين زده شد. 
اين مدرسه با زيربناى مفيد 520 متر مربع در قالب 6 كالس درس، سرويس بهداشتى و آبخورى 
به مساحت 35 متر مربع، همچنين سيستمهاى حفاظتى، ايمنى و رفاهى در محله كهن ديار ساخته 
خواهد شد. بازديد از محالت و پروژه هاى عمرانى شهر، همچنين برگزارى جلسه هم انديشى 
با حضور مديران و مسئولين شركت عمران و بيان مشكالت و ارائه راهكار بخش ديگرى از 

اين برنامه بود 

تجليل مديرعامل شركت عمران شهرهاى جديد كشور
 از مديريت و پرسنل شيرين شهر 

طاهرخانى بر استمرار و گسترش فعاليتها جهت تخليه سيالب و ادامه روند پيشرفت پروژه هاى 
مختلف تاكيد كرد.به گزارش روابط عمومى شيرين شهر؛ مهندس  طاهرخانى مديرعامل شركت 

عمران شهرهاى جديد،دكتر رحيمى و مهندس روانفر اعضاى هيات مديره، مهندس پورخيز مدير 
كل دفتر مدير عامل شركت عمران در سفر به شيرين شهر از نزديك آخرين اقدامات در حال 

انجام در زمينه دفع سيالب را مورد بررسى و بازديد قرار دادند.

در اين بازديد  رضا فرهادزاده و ســيدنور مديرعامل و عضو هيات مديره شيرين شهر، خنفرى 

فرماندار شهرستان كارون ايشــان را همراهى نمودند. طاهرخانى پس از بازديد از عمليات 

اجرايى براى استحكام سيل بندهاى حاشيه شهر و روستاهاى خط ساحلى به بررسى فعاليت هاى 
انجام شده و اقدامات در حال اجرا پرداخت.وى گفت: در اين مناطق با هميارى ساكنان، اقدامات 

موثرى براى تقويت سيل بندها و ايجاد موانع براى پيشگيرى از نفوذ روان آب ها انجام شده است  
ايشان با حضور در محله كهن ديار از نزديك با ساكنين گفتگو و رضايتمندى مردم از عملكرد اخير 

مجموعه شركت عمران را در دفع سيالب ستود.

مقاومت شيرين شهر در برابر سيل فروردين  

با تدبيرو همت جهادى  مدير عامل ،هيات مديره ،مديران وپرسنل شهر جديد  شيرين شهر 
كام ساكنين اين شهر تلخ نشد و شيرينى حضور و زندگى در شهر شيرين بر لبان مردم نشست  
در اين خصوص مشاور فنى شيرين شهر با بيان اينكه سيالب اخير مانع ادامه فعاليت پروژه 
هاى عمرانى نشد، گفت: در راستاى بهسازى معابر اصلى و فرعى سطح شهر، عمليات آسفالت 
ريزى معابر و كوچه هاى زون 4 محله كهــن ديار به متراژ 3400 متر مربع درحال انجام 
است.تقى نژاد ادامه داد: تمركز كليه فعاليت هاى شركت عمران در روزهاى آغازين سال بر 
تقويت سيل بندها و ايجاد موانع براى پيشگيرى از نفوذ روان آب ها در سطح منطقه و ايجاد 
بستر الزم جهت خدمات رسانى وپشــتيبانى به سيل زدگان متمركز بوده اما با اين حال در 
راســتاى تحقق اهداف برنامه ريزى شده  عمرانى و بهره مندى شهروندان از معابر مناسب 

اقدامات موثرى انجام خواهد شد. 

شكاف سيل بند ابوگصب پس از 26 روز بسته شد
 عمليات ترميم و استحكام بخشى سيل بند ابوگصب واقع در خط ساحلى روستاهاى شمالى مجاور 

شيرين شهر به طول 90 متر با موفقيت انجام شد. 
به گزارش روابط عمومى شيرين شهر: اين سيل بند به علت بارندگى هاى اخير، افزايش خروجى 
سدهاى باالدست رودخانه كارون و افزايش سطح آب، 17 فروردين شكسته شد كه خوشبختانه با 
تالش و همت   مردم اين منطقه در كنار دستگاه هاى اجرايى امروز پس از 26 روز با موفقيت 
ترميم شد.  با اين اقدام از نفوذ آب به روستاهاى خط ساحلى مجاور شهر، مناطق جنوبى 
شيرين شهر شامل پارك پرديســان، محالت پرنيان و مهر همچنين مزارع توسعه نيشكر 

دعبل خزاعى  جلوگيرى مى شود.

وزير راه و شهرسازى ؛
اميدوارم با ارتقا كيفيت طراحى ها و استاندارد ها،رضايتمندى 

مردم حاصل شود
وزير راه و شهرســازى در پيام نوروزى خود اعالم كرد: اميدوارم سال 1398 با حضور 
قوى تر همه دست اندركاران، اعم از مشاوران، سازندگان و سرمايه گذاران حوزه مسكن 

به سال رونق ساخت و توليد مسكن تبديل شود.
محمد اســالمى - وزير راه و شهرســازى - در پيامى فرارسيدن نوروز 1398 را كه 

متقارن با ميالد مبارك اميرالمومنين على (ع) اســت به تمامى مردم ايران و همچنين 
جامعه بزرگ وزارت راه و شهرســازى كه در بخش هاى مختلف حمل و نقلى و همچنين 

مسكن و شهرسازى در حال ارائه خدمات به مردم هستند، تبريك و تهنيت گفت.
در بخشى از پيام نوروزى محمد اسالمى به مناسبت فرارسيدن نوروز 1398 آمده است: 
فرارسيدن سال جديد و نوروز باستانى و ميالد باســعادت آقا اميرالمومنين را خدمت 
مردم عزيز ايران و تمامى همكاران خود در حوزه هاى مختلف حمل و نقل از جمله حمل 
و نقل جاده اى، هوايى، دريايى، ريلى و همچنين مســكن و شهرســازى تبريك عرض 
مى كنم. اميدوارم با عنايت خداوند متعال، سال جديد براى همه سالى پرخير و بركت و 

مملو از موفقيت و سراسر شادى و نشاط باشد.
وزير راه و شهرسازى در ادامه اظهار اميدوارى كرد: همگى ما با كمك يكديگر بتوانيم 
با تالشى مضاعف جهت شكوفايى اقتصادى و تحرك بخشيدن به اقتصاد كشور نقش مؤثر 

خود را ايفا كنيم.
عضو كابينه دولت دوازدهم در ادامه ضمن تبريك سال نو به تمامى راهداران، رانندگان، 
لوكوموتيو، خلبانــان، مهمانداران، تمامى كاركنان شــاغل در بخش هوايى، ريلى، 
جاده اى و بنادر و همچنين مسكن و شهرسازى، اعالم كرد: اميدوارم با تالش مضاعف و 
همبستگى بتوانيم سال 1398 را ســالى شكوفا، سرآمد در خدمت رسانى براى خدمت 

رسانى به مردم شريف ايران قرار دهيم.
اســالمى در عين حال خاطرنشان كرد: به همه كســانيكه در كسوت مشاور، مهندسان 
مشاور، دستگاه هاى نظارت، پيمانكاران، توليدكنندگان مصالح كه در اجراى پروژه هاى 
عمرانى زيرســاختى اعم از راه، راه آهن و ســاختمان ها و تأسيسات دولتى كه توسط 
وزارت راه و شهرسازى در دســت اجرا قرار داشت، خدمات ارائه دادند، خداقوت مى 
گويم و براى همه ســالى خوب، خوش و پربركت از خداوند متعال آرزو مى كنم.وى 
تصريح كرد: اميدوارم با ارتقاى كيفيت طراحى ها، ارتقاى اســتانداردها و دقت نظر در 
اجراى پروژه ها بتوانيم با قوام بخشيدن به اقدامات اجرايى موجبات رضايتمندى مردم 
را فراهم كنيم. در عين حال بتوانيم نقش ارزنده خود را در سرآمدى و قابليت مهندسى 

به جهانيان نشان دهيم.
اســالمى همچنين به كاركنان سازمان هواشناسى كشور نيز خدا قوت گفت و اعالم كرد: 
عزيزانى كه در هواشناسى خدمت مى كنند همواره پيشگام در اطالع رسانى هستند و با 
پشتيبانى از ســامانه ها و نيروى انسانى شاغل نقش قابل توجهى در ارائه اطالعات دقيق 
به مردم دارند.عضو كابينه دولت دوازدهــم همچنين در بخش ديگرى از پيام نوروزى 
خود، در حوزه مسكن و شهرسازى نيز نكاتى را ارائه كرد و گفت: به سازندگان طرح هاى 
مسكن خداقوت عرض مى كنم. اميدوارم سال 1398 با حضور قوى تر همه عزيزان، اعم 
از مشاوران، ســازندگان و سرمايه گذاران بتوانيم سال 1398 را به سال رونق ساخت و 

توليد مسكن تبديل كنيم.

وزير راه و شهرسازى تاكيد كرد: نيازمند پاسخگويى به نياز مردم براى طرح هاى تأمين 
مسكن و به ويژه مسكن اولى ها هستيم. در اين ايام پرفيض ميالد اميرالمومنين على (ع) 
بايد متعهد باشــيم و ميثاق ببينديم كه براى پيشبرد برنامه هاى مسكن كه در دستور كار 
قرار دارد اعم از مسكن مهر باقيمانده كه انتظار مردم تكميل آنهاست و پروژه هاى 400 
هزار واحدى كه در دستور كار اســت، همه با اهتمام ويژه نقش ايفا كنيم و ان شاء اهللا 

زودتر از زمانبندى اعالم شده اينها را به ثمر برسانيم.

مقاومت شيرين شهر در برابر سيل فروردين خوزستان

 آئين كلنـگ زنى مدرسـه 6 كالسـه محـله كهن ديار 

حجت االسالم والمسلمين خضيراوى امام جمعه شهرستان كارون ضمن حضور در 

شيرين شهر و بازديد از محل اسكان موقت سيل زدگان، در ضيافت تقسيم افطار با 

خانواده هاى حاضر شركت نمودند. 

 معاون شهرسازى شــركت عمران ضمن همراهى ايشان، گفت :رمضان امسال 

شيرين شــهرى ها  كمى متفاوت تر شده است؛ هنوز نيروهاى جهادى و مردمى 

بعضا در مناطق سيل زده حضور دارند و همراه مردم روز خود را با عطر دعا و 

مناجات بركت مى دهند.

عشيراوى ادامه داد:  مجموعه شركت عمران شيرين شهر در تكاپوى بهره گرفتن از 

ماه ميهمانى خدا، با قلب هاى روشن و دست هاى تالشگر هم وطنان سيل زده خود را 

فراموش نكرده اند و با ايجاد محل اسكان مناســب، توزيع  بسته هاى حمايتى، 

غذايى، بازديد روزانه و تالش شبانه روزى جهت تخليه سيالب سعى بر اين دارند تا 

هر چه سريعتر امكان اسكان مجدد اين عزيزان را فراهم نمايند.

جلوه هاى سادگى و معنويت در ماه مبارك رمضان

تقسيم افطارى با سيـل زدگان


