
تیم کشتی آزاد نوجوانان ایران با کسب 4 مدال طال، 
2 نقره و 2 برنز قهرمان رقابت های آسیایی تایلند شد.

آزاد  کشتی  مسابقات  سه«،  »ورزش  گزارش  به 
 31 روزهای   2017 سال  در  آسیا  قهرمانی  نوجوانان 
تیر و اول مردادماه در شهر بانکوک تایلند برگزار شد 
جعفریان،  عرفان  سید  توسط  ایران  تیم  پایان  در  و 
و سید مهدی هاشمی  فروتن  مهدی عشقی، عباس 
در اوزان 46، 54، 85 و 100 کیلوگرم صاحب مدال 
طال، مرتضی پورمرتضوی و میثم زارع در اوزان 58 
نقره و مهدی ویسی و  و 76 کیلوگرم صاحب مدال 
سید مبین حسینی در اوزان 42 و 69 کیلوگرم صاحب 
مدال برنز شد و با 79 امتیاز به عنوان قهرمانی رسید.

هند 72  امتیاز 2-   79 ایران   -1 تیمی:  بندی  رده 
امتیاز 3- قزاقستان 72 امتیاز 4- ژاپن 63 امتیاز 5- 

ازبکستان 58 امتیاز 6- قرقیزستان 58 امتیاز
این  دوم  روز  در  کشورمان  گیران  کشتی  نتایج 

رقابت ها به شرح زیر است:
از  عرفان جعفریان پس  کیلوگرم سید  وزن 46  در 
 2 بر   6 نتیجه  با  دوم  دور  در  اول  دور  در  استراحت 
پیروزی  به  ازبکستان  کشور  از  گیری  کشتی  مقابل 
رسید وی در دور بعد نیز با نتیجه 5 بر 3 از سد حریف 
در  جعفریان  رسید.  پایانی  دیدار  به  و  گذشت  هندی 

این دیدار در مصاف با کشتی گیر قزاقستانی با نتیجه 
10 بر صفر به پیروزی رسید و قهرمان شد. )1- ایران 

2- قزاقستان 3- هند و ژاپن(
با  اول  در وزن 54 کیلوگرم مهدی عشقی در دور 
از سد حریف مغولی خود گذشت  نتیجه 10 بر صفر 
وی در دور بعد نیز با همین نتیجه از سد کشتی گیر 
کره جنوبی گذشت و راهی مرحله نیمه نهایی شد وی 
در این مرحله نیز با نتیجه 8 بر 5 برابر نماینده کشور 
قرقیزستان به پیروزی رسید و راهی دیدار فینال شد. 
با  هندی  گیر  کشتی  مقابل  نهایی  دیدار  در  عشقی 
نتیجه 4 بر 2 به برتری رسید و صاحب مدال طال شد. 

)1- ایران 2- هند 3- ژاپن و قزاقستان(
 در وزن 63 کیلوگرم امیرحسین مقصودی در دور 
اول با نتیجه 4 بر 2 نماینده قزاقستان را شکست داد 
بر   7 ژاپن  کشور  از  حریفی  مقابل  دوم  دیدار  در  اما 
گیر  این کشتی  به شکست  توجه  با  و  مغلوب شد   5
ژاپنی در دور بعد، مقصودی از دور رقابت ها کنار رفت 
هند   -3 مغولستان   -2 ازبکستان   -1( شد.  هفتم  و 

و ژاپن(
مبارزه  در  مبین حسینی  کیلوگرم سید  در وزن 69 
با  جنوبی  کره  کشور  از  گیری  کشتی  مقابل  نخست 
بعد  پیروزی رسید وی در دور  به  بر صفر  نتیجه 10 
مقابل کشتی گیر پاکستانی با نتیجه 6 بر 7 مغلوب شد 

اما با توجه به حضور حریف پاکستانی در دیدار فینال، 
مبین حسینی در گروه شانس مجدد با نتیجه 11 بر 
2 کشتی گیر ازبکستانی را مغلوب کرد و به دیدار رده 
نتیجه 6 بر  با  این دیدار  بندی راه یافت. حسینی در 
6 حریف مغولی خود را شکست داد و صاحب مدال 
برنز شد. )1- قزاقستان 2- پاکستان 3- هند و ایران(

استراحت  از  پس  زارع  میثم  کیلوگرم   76 وزن  در 
سد  از  صفر  بر   3 نتیجه  با  دوم  دور  در  اول  دور  در 
کشتی گیر ازبکستانی گذشت وی در دور سوم نیز با 
نتیجه 10 بر صفر حریف قرقیزستانی خود را شکست 
دیدار  این  در  زارع  یافت.  راه  فینال  دیدار  به  و  داد 
مقابل نماینده کشور هند با نتیجه 7 بر 6 مغلوب شد 

و به مدال نقره رسید. )1- هند 2- ایران 3- ژاپن و 
قرقیزستان(

در وزن 85 کیلوگرم عباس فروتن پس از استراحت 
در دور اول در دور دوم مقابل کشتی گیر قزاقستانی 
با نتیجه 10 بر صفر به پیروزی رسید وی در دور بعد 
نیز با نتیجه 10 بر صفر حریف چینی را مغلوب کرد 
و راهی دیدار فینال شد. فروتن در دیدار پایانی مقابل 
پیروزی  به  بر 8  نتیجه 10  با  ازبکستانی  گیر  کشتی 

رسید و قهرمان شد.
در  هاشمی  مهدی  سید  کیلوگرم   100 وزن  در 
را  ژاپنی  گیر  کشتی  صفر  بر   10 نتیجه  با  اول  دور 
مغلوب کرد وی در دور بعد با نتیجه 12 بر یک از سد 
حریف تاجیکستانی گذشت و راهی مرحله نیمه نهایی 
گیر  فنی کشتی  با ضربه  نیز  این مرحله  در  شد وی 
هاشمی  شد.  فینالیست  و  داد  شکست  را  قزاقستانی 
در این دیدار با نتیجه 5 بر یک حریف ترکمنستانی را 

شکست داد و صاحب مدال طال شد.
*ایران در روز اول هم صاحب یک مدال نقره ویک 

مدال برنز شده بود.
*در مجموع دو تیم کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان 
ایران با 7 مدال طال، 7 مدال نقره و 3 برنز  با اختالف 
فوق العاده قهرمان آسیا شد .فرنگی کارها با 3 طال، 5 

نقره ویک برنز و87 امتیاز قهرمان شده بودند.

پژمان 34 ساله را به ملی پوش 
ارمنستانی ترجیح دادند
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در آستان دوست 

در توصیف مشاوران جناب مدیر محذور یا معذور یا محظور؟

سعدی

رضا شکراللهی

اگر جزو کسانی نیستید که در امالی فارسی به درجه ی 
اجتهاد مدرن رسیده اند و فتوا می دهند که »ز، ذ، ض، ظ« 
همه را باید »ز« نوشت، بدانید و آگاه باشید که محذور با 
محظور فرق دارد و این دو هم با معذور فرق دارند. برای 

اهل تعجیل، خالصه اش این است:
ـ محظور یعنی حرام و ممنوع. در فارسی امروز واژه ی 
است مهجور، و به کار نمی رود. مثال قدیمی از مسعود سعد 
سلمان: هر چه هست از رضای او بیرون / در دیانت، حرام 

و محظور است
ـ محذور یعنی آن چه از آن می ترسند و پرهیز می کنند، 
گرفتم  قرار  محذور  “در  مثل:  مشکل.  و  گرفتاری  مانع، 
معنا،  این  در  پذیرفتم!”  را  بی شرمانه اش  پیشنهاد  و 
»محذورات« )جمع محذوره( را هم زیاد به کار می بریم؛ 

مثال می گوییم محذورات اخالقی.

ـ و معذور یعنی کسی که عذر و بهانه ای دارد و عذرش 
پذیرفته است. مثل اغلب مأموران دنیا که شغل دوم شان 
معذور بودن است! گاهی مصدر جعلی آن را هم به شکل 
»معذورّیت« به کار می بریم. از این جا به بعد توضیح همین 
چند خط باالست. و خیال تان راحت که نخواندن این بخش 
محظور و حرام نیست و هیچ محذور و تنگنای اخالقی 
هم ندارید برای خواندن آن. و نیز، با عجله ای که برای 
دیدن تازه ترین پیام های تلگرام تان دارید، معذور بودن تان 

هم کامال واضح و مبرهن است.
هر سه ی این واژه ها رگ و ریشه ی عربی دارند، ولی هر 
قدر که محذور و معذور در فارسی امروز به زندگی خود ادامه 
می دهند، محظور به معنای »حرام« و »ممنوع« از زبان ما 
دور مانده است. مگر این که به سبک و زبان مثال نصراهلل 
منشی در کلیله و دمنه بخواهیم بنویسیم: »حرام است بر 
من توقف در این حیرت و تردد، که َسَخط ]خشم[ ملک 
خون من حالل دارد و آنچه از وجه دیانت و مروت محظور 

است، مباح داند.«
برعکس محظور، در فارسی امروز هر قدر جلوتر آمده ایم، 
انگار با محذور بیشتر کیف کرده ایم که این جور زنده مانده. 
البد از بس ملتی هستیم اهل تعارف و رودربایستی و ملت 
البته تذکر در  انواع محذورات!  گیر کردن شبانه روزی در 
باب تفاوت این دو واژه فقط مربوط نیست به آن چه مثال 
ابوالحسن نجفی یا فرهنگ درست نویسی سخن نوشته اند. 
محظور  نوشتن  که  دورانی  به  برمی گردد  تذکر  اصل 
همچنان رایج بود و به تعبیر عالمه قزوینی “بعضی نادانان 
غیرمأنوس به کتب عربی” محذور را هم به شکل محظور 

می نوشتند.
خدا را شکر که امروزه ما نه نادان داریم، نه غیرمأنوس به 
کتب عربی و نه اصال از خود »محظور« نشانی باقی مانده، 
ولی باز هم هستند بعضی  که محذور را با ظ می نویسند. به 
گمانم به عنوان آخرین تیر ترکش، اینان را باید از عذاب 
از سوره ی اسراء خواند که: إنَّ  الهی ترساند و برای شان 

َعَذاَب َربَّک َکاَن َمْحُذوًرا.
و اما »معذور« نازنین، که نه تنها بعضی آن را اشتباهی 
به جای محذور به کار می برند، بلکه زیبایی اش هم اغلب 
قربانی صدای سرد و بی روح مأمورهایی می شود که معذور 
بودن شان را توی چشم آدم فرو می کنند، تازه لبخند هم 
می زنند. انگار نه انگار این »معذور« بی نوا زمانی بر زبان 
جناب خاقانی بود که می گفت: دل نیارامد و هم معذور است 

/ کز دالرام چنان نشکیبد
یا از آن خیال انگیزتر، در بیان سحرانگیز حضرت سعدی 
که می فرمود: من قدم بیرون نمی یارم نهاد ازکوی دوست / 

دوستان، معذور داریدم که پایم در گل است
پس فراموش نکنید:

آن چه شما دارید یا در آن قرار می گیرید محذور است و 
آن چه شما هستید که باعث می شود عذرتان پذیرفته باشد، 
معذور است. هر ذـضـ ظـز ور دیگری را هم بی خیال شوید؛ 

دست کم تا اطالع ثانوی!

صبحدم خاکی به صحرا برد باد از کوی دوست
بوستان در عنبر سارا گرفت از بوی دوست

دوست گر با ما بسازد دولتی باشد عظیم
ور نسازد می بباید ساختن با خوی دوست

کوتاه ورزشی

برگی از تاریخ

پژمان منتظری به استقالل برگشته است تا 
علیرضا  مگویان،  هرایر  به مصدومیت  توجه  با 
منصوریان بهترین بهانه را برای کنار گذاشتن 

این ملی پوش ارمنستانی داشته باشد. 
از  یکی  گذشته  فصل  سه  در  مگویان 
منصوریان  اما  بود  استقالل  اصلی  بازیکنان 
را  بازیکن  این  داد  ترجیح  منتظری  جذب  با 
کردن  خارج  و  کند  خارج  استقالل  لیست  از 
ای  غیرحرفه  کامال  استقالل  فهرست  از   او 

است.
او  به  باشگاه  بازیکنی مصدوم می شود  وقتی 
دلداری می دهد و در بسیاری از مواقع قرارداد 
او را تمدید می کنند اما بازگشت یک بازیکن 
استقالل  به  منتظری  پژمان  نام  به  ساله   34
باعث شد تا منصوریان به راحتی از نام مگویان 

بگذرد.

عجیب  با شکست  گذشته  روز  که  امید  تیم 
مقابل امید عمان شانس حضورش در مقدماتي 
المپیک به حداقل رسیده بود، با پیروزي سوریه 
مقابل قطر عمال و به صورت رسمي از رسیدن 
کار  تا  بازماند  المپیک  انتخابي  بعد  مرحله  به 
تمام شود. حاال مثل همیشه بعد از هر شکست 
ناچاریم که فقط باید به آینده  فکر کنیم. شاید 
جلوی  تحول ها،  و  تغییر  با  اندکی  بتوان  که 
شکست های پیش رو را گرفت و مسیر بی سر 
و سامان فوتبال امید را کمی سازمان بخشید. 
این تیم و این روش اداره استعدادهای جوان که 
بیشتر استعدادسوزی بود تا استعدادپروری. شاید 
که مسئولیتی پذیرفته شود و کسی کنار برود تا 

فضا برای کار کردن کاربلدها فراهم شود.

رشد شتابان شهرنشینی
شاعر: استاد زرویی نصرآباد

کس نیارد مگر به مجبوری 
روز روشن، چراغ زنبوری

در ادارات ما که گلبیزی است
مشورت نیز یک چنین چیزی است

چون مدیران خبیر و هشیارند
چه نیازی به مشورت دارند
لیک در چارتها، بدون نیاز
جا برای مشاوران شده باز

گرچه این امر، خواه ناخواهی
باعث خیر می شود گاهی

گر رفیقی کند مراجعه دیر
یا سفارش شود کسی به مدیر

در همان دفتر مجاور او
الاقل می شود مشاور او

ابدا توی منصبی که گماشت
اطالعی اگر نداشت، نداشت

آدم مطلع، شود گستاخ
یا برای مدیر، گردد شاخ 
خامشی گر تواند او، بهتر

هر چه کمتر بداند او، بهتر 
نظری هم اگر رساند به عرض

یا که جدی گرفت اگر که به فرض،
عرض او را توان گرفت ندید

خوش خوشک، می توان نوکش را چید
تا به تدریج، کور و الل شود

حرف اگر داشت، بی خیال شود
گر مشاور شدی تو ای فرزند

تا توانی دهان خویش ببند
نکن اظهار فضل، پیش مدیر

که کند کم محلی و تحقیر
گر نظر داشتی، نکن نقلش

چون خودش می رسد به آن عقلش!
در عمل، گرچه جز محاوره نیست
منصبی خوشتر از مشاوره نیست 

به تو فرضا فالن مدیر ستاد
چه بسا منصب مشاوره داد 
مشورت شیوه اعاظم نیست

پس وجود تو، هیچ الزم نیست 
نیستی در امور دنیایی
صاحب اختیار اجرایی

پس نیایی به کار در عرصات
جز برای حضور در جلسات 

روسا بهتر از تو آگاهند
از تو هرگز نظر نمی خواهند 

نرسان جهل خویش را به ثبوت
که تو سنگین تری به وقت سکوت 

پس می آید وجود تو، به شمار
قسمتی از فضا و اکسسوار 

وقت تصمیم و در عمل، روراست
چه نیازی به عز و جز شماست؟ 

چون که تصمیم نیست دست تو نیز
به چه کار آید آن وجود عزیز؟ 

بعد یک عمر آبروداری
می شوی چرخ پنجم گاری!

نخستین مدال ساحلی بازان ایران در تور جهانی
تیم ملی والیبال ساحلی ایران در دیدار رده بندی مرحله 
نهایی تور جهانی مراکش برابر میزبان به پیروزی رسید و 

برای نخستین بار در تور جهانی به مدال دست یافت.
به گزارش مستقل و به نقل از سایت فدراسیون والیبال، 
رقابت های تور جهانی مراکش که از روز جمعه در شهر 
آگادیر مراکش آغاز شده بود، روز یکشنبه )1 مرداد( به پایان 

می رسد.
تیم ملی والیبال ساحلی ایران )رحمان رئوفی – بهمن 
سالمی اینجه( در دیدار رده بندی این رقابت ها به مصاف 
مراکش میزبان رفت و در جدالی نفس گیر دو بر یک به 
پیروزی رسید تا عنوان سومی و مدال برنز این رقابت ها 

را از آن خود کند. ملی پوشان کشورمان در ست اول 21 
بر 19 مغلوب مراکش شدند، اما در ست های دوم و سوم 
با امتیازهای 21 بر 19 و 16 بر 14 برابر حریف به پیروزی 
رسیدند تا برای نخستین بار به مدال تور جهانی ساحلی 
داوران  از  استفاده  مسابقه  این  نکته عجیب  یابند.  دست 
مراکشی برای قضاوت دیدار ایران و نماینده کشور میزبان 
بود. تیم های فرانسه و قطر نیز از دقایق دیگر برای کسب 

مقام قهرمانی باهم روبرو می شوند.
تیم ملی والیبال ساحلی ایران فردا )دوشنبه( مراکش را به 
مقصد وین اتریش ترک می کند تا در رقابت های قهرمانی 

مردان جهان شرکت کند.

یازدهمین دوره مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی جهان 
از ششم تا پانزدهم مردادماه به میزبانی اتریش در شهر وین 
برگزار می شود. در این رقابت ها که در دو گروه مردان و 

زنان برگزار می شود، در هر گروه 48 تیم حضور دارند.
بر اساس قرعه کشی انجام شده دور مقدماتی مسابقات 
والیبال ساحلی قهرمانی مردان جهان در دوازده گروه چهار 
)بهمن  ایران  والیبال  ملی  تیم  که  می شود  برگزار  تیمی 
سالمی و رحمان رئوفی( در گروه L با دو تیم از کانادا و یک 

تیم از اتریش میزبان این رقابت ها همگروه است.
و  تور جهانی مراکش  در  را  ایران  پوشان ساحلی  ملی 
رقابت های قهرمانی جهان اتریش رضا نائینی به عنوان 

مربی و کسری غفوری سرپرست سازمان ساحلی همراهی 
می کنند.

ترکیب ناموزون کشتی فرنگی در مسیر پاریس

بهرام رادان )بازیگر سینما( به پروژه »سی« پیوست تا برای 
اولین بار حضور در عرصه تئاتر را با این پروژه که اثری از 

همایون شجریان و سهراب پورناظری است، تجربه کند.
بهرام رادان از چند روز قبل تمرینات فشرده خود را زیر نظر 
علی اصغر دشتی – کارگردان بخش نمایش پروژه - آغاز 
او  آماده می کند.  نقش »زال«  ایفای  برای  را  و خود  کرده 
قرار است در کنار هنرمنداني چون سحر دولتشاهی، مهدی 

پاکدل، بانیپال شومون و حسین صوفیان ایفای نقش کند.
پروژه »سی« در حال حاضر آخرین روزهای تمرین خود را 

پشت سر می گذارد و گروه از امروز )اول مردادماه( تمرینات 
نهایی خود را در مجموعه فرهنگي- تاریخی »سعدآباد« آغاز 

کرده است.
خواننده،   - پورناظری  سهراب  و  شجریان  همایون 
این  روند  درباره  »سی«-  پروژه  تهیه کنندگان  و  آهنگساز 
کار توضیح مي دهند: »پس از تمرینات جداگانه بخش های 
موسیقی،  بخش  سه  همزمان  تمرینات  هم اکنون  مختلف، 
تکنولوژی های تصویری و تئاتر در حال انجام است و این 
در حالی است که این بخش ها در ماه های گذشته به صورت 

جداگانه مشغول تمرین بودند و حاال در زمان باقی  مانده تا 
اجرا قرار است تمرینات به صورت همزمان و فشرده انجام 
پروژه آن است که  این  اندرکاران  شود. تمام تالش دست 
با تکیه بر فرهنگ و اندیشه ایرانی و با ابزارهای موسیقی،  
با  را  امروز  مخاطبان  تصویری،  تکنولوژی های  و  نمایش 

بخشی ازهویت فراموش شده خویش آشنا کنند.
هنری  فرهنگی  موسسه  تهیه کنندگی  به  »سی«  پروژه 
»دل آواز« و »بارانا« از 15 مردادماه در مجموعه تاریخی کاخ 

سعدآباد به روی صحنه خواهد رفت.

بهرام رادان به پروژه »سی« پیوست

آرش  وکیلی  - روزنامه نگار

برخالف ترکیب تیم کشتی آزاد، ترکیب تیم کشتی فرنگی برای حضور 
در مسابقات جهانی پاریس چندان جور نیست.

به گزارش مستقل و به نقل از تسنیم، برخالف ترکیب تیم کشتی 
آزاد، ترکیب تیم کشتی فرنگی برای حضور در مسابقات جهانی چندان 
جور نیست و به نظر با کمی مهندسی در انتخابی تیم ملی این ترکیب 
می تواند بهینه شود. علی اشکانی شاید ناراحت ترین فرد پس از مسابقات 
انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی است، رفتن نسل قدیم و مصدومیت 
برخی ستاره ها دست اشکانی را بسته و میدان دادن به نفرات جوان در 
میدانی مثل مسابقات جهانی ریسکی بزرگ برای مربیانی با جایگاه علی 

اشکانی است.
اشکانی از همان وزن نخست با مشکل روبه روست. جایی که مردانی 
جوان نفر اول انتخابی شده و سامان عبدولی مدعی اصلی این وزن با 
هیچ فرمولی در قواره تیم اعزامی جای نمی گیرد. عبدولی که بی شک 
بهترین فرنگی کار سبک وزن است با وعده تو خالی راهی وزنی باالتر در 

مسابقات انتخابی شد اما اکنون راهی برای بازگشت برایش مهیا نشده 
است. در وزن ٦٦ کیلو محمد الیاسی برخالف انتظارات روی سکو اول 
ایستاد اما به نظر می رسد که علی ارسالن گزینه مدنظر کادرفنی باشد و 

باید منتظر ماند و دید که در نهایت تکلیف این وزن چه می شود.
در ٧١ کیلوگرم فرشاد بلفکه در انتخابی اول شد اما در این وزن نیز 
علی گرایی بیشتر به نفر مدنظر کادرفنی شباهت دارد. در ٧٥ کیلوگرم 
و  اردوها  به  عبدولی  بازگشت  اما  ایستاد  اولی  بویری روی سکو  پیام 
انتخابی مجدد سعید عبدولی را امیدوارتر از قبل کرده تا در نبود والسوف 
و مادسن قلدر امسال مدالی خوشرنگ در مسابفات جهانی بدست آورد.

و  نوری  قادریان، حسین  یوسف  کیلوگرم  و ٩٨  اوران ٨0، ٨٥  در 
هستند  پاریس  در  آماده حضور  دغدغه  بدون  زاده  صالحی  مصطفی 
اما قائده سنگین وزن متفاوت است. در ١30 کیلوگرم کادرفنی نیم 
نگاهی به بهنام مهدی زاده هم دارد و عبور از جیلی کمی سخت به نظر 
می رسد. به هر شکل کشتی فرنگی در فاصله 2٧ روز مانده به مسابقات 

جهانی روزهای پر تالطم را تجربه خواهد کرد و باید دید که کادرفنی در 
نهایت می تواند ترکیب دل خواه خودش را روانه مسابقات جهانی کند یا 

باید به انتخابی تیم ملی احترام بگذارد؟

ایران با 4 طال و 79 امتیاز قهرمان آزاد نوجوانان شد 

رشد جمعیت شهری در ابتدا چنین شتابان نبوده به طوری که 
نسبت جمعیت شهری به کل جمعیت از 28 درصد در سال 
1300 به 30 درصد در سال 1330 تغییر یافت. در اواخر این 
دهه رشد شهرنشینی شتابی دوچندان می گیرد به طوری که نرخ 
متوسط رشد از 2.65 درصد در دوره ی 1300 تا 1340 به 4.42 
درصد در دوره ی 1340 تا 57 رشد می یابد. رشدی که با باال 
رفتن جمعیت شهری و ایجاد حس عدم رضایت اجتماعی به 
انقالب اسالمی ختم شد و از آن به بعد نیز بر شتاب شهرنشینی 
در ایران افزوده شد تا آنجا که نرخ رشد مناطق شهری به 5.4 

درصد در سال رسید.
تعداد مراکز شهری ایران از 199 شهر در سال 1335 به 295 
شهر در سال 1345، 373 شهر در سال 1355، 496 شهر در 
سال 1365 و درنهایت به بیش از 1245 شهر در سال 1395 

رسیده است.
بر اساس نتایج سرشماری 1395 نرخ رشد جمعیت شهری 
مثبت 1.97 درصد و نرخ رشد جمعیت روستایی منفی 0.73 

درصد است.
از سال های 1370 تا  رشد منفی در مناطق روستایی کشور 
75 شروع شد. مهاجرت یکی از علل رشد منفی در مناطق 
روستایی کشور بود. رشد جمعیت در این دوره از 1.21 درصد 
در سال های  منفی 0.64  به  تا 1370  طی سال های 1365 
1370 تا 75 رسید و این روند همچنان ادامه داشت و طی 
سال های 90-1385 به منفی 0.67 و در سال های 1390-95 

به باالترین میزان خود یعنی منفی 0.73 رسید. 
از  ناشی  باالی جمعیت شهری  رشد  نرخ  از   بخش مهمی 
مهاجرت روستاییان می باشد، به دلیل نظام برنامه ریزی بخشی 
دستگاه های  از  هریک  معموال  آن  در  که  کنونی  متمرکز  و 
اجرایی بدون هماهنگی با یکدیگر و بدون توجه به نیازهای 
اجرای  و  طراحی  به  اقدام  روستاییان  اولویت دار  و  واقعی 
طرح های خود می نمایند و هیچ گونه ارزیابی میدانی از عملکرد 

و اثربخشی طرح های آن ها در روستاها وجود ندارد.
حل بسیاری از مشکالت شهری در گرو حل هم زمان مشکالت 
روستایی و به طورکلی توسعه موزون و یکپارچه ی کشور است. 
با آگاهی از این واقعیت که بازارهای اصلی برای دریافت مازاد 
از  و  است  مراکز شهری مستقر شده  در  تولیدات کشاورزی 
طرفی مراکز خدمت رسانی نیز غالبا در شهرها واقع شده اند؛ باید 
روند توسعه ی متقابل را برای شهر و روستا به گونه ای فراهم 
کرد که توسعه یکی به بهای رکود و افول دیگری تمام نشود.

25 ژوییه ، هشتمین سالروز سقوط هواپیماي کنکورد ارفرانس در 
پاریس است.

پرواز   ، سال 2000  ژوییه  مورخ 25  شنبه  سه  روز  ساعت 16:42 
4590 ارفرانس که از پاریس عازم نیویورک بود ، هنگام برخاستن 
از باند فرودگاه شاردگل ، الستیک آن ترکیده و موجب انفجار مخازن 
سوخت و آتش سوزي گسترده در سمت چپ هواپیما مي شود. خلبان 
تصمیم به فرود در فرودگاه لبورژه که در سمت چپ مسیر پروازي 
بوده مي گیرد اما شدت آتش سوزي در موتورها این فرصت را به 
کاپیتان Christian Marty نمي دهد و پس از 90 ثانیه پرواز 
، کنکورد روي مسافرخانه اي سقوط میکند و تمامي 109 سرنشین 
هواپیما و 4 نفر از ساکنان هتل کشته مي شوند. پس از چهار سال 
تحقیقات، یک قاضی فرانسوی حکم داده است که شرکت هواپیمایی 
سال 2000  سقوط  مسوولیت  از  بخشی  باید  کانتیننتال‹  اس  ›یو 
هواپیمای کنکورد در پاریس را که به مرگ 113 نفر منجر شد به 
عهده گیرد. کریستف رنارد، قاضی دادگاه گفت که تیغه ای فلزی که از 
یک هواپیمای متعلق به شرکت کانتیننتال )Continental( جدا 
شده و روی باند افتاده بود نقشی »مستقیم« در این حادثه داشته است.

این شرکت هواپیمایی می گوید به شدت با این نظر که در حادثه نقش 
داشته است مخالف است. شرکت کانتیننتال در بیانیه ای گفت مطمئن 
است که هیچ پایه و اساسی برای به جریان افتادن پیگردهای جنایی 

علیه این شرکت وجود ندارد.
نیک بریتون، سخنگوی این شرکت گفت: »ما از مشاهده گزارش هایی 
که می گوید ممکن است اتهامات جنایی علیه شرکت ما و کارمندان 
آن طرح شود به شدت خشمگین هستیم.« این شرکت ممکن است 
با دعاوی قضایی برای پرداخت غرامت های هنگفت مواجه شود. کلیه 
109 سرنشین هواپیما در سانحه ماه ژوئیه سال 2000 جان باختند. 
به عالوه چهار نفر دیگر نیز در اثر سقوط هواپیما روی محله ای 
مسکونی کشته شدند. قاضی کریستف رنارد اشاره کرد که کنکورد 
دارای ایرادهای ذاتی در طراحی بوده است که باعث شد هواپیما پس 
از ترکیدن الستیک چرخ به آتش کشیده شود. به گفته قاضی، تیغه 
ای فلزی از جنس آلیاژ تیتانیوم که پنج دقیقه پیش از پرواز کنکورد، از 
هواپپمای دی سی-10 شرکت کانتیننتال جدا شده و روی باند افتاده 
بود در حادثه »نقش اساسی« داشته است. بنابه این گزارش قطعات 
الستیک چرخ هواپیما، باک سوخت آن را سوراخ کرد و باعث وقوع 

انفجار شدیدی در هوا شد.
خاویر سالوات، دادستان عمومی، گفت که شهادت کارشناسان قاضی 
را متقاعد کرده است که نظریه های دیرپا درباره علت سقوط درست 
بوده است. قاضی از طرح باک بنزین کنکورد به خاطر عدم ضخامت 
کافی انتقاد کرد و آن را یک »نقص مهم« خواند. وی خلبان هواپیما را 
از هرگونه تقصیری مبرا دانست. این شرکت آمریکایی پیوسته هرگونه 
مسوولیتی در آن حادثه را رد کرده است. تمامی جت های کنکورد در 

پی آن حادثه برای همیشه زمین گیر شدند.

سقوط یک غول آسمان پیما


