
انتقال آب به شرط 
حفظ جنگل و دریا

معاون محیط زیست انسانى
سازمان حفاظت محیط زیست به «شهروند»
از طرح انتقال آب خزر به سمنان مى گوید

 نتایج مطالعات سال 95 فقط نشان مى داد که این طرح کمتر از 10 درصد 
شورى را تغییر مى دهد اما سوال ما این است که انتقال آب به طور دقیق 
بر جانوران و اکوسیستم منطقه چه تاثیرى خواهد گذاشت. وزارت نیرو 
باید این تاثیرات را روشن کند تا مطمئن شویم که اثرى بر دریا نخواهد 

داشت و نحوه برگشت نمک هم بدون آثار زیست محیطى است
   صفحه4

على  نوذرپور، شهردار 
منطقه 22 تهران مى گوید 

فقط هزینه  مى دهیم

   صفحه 12

مسئولیت دریاچه 
با ما نیست 

رقیب کن
با جنجال هاى بى مانندش 

به پایان راه رسید

   صفحه 14

ظهور امپراتوری 
هالیوود در ونیز

يادداشت ۲

يادداشت ۳

ایران بدون فغانی، ایران با قلعه نویی

مسخره است ! 

رسول بهروش
روزنامه نگار

بعد از مدتی شــایعه و زمزمه، علیرضا فغانی مسأله کوچ 
همیشــگی اش به اســترالیا را تایید کرد و البته بر خالف 
گمانه زنی هاي اولیه مدعی شد دیگر در داخل کشور قضاوتی 
هم نخواهد داشــت. به این ترتیب او هم بــه جمع افرادى 
می پیوندد که این روزها عزم رفتن کرده اند. این موج «رفتن» 
چنان شــده که ما ماندنی ها، حس گنــگ و عجیبی پیدا 
کرده ایم؛ حسی شبیه جاماندگی، پر از ابهام، تردید و بددلی. 

آیا کسی می داند چه خبر شده؟
علیرضا فغانی یکی از سرمایه هاي اعتباري ورزش ایران بود. 
قله افتخارات یک کشتی گیر، تکواندوکار یا وزنه بردار ایرانی 
این اســت که مثال به مدال المپیکی برسد. در این صورت او 
احتماال در حوزه خودش به سطح مطلوبی از شهرت دست 
خواهد یافت، اما خیلی هــا در جهان هرگز نخواهند فهمید 
که اصال چنین افتخاري به نام ایران ثبت شــده اســت. در 

نقطه مقابل وقتی داور ایرانی در مســابقات مهم بین المللی 
فوتبال با صدها میلیون بیننــده قضاوت می کند و عملکرد 
درخشانی هم دارد، این یک تبلیغ خوب و منحصربه فرد براي 
کشور است. البته که در کار فغانی هم عیوب و اشکاالتی به 
چشم می خورد؛ اساسا مگر می توان انسان بود و کم وکاستی 
نداشت؟ با این همه، او که از شهر ري تهران به آسمان آرزوها 
رسید، اراده اي آهنین و پشتکاري ستودنی داشت. داورها از 
همه بازیکنان داخل زمین بیشتر می دوند و فحش می خورند، 
اما کمتر از تمام آنها پول می گیرند. اگر کسی از این آب و آتش 
گذشت و «ستاره» شد، باید قدرش را دانست و حرمتش را 

نگه داشت. آیا ما هم با فغانی چنین کردیم؟
یکی از آخرین تصاویر به جامانده از دوران قضاوت فغانی در 
ایران، حمالت وحشتناك امیر قلعه نویی به اوست؛ اتفاقی که 
بعد از بازي برگشت پارسال بین سپاهان و پرسپولیس رخ داد 
و امیر تا آن جا که می توانست فغانی را نواخت. «قلدر» لقبی 
بود که قلعه نویی به فغانی داد و البته وي را متهم کرد به اینکه 

از «خودشیفتگی کاذب» رنج می برد. 
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هفته پیــش مدیرعامل ایران خــودرو در محل کار خود 
بازداشت شــد. او که پیشتر می دانســت می خواهند او را 
بازداشت کنند،  ترجیح داد در محل دفتر کار خود بازداشت 
شــود. هنوز اتهامی رسمی علیه او وارد نشــده، ولی آن چه 
شنیده می شود اتهام  اصلى او فروش خودرو گران تر از قیمت 
اعالم شده رســمى است. روشن اســت که فروش گران تر 
موجب ریختن مابه التفاوت به  جیب مدیرعامل نمی شود، 
بلکه به حساب شرکت می رود. منظور از گران تر نیز، گرفتن 
تفاوت قیمت بازار با قیمت اعالم شــده است.  این را داشته 
باشیم تا به خبر جدیدي پرداخته شود که با آمدن مدیرعامل 

جدید براى این شرکت اعالم شده است .
  «فروش فورى تنظیــم بازار به روش اعتبــارى در رهن 
شرکت ایران خودرو» طرحى است که در آن دنا پالس تنها 
با قیمت 110  میلیون تومان به فروش مى رسد، درحالى که 
همین خودرو در بــازار با قیمت بیش از 150 میلیون تومان 

معامله مى شــود. 40  میلیون تومان رانــت نصیب عده اى 
خریدار مى شــود؟ ایــن فروش فــورى ایران خــودرو در 
حالى است که در روزهاى ابتدایى شهریور  ماه امسال خبر از 
نوبت دوم مزایده امالك مازاد ایران خودرو دادند. این شرکت 
در نوبت دوم اقدام به عرضه 28 ملک مسکونى،  واحد تجارى، 
زمین و سوله کرد. پیشتر در 15 مرداد ماه امسال نیز 26 فقره 
اموال مازاد خود را به حداقل قیمت پایه 121 میلیارد  تومان 
به مزایده گذاشته بود. مجموع زیان هاى انباشته ایران خودرو 
در سال 97 به 7 /7 هزار میلیارد تومان رسیده بود که نسبت 

 به سال 96 حدود 17 برابر افزایش یافته است .
اگر ایران خــودرو هــزاران یا صدها هــزار خودروي 
آماده داشت که می توانســت به قیمت مصوب بفروشد، 
به طور طبیعــی قیمت  بازار هم با آن متعادل  و مســأله

حل می شد. 
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يادداشت يک

مرثیه اى بر وجدان خفته و تن مجروح آتش
دکتر امیرحسین 
جاللى ندوشن 
روانپزشک 

دختر آبى پر کشید و رفت. رنج هاى 
این زن صبح روز 18 شــهریور پایان 
یافت. چند روز پیــش خبر آمده بود 
که دخترى هوادار تیم آبى پایتخت 
زمانى که شــایعه حکم 6ماه حبس 
خــود را به جهــت حضــور در برابر 
ورزشگاه شنید، تن خود را به لهیب 
شعله ها سپرده اســت. هر چند این 
خبر تکذیب شده، اما در کمال تأسف 

فاجعه  رخ داده است.
متاســفانه مى دانیم کــه ایران در 
زمره پنج کشورى است که باالترین 
آمار خودســوزى در جهــان را دارد 
و یک نکتــه بســیار تعجب برانگیز 
این اســت که در مهمترین پژوهش 
انجام شده توسط احمدى در غرب 
ایران در بیــش از 90 درصد موارد، 
اختالل جدى روانپزشــکى در این 
افراد وجود ندارد و صرفا مشــکل 
خانوادگى و درنهایت یک اختالل 

انطباقى گزارش شده است.
الگوى خودسوزى را در جهان به سه 
دسته تقسیم مى کنند؛ در کشورهاى 
توســعه یافته به عنوان یک اعتراض 
سیاسى- اجتماعى اســت و در غیر 
از این مــوارد، معموال در مردان دچار 
اختالل روانپزشکى شدید یا الکلیک، 
در کشــورهاى توسعه نیافته در زنان 
فقیــر نواحى کمتر توســعه یافته و 
البته در افراد کم ســواد تر با پاتولوژى 
روانى خفیف تر و بیشــتر در زمینه 
نابرابرى هاى جنسیتى و اجتماعى. در 
مردان این جوامع عموما خودسوزى 

در زمینه یک اختالل روا نپزشــکى 
شــدید یا اعتیاد رخ مى دهد. یک 
مــدل دیگــر هــم در اقلیت هاى 
مذهبى مــورد تعــدى و تبعیض 

دینى مانند راهبان تبتى.
زمینــه  ایــن  در  ایــران  در 
خوشــبختانه تحقیقــات تجربى 
بــا طراحى خوب کــم نداریم، که 
باعث شده تصویرى از این معضل 

اجتماعى در دست داشته باشیم. 
خودســوزى به عنــوان رفتــارى 
اعتراضى البته در ایــران علت موارد 
کمترى از خودسوزى زنان در نواحى 
غرب کشور اســت. به  عبارتى زنان 
غرب ایران بیش از آن که در پى یک 
کنش سیاسى و اجتماعى باشند، در 
پى اعتراض به نزدیکان خود و محیط 
کوچک پیرامونى هستند که نیازهاى 

آنها را نادیده مى گیرد.
و جالــب آن اســت کــه تقریبا 
تمام اســتان هایى که در آنها آمار 
باالســت، اســتان هایى است که 
تجربه رویارویى مستقیم با جنگ 
را داشته اند، منهاى مازندران که از 

این قاعده استثناست.
همــکاران اصطالحــى را جعل 
کرده انــد کــه قابــل تأمل اســت:   
«خرده فرهنگ خودسوزى»، و یک 
مشاهده دیگر اجتماعى در مناطقى 
که خودسوزى در آن باالست، کاربرد 
به وفــور عباراتــى تهدیدآمیز چون 
«خود را مى ســوزانم» یــا «خود را 
مى کشــم» در محاورات روزمره و در 
زمان تنش هاى بین فردى است، که 
تواتر آن را نسبت به نقاط دیگر کشور 

باالتر گزارش کرده اند.
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دو گل به هنگ کنگ
شروع قصه جام جهانى
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چین با دست خودش
بلیت ایران را صادر کرد ! 
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فرهاد
ای داد،  ای داد!

فرصتی که
خدا به ما داد

دو  سال گذشت
و ما منتظریم

امروز جوجه زیاد 
داریم، فردا کم 

می آوریم! 

در راه که می آمدی 
سحر   را ندیدی

تیم امید نتیجه نمى گیرد
اما فدراسیون سفت ایستاده

گزارشى از حضور کاروان 
سالمت هالل  احمر اردبیل

در خراسان جنوبى

پرونده واژگونى اتوبوس 
دانش آموزان داراب چه شد؟

رئیس انجمن پروش دهندگان 
مرغ گوشتى:

دختر فوتبال دوست 
سرانجام دیروز درگذشت

به تماشای عاشقی بیا
در روزهاى گذشته آیین عزادارى
در سراسر ایران برگزار شد
این بار حضور چشمگیر گردشگران خارجى قابل توجه بود
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استارت آرام 
ویلموتس
در سرزمین ناآرام

دو گل به هنگ کنگ
شروع قصه جام جهانى

در سرزمین ناآرام




