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عينك نزنيد!
«تراز تجارى» يكى از مهمترين شاخص ها 
حوزه  در  دولت ها  عملكرد  سنجش  براى 
امروز  دنياى  در  است.  صادرات  و  واردات 
كه به واسطه در هم تنيدگى اقتصاد كشورها 
با  «خودكفايى»  مفهوم  آن  از  ديگر  هم،  با 
و  گرفته ايم  فاصله  سنتى اش  تعريف  آن 
«استقالل» ديگر معناى ديوار كشى به دور 
كشور به سبك كره شمالى نيست مفهوم تراز 
تجارى بيش از پيش نمايانگر معناى امروزين 

استقالل اقتصادى كشورهاست. 
به اين معنا كه هنگامى كه نسبت صادرات 
يك كشور به واردات به نسبت مثبتى برسد 
و در اصطالح تراز تجارى مثبت شود به اين 
معناست كه كشور مورد اشاره توانسته است 
استقالل اقتصادى خود را حفظ كند. با نگاهى 
از  ابالغى  مقاومتى  اقتصاد  سياست هاى  به 
سوى رهبرى نظام نيز شاهد هستيم كه يكى 
از مهمترين موارد تاكيد شده در اين سياست ها 
تالش براى افزايش صادرات و رسيدن به تراز 

تجارى مثبت است. 
خوشبختانه براى محاسبه اين شاخص اقتصادى 
آن  مانند  و  رشد  نرخ  و  تورم  خالف  نيزبر 
محاسبه ها به شكل پيچيده اى انجام نمى گيرد و 
آنچه به عنوان آمار رسمى اعالم مى شود همان 
چيزى است كه افراد درگير در اين موضوع هم 
به عينه آن را مشاهده خواهند كرد. با بررسى تراز 
تجارى اقتصاد ايران به اين نكته برمى خوريم 
كه در چهار دهه اخير سال 94 اولين بارى بوده 
است كه اين شاخص اقتصادى مثبت شده و 

ميزان صادرات از واردات پيشى گرفته است.
 آنچه كه مثبت شدن تراز تجارى را تبديل به 
موفقيتى قابل اعتنا مى كند تدام آن در امسال 
است به گونه اى كه تا امروز نيز همچنان تراز 

تجارى ايران مثبت است.
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بامداد زاگرس:  چندسالى است كه نام خوزستان با گرد 
و خاك و ريزگردها پيوند هميشگى دارد. خاكى مى آيد و 
دلسوزى ها و شعارها آغاز مى شود. خاك مى رود و دلسوزى 
ها و شعارها رنگ مى بازد . در اين چندسال مردم خوزستان 
از بس شعار و آمار شنيده اند كه مى توان چندين جلد كتاب از 

آن ها منتشر ساخت.
در  كه  غبارها  گردو  و  ريزگردها  اخير  روز  چند  در  اما 
شناسنامه زندگى مردم اهواز جاخوش كرده بود با قطعى 
طوالنى مدت برق، آب، تلفن همراه و اينترنت همراه شد. 
مردم كالفه و سردرگم از اين همه مشكل بدنبال دريافت 

اطالع  يك  از  دريغ  اما  بودند  آالم  كاهش  براى  خبرى 
رسانى خوب، دريغ از يك تصميم گيرى درست.

جور اطالع رسانى ناقص را سايت هاى غيردولتى و شبكه 
هاى اجتماعى كشيدند. اما چه سود؟!

دانش آموزان در ساعات اوليه صبح، اول هفته حياط كثيف و 
ميزهاى سرشار از خاك را تجربه كردند و كارمندان سازمان را 
كه هنوز منتظر شنيدن خبرى از سوى استاندارى بودند روانه 

محل كارشان نمود.
اين موضوع مى تواند از داليل مختلف مورد بررسى قرار گيرد:
- ضعف مديريت بحران؛ مديريت بحران (در اين جمله منظور 

جايگاه مديريت است نه شخص) نشان داد كه خوزستان در 
برابر بحران هاى بزرگ بشدت آسيب پذير است. موقعيت 
خاص خوزستان، مديران باتجربه باال را مى طلبد كه بتوانند 

در لحظه تصميم گيرى كنند.
- فقدان اطالع رسانى مناسب؛ تجربه اطالع رسانى موفق 
پالسكو نشان داد كه با حضور به موقع در رسانه هاى 
جمعى مى توان از بروز نگرانى ها، تشويش ها و انتشار 
سخنگوى  يك  وجود  شايد  كرد،  جلوگيرى  كذب  اخبار 
مسلط به اوضاع استان بتواند تا حدود زيادى اين مشكل 

را رفع نمايد.

- ضعف امكانات؛ آخرين گرد و خاك ايجاد شده در اهواز، 
ضعف امكانات را بيش از پيش نمايان ساخت، نبود امكانات 
در تصفيه خانه هاى آب و كمبود امكانات در توزيع برق (البته 
بى انصافى است كه از تالش هاى همه عوامل خدمات رسانى 
به همين راحتى بگذريم) نشان داد كه استان خوزستان با همه 

ظرفيت هايش از حداقل ها هم برخوردار نيست.
جان كالم آنكه تا دير نشده نگذاريم مشكالت استانى با بى 

توجهى به بحران هاى ملى تبديل شوند.
رنج  و  محنت  همه  اين  شايسته  مردمانش  و  خوزستان 

نيستند، آن ها صبورانه تحمل مى كنند اما ....

رويداد دو روزه فرآفرين با محوريت كشاورزى و 
منابع طبيعى روز جمعه 8 به كار خود پايان داد.

اين رويداد با طراحى جهاد دانشگاهى خوزستان 
و  همكارى  با  و  خوزستان  فنى  مجتمع  توسط 
شهيد  دانشگاه   ، خوزستان  استاندارى  مساعدت 
چمران و كانون كارآفرينان استان خوزستان طى 7 و 
8 بهمن در دانشكده كشاورزى دانشگاه شهيد چمران 

اهواز برگزار شد.
به گزارش كميته اطالع رسانى نخستين رويداد ملى 
فرآفرين فعاليت خود را از ساعت 9 روز پنجشنبه 
7 بهمن با سخنرانى خانم مهندس اسماعيلى مشاور 
استاندار خوزستان ، دكتر حاج دولو معاون پژوهش 
دانشگاه شهيد چمران و دكتر مختارى رييس پارك 

علم و فن آورى خوزستان كرد .
هادى يونسى در ادامه گفت :از بين ايده هاى ارائه 
شده در اين رويداد با راى حاضرين 8 ايده باغچه 
 ) شاد  نى   ، جاندير  تراكتور  بازسازى   ، اتوماتيك 
فرآورده هاى نيشكر) ، جنگل مصنوعى ، سامانه 
(SWN) ، كشاورزيار ، پرورش الكپشت و تمساح 

و بازاريابى ايده هاى نو توسط حاضرين براى تيم سازى و حضور در كارگاهها انتخاب 
شدند.

مدير روابط رويداد افزود: صاحبان ايده فوق با انتخاب و تشكيل تيم كه شامل كارشناسان 
كشف مشترى ، كارشناسان گرافيست ، كارشناس IT و كارشناس رسانه و توليد محتوا 
بود در كارگاه هاى مختلف كه توسط مربيان مختلف در حوزه هاى كشف مشترى 
، رسانه و گرافيك و IT  آموزشهاى الزم داده شد كه الزم ميدانم از اساتيد حاضر و 
مربيان عزيزى كه در اين رويداد مسئوليت به آموزش تيمها پرداختند تقدير و تشكر كنم.
يونسى در ادامه افزود: روز جمعه 8 بهمن وجود پديده گرد و غبار و قطع برق خللى 

در ادامه برنامه رويداد وارد نكرد و از ساعت 17 روز 
جمعه 8 بهمن آغاز داورى ايده ها توسط داوران 
گرامى آقايان دكتر سيروس داووى مشاور و عضو 
شوارى پارك علم و فناورى خوزستان، مهندس سيد 
محمد هاشمى رييس كانون كشاورزان خبر كشور 
و عضو هيت مديره نظام صنفى كشاورزى و منابع 
طبيعى استان خوزستان،  دكتر صالحى رنانى ريس 
دفتر فنى صنعت توسعه و مهندس سيد رضا علوى 
مدير دفتر تجارى سازى فناورى جهاددانشگاهى استان 
اعضاى دوارى ، داورى شد و نتايج به شرح ذيل اعالم 
شد: تيم اول باغچه اتوماتيك، تيم دوم تراكتور جاندير، 
تيم سوم آب نيشكر، تيم چهارم جنگل مصنوعى، تيم 
پنجم wsn ، تيم ششم كشاورزيار، تيم هفتم پرورش 
الكپشت و تمساح و تيم هشتم بازاريابى كسب و 
كارهاى نوپاى كشاورزى. در ادامه مهندس ابوعلى 
نائب رييس سازمان نظام مهندسى كشاورزى ومنابع 
طبيعى كشور سخنرانى پايانى رويداد را انجام داده و 

اختتاميه رويداد را اعالم كردند .
 الزم به ذكر است به همه شركت كنندگان رويداد دو 
گواهى حضور از طرف سازمان جهاد دانشگاهى و كانون كارآفرينى استان و مجتمع 
فنى خوزستان تقديم خواهد شد. عالوه بر آن 5 تيم برتر به مركز رشد دانشگاه شهيد 
چمران اهواز و همه تيم ها به اداره كل فناورى اطالعات و ارتياطات خوزستان معرفى 

خواهند گشت. 
همچنين عالقه مندانى كه امكان حضور در اين رويداد را نداشتند مى توانند از دوشنبه 

شب در سايت آپارات برنامه سيمرغ مستند رويداد را تماشا كنند.
ماه آينده در گرد همايى همه شركت كنندگان حضور خواهند يافت تا ضمن ديدارى 

مجددا گواهى نامه هاى خود را دريافت كنند.

طوفان خاك و قطعى برق هم نتوانست مانع ادامه رويداد فرآفرين شود

پايان رويداد ملى فرآفرين در اهواز
 مدير عامل شركت نمايشگاه هاى بين المللى خوزستان خبر داد:

برگزارى 85 درصدى نمايشگاه هاى
 تخصصـى در سال 95

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان: 
نمايشگاه هاى كتاب از موثرترين راهكارهاى

 ارتقاى فرهنگ و سرانه مطالعه هستند

به گفته مديرعامل شركت نمايشگاه هاى بين المللى خوزستان اين نمايشگاه ها با ويژگى هايى مانند :توجه به نيازهاى اقتصادى 
و فرهنگى و بحث صادرات غير نفتى خوزستان، افزايش مشاركت بازديد كنندگان، افزايش حضور مخاطب عام 

در نمايشگاه هاى برگزار شده، تبادل نظر كارشناسان داخلى با متخصصان خارجى ،افزايش تعامالت تجارى فى مابين
 فعاالن اقتصادى خوزستان با فعاالن تجارى سراسر كشور و كشورهاى خارجي برگزار شد.  صفحه 8

مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى خوزستان با اشاره 
به اهميت برگزارى نمايشگاه هاى كتاب اظهار 
كرد: اين نمايشگاه ها از موثرترين راهكارهاى 
ارتقاء فرهنگ، دانش و سرانه مطالعه در جامعه 

هستند.
 محمد جوروند در خصوص يازدهمين نمايشگاه 
كتاب استان گفت: نمايشگاه كتاب امسال از لحاظ 
كمى و كيفى رشد قابل توجهى دارد به طورى كه 
نزديك به 17 هزار عنوان كتاب در اين نمايشگاه 

به مخاطبان عرضه شده است.
وى با اشاره به ميزان بن تعلق گرفته به نمايشگاه 
امسال بيان كرد: براى نمايشگاه امسال 650 ميليون 

تومان بن در نظر گرفته شده كه نسبت به سال 
گذشته 150 ميليون تومان افزايش نشان مى دهد 
كه امكان افزايش اين رقم نيز در صورت استقبال 
بيشتر وجود دارد. جوروند همچنين به ميزان استقبال 
از نمايشگاه كتاب خوزستان اشاره كرد و اذعان داشت: 
استقبال مخاطبان از اين نمايشگاه بسيار مطلوب بوده و 
به رغم شرايط جوى نامناسب حضور گسترده عالقه 
مندان به حوزه كتاب را شاهد بوديم به طورى كه 
اين ميزان استقبال را در هيچ دوره از نمايشگاه هاى 

پيشين سراغ نداريم.
اين  در  درصدى   30 تخفيف  به  اشاره  با  وى 
نمايشگاه اضاه كرد: براى هر نفر به ازاى ارائه يك 
كارت ملى، مبلغ 50 هزار تومان بن در نظر گرفته 

شده كه اين رقم براى ادارات بيشتر مى باشد.
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى خوزستان خاطر 
نشان كرد: امسال زمينه اى فراهم شد تا كتابفروشى 
هاى مطرح استان نيز در نمايشگاه حضور يابند 
و از اين رويداد فرهنگى استفاده كنند كه بر اين 
اساس چهار كتابفروشى رشد، محام، شهر كتاب 
مى  خود  كتب  عرضه  به  نمايشگاه  در  شرق  و 

پردازند.

وى از حضور 35 ناشر خوزستانى در نمايشگاه 
كتاب  امسال خبر داد و گفت: 26 ناشر عربى نيز 
به نمايندگى از كشورهاى لبنان، عراق و مصر در 
اين نمايشگاه نياز مخاطبان را در اين حوزه تامين 

مى كنند.
زندگى  به  كتاب  ورود  اينكه  بيان  با  جوروند 
مردم استان نعمت بزرگى است، بيان كرد: همه 
ساله نزديك به يك ميليارد تومان كتاب در طول 
برگزارى نمايشگاه كتاب وارد استان مى شود كه 
اين رقم نشان از عالقمندى مردم به حوزه كتاب 

دارد.
وى با اشاره به اهميت نمايشگاه هاى كتاب، ادامه 
داد: قطعا برگزارى اين نمايشگاه ها با تنوع كتب، 
مردم  فرهنگ  و  دانش  ارتقاء  در  مستقيمى  تاثير 
هاى  نمايشگاه  واقع  در  و  داشت  خواهد  استان 
ارتقاء  براى  راهكارها  موثرترين  از  يكى  كتاب 
جامعه  در  مطالعه  سرانه  و  كتابخوانى  وضعيت 

هستند.
يازدهمين نمايشگاه كتاب خوزستان هفتم بهمن 
ماه افتتاح و تا 12 بهمن در ساعات 9 الى 12 صبح 

و 14 الى 21 پذيراى بازديد كنندگان است.
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 بسيارى در سه سال و نيم اخير بر اين نكته واهى تاكيد دارند كه 
دولت روحانى به استقالل اقتصادى كشور بى توجه است و دست نياز 
به سمت بيگانگان دراز مى كند و در يك كالم كشور را در اختيار 
كشورهاى خارجى قرار داده است. يا چنين مى گويند كه توجه دولت 
به واردات معطوف است و به توليد ملى و صادرات توجه كافى را 
ندارد.همين يك قلم شاخص اقتصادى پاسخ روشنى به اين توهمات 
است زيرا اگر روحانى و تيم اقتصادى همراهش تنها به فكر واردات 
بودند طبيعتا بايد تراز تجارى كشور مانند همه اين چهار دهه باز هم 
منفى مى بود.  جريان مخالف دولت روحانى در حوزه اقتصاد سعى در 
عوام فريبى دارند و هر گاه كارنامه اقتصادى روحانى را با عدد و رقم 
بررسى مى كنيم پاسخ مستدلى در رد بررسى هاى صورت گرفته ندارند 
و پشت جمله اى با اين مضمون كه «براى مردم ملموس نيست» 
پنهان مى شوند. سخن آخر اينكه حتى اگر بپذيريم كارنامه موفق 
اقتصادى دولت اعتدال براى مردم ملموس نباشد قطعا در اين حد قابل 
لمس است كه وضعيت اقتصادى از اوضاع فاجعه بارى كه تحويل اين 
دولت شده است چند پله بهتر شده است، براى درك اين موضوع 
نيازى نيست «عينك بزنيد» و تنها كافى است كمى به حافظه مان 

فشار بياوريم.
مرجع/روزنامه بهار

خبر

براى نخستين بار در كشور
 سامانه ثبت آنالين اطالعات سرطان را

 راه اندازى نموديم
عضو هيئت علمى دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكى جندى 
شاپور اهواز از رونمايى سامانه جامع ثبت آنالين اطالعات بيماران 

سرطانى خبر داد
 عضو هيئت علمى دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكى جندى 
شاپور اهواز از رونمايى سامانه جامع ثبت آنالين اطالعات بيماران 
سرطانى خبر داد و گفت: خوشبختانه دانشگاه علوم پزشكى جندى 
شاپور اهواز براى نخستين بار در كشور و استان خوزستان موفق به 

طراحى و راه اندازى سامانه آنالين ثبت سرطان جمعيتى شد.
به گزارش خوزنيوز؛ دكتر ماريا چراغى اظهار كرد:  با توجه به اينكه 12 
درصد از مرگ و مير در جهان و سومين عامل مرگ و مير در كشور 
مربوط به سرطان مى باشد، بنابراين يكى از اولويت هاى بهداشتى 
در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى بررسى دقيق وضعيت 

سرطان ها در كشور مى باشد.
ثبت  دانشگاه  بهداشت  معاونت   1379 سال  از  داشت:  بيان  وى 
اطالعات سرطان را شروع كرد ولى از سال گذشته دانشگاه علوم 
پزشكى جندى شاپور اهواز به عنوان يكى از 11 دانشگاه علوم پزشكى 

كشور براى ثبت سرطان جمعيت انتخاب شد.
چراغى اظهار داشت: در اين راستا جهت جلوگيرى از موازى كارى 
و كاهش هزينه ها، با هماهنگى معاونت هاى بهداشت، درمان و 
توسعه پژوهش و فناورى دانشگاه، كميته راهبردى و تيم ثبت سرطان 
جمعيتى راه اندازى گرديد كه طى 11 ماه گذشته اين تيم به صورت 

شبانه روزى مشغول كار بوده است.
وى هدف اصلى تيم ثبت اطالعات سرطان جمعيتى را ارتقاء سطح 
كيفيت اطالعات برشمرد و افزود: در سال هاى گذشته براى برنامه 
ريزى و سياست گذارى هاى موجود در خصوص سرطان، همواره 
اطالعات مربوط به سال گذشته مالك قرار مى گرفت، بنابراين تمام 

برنامه ريزى ها بر اساس اطالعات يك سال انجام مى شد.
مسئول سامانه ثبت اطالعات سرطان دانشگاه علوم پزشكى جندى 
شاپور اهواز ادامه داد:  با راه اندازى اين سيستم تحت وب، كه توانايى 
اتصال به سيستم  HISبيمارستانى را دارد، خوشبختانه توانستيم از 
20 روز پيش با ورود آنالين اطالعات بيماران سرطانى، برنامه ريزى 

و سياست گذارى ها را با اطالعات به روز انجام دهيم.
اين عضو هيئت علمى دانشگاه گفت: اين سامانه به امكانات مختلفى 
مجهز شده كه مى تواند اطالعاتى از جمله وقوع سرطان در استان به 
تفكيك جنسيت، سن، نوع تشخيص سرطان، نوع ارگانى كه مبتال 
به بيمارى شده، موقعيت جغرافيايى، كد بيمه بيمار و ... را ثبت نمايد.

وى در پايان خاطرنشان كرد: ان شاء اهللا در آينده نزديك با اتصال اين 
سامانه به سامانه اطالعات دارويى معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم 
پزشكى جندى شاپور اهواز بتوانيم روند درمان بيمارى سرطان و نوع 

داروى تجويزى را نيز ثبت نمائيم.

پديده ريزگردها باعث ركود 
 در مراحل مختلف  رشد و توليد 

محصوالت زراعى مى شود
عضو نظام مهندسى كشاورزى و منابع طبيعى خوزستان گفت: بروز پديده 
ريزگردها باعث شده است كه مراحل مختلف رشد و توليد محصوالت 

زراعى منطقه شوش با چالش و ركود مواجه شود.
سعيد مهرپرور با اشاره به نقش و جايگاه اين شهرستان در بخش كشاورزى 
اظهار كرد: شهرستان شوش هر ساله رتبه برتر را در توليد محصوالت 
استراتژيك كشور مثل گندم و ذرت و ساير محصوالت صيفى و سبزيجات 
به خود اختصاص مى دهد. وى ادامه داد: اما وجود پديده اى به نام ريزگردها 
و عدم كنترل و مديريت وضعيت موجود در منطقه بخش كشاورزى را با  

تهديد جدى مواجه كرده است.
عضو  نظام مهندسى كشاورزى و منابع طبيعى استان خوزستان به كاهش 
كميت و كيفيت محصوالت كشاورزى بر اثر ريزگردها اشاره كرد و افزود: 
افزايش دفعات و حدت زمان بروز پديده ريزگردها باعث شده است كه 
مراحل مختلف رشد و توليد محصوالت زراعى منطقه با چالش و ركود 
مواجه شود.مهرپرور تصريح كرد: به نظر مى رسد كه گردوخاك در استان 
خوزستان 15 تا 30 درصد باعث كاهش عملكرد محصوالت كشاورزى 
شود.وى بيان كرد: عدم مديريت و بهبود اين وضعيت را مى توان به عنوان 
تهديد جدى براى توسعه و افزايش زراعت محصوالت كشاورزى منطقه 
كه يكى از قطب هاى خودكفايى كشور در حوزه كشاورزى مى باشد متصور 
شد.اين پژوهشگر كشاورزى و دانشجوى دكتراى زراعت به ضرورت توجه 
بيشتر مسؤوالن، سازمان ها و انجمن هاى مردم نهاد و همراهى صاحب 
نظران اشاره كرد و يادآور شد: عدم مديريت و بهبود اين وضعيت ضمن 
بروز مشكالت عديده اجتماعى و اقتصادى، باعث گسترش بيكارى و ركود 
در مشاغل كشاورزى مى شود؛   مشاغلى كه 50 درصد از اشتغال منطقه را 

رقم مى زند.
مهرپرور در پايان خاطرنشان كرد: بررسى چگونگى مقابله با آثار مخرب 
پديده ريزگردها در كارگروه هاى مختلف تخصصى با همراهى عملياتى 
مسؤوالن مربوطه مى تواند براساس واقعيت هاى موجود و در مسير تحقق 
مطالبات مردم، راهكارهاى منطقه اى كوتاه مدت و بلندمدتى را براى غلبه 

بر اين اپيدمى ترسيم كرد.

 معصومه ابتكار با انتشار مطلبى در كانال شخصى اش به 
وقوع پديده گرد و خاك در خوزستان واكنش نشان داد.

وى اظهار كرد: وقوع طوفان هاى گرد و غبار بسيار ناگوار 
و سبب عوارض مختلفى براى مردم است، مقابله با گرد و 
غبار از برنامه هاى مورد توجه دولت بوده؛ از كاشت نهال 
با مسؤوليت سازمان جنگل ها و مراتع تا احياى هورالعظيم 
كه اگرچه هر يك با مشكالت متعددى روبروست، اما در 
برخى بخش ها كم و بيش و در برخى ديگر به طور قابل 
مالحظه اى اقدامات مشهود است. ابتكار افزود: اما در عين 
از  بسيارى  و  خوزستان  دهه اى  دو  خشكسالى  روند  حال 
نقاط ديگر غرب آسيا رو به تزايد بوده است. وى در اين 
حال عنوان كرد: اين مسؤوليت يك شخص نيست، بلكه 
مسؤوليت ميان سازمان هواشناسى، وزارتخانه هاى كشور، 
و  كشاورزى  نيرو،  پزشكى،  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
سازمان جنگل و مراتع و آبخيزدارى، امور خارجه، سازمان 
برنامه و بودجه و سازمان حفاظت محيط زيست توزيع شده 
ميان  در  هم  بين المللى  مسؤوليت  يك  همچنين  است؛ 

هست.

معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان محيط زيست بار 
ديگر منشأ گرد و غبارها را خارجى عنوان و تبيين كرد: 
به دليل ماهيت اكثريت قريب به اتفاق طوفان هاى موجود 
كه از كشورهاى خارجى و عمدتا عراق  منشأ مى گيرد، 
نامه هاى  براى اجراى تفاهم  اوليه مسؤوليت  ماه هاى  در 

شروع  آن،  طى  در  حتى  و  كردم  سفر  عراق  به  مربوطه 
آن  در  جنگ  باالگرفتن  با  ولى  شد  اعالم  كارى  درخت 

كشور اين برنامه مسكوت ماند.
وى ادامه داد: بارها بارها به دولت عراق تذكر داده شده كه 
آخرينش همين دو ماه پيش بود، اما با شرايط آن كشور 

پاسخ درخورى رخ نداده است.
ابتكار گفت: با تالش ايران، قطعنامه هاى مجمع عمومى 
سازمان ملل براى اولين بار دنيا را به اين موضوع حساس 
كرده، به طورى كه گزارش جهانى تدوين و دستور كار 

همكارى جهانى ارائه شد.
وى ادامه داد: دولت ايران طرح درخت كارى در راهپيمايى 

اربعين توسط زائرين را از مرز مهران امسال شروع كرد.
كردن  سياسى  شد:  متذكر  زيست  محيط  سازمان  رئيس 
موضوع يا حمله به يك سازمان، كارى را از پيش نمى برد 
همه  كه  صورتى  به  است،  خوب  پرسش  و  مطالبه گرى 
سوى  و  سمت  به  را  مربوطه  دستگاههاى  و  مسئوالن 

همكارى فرابخشى سوق دهد.

سياسى كردن موضوع، كارى را از پيش نمى برد
رئيس سازمان محيط زيست در واكنش به انتقادات از اين سازمان در ناتوانى براى حل گرد و غبار خوزستان گفت:

 سياسى كردن موضوع يا حمله به يك سازمان، كارى را از پيش نمى برد؛ مطالبه گرى و پرسش خوب است،
 به صورتى كه همه را به همكارى سوق دهد.

سرمقاله

خبر
خوزستان در جنگ جهانى دوم

 ميزبان لهستانى ها بود
ــط فرهنگى و  ــا و تقويت رواب ــاره به نقش احي ــتان با اش ــتاندار خوزس اس
ــتان  ــعه روابط تجارى گفت: خوزس ــتان و ايران در توس ــى بين لهس تاريخ
ــهر اهواز  ــتانى بود و در ش ــان نيروهاى لهس ــى دوم ميزب ــگ جهان در جن

ــتانى داريم. 100مقبره از اتباع لهس

به گزارش پايگاه اطالع رسانى استاندارى خوزستان، غالمرضا شريعتى در همايش اقتصادى 
زاموشچ لهستان كه در آن رؤساى صنايع و و تجار شهر زاموشچ و اطراف آن حضور داشتند 
توانمندى ها و ظرفيت هاى اقتصادى و سرمايه گذارى و نيز ميراث فرهنگى و تاريخى خوزستان 
را تشريح كرد. شريعتى با اشاره به نقش احيا و تقويت روابط فرهنگى و تاريخى بين دو كشور 
لهستان و ايران در توسعه روابط تجارى بين بخش هاى خصوصى گفت: خوزستان در جنگ 
جهانى دوم ميزبان نيروهاى لهستانى بود در شهر اهواز 100مقبره از اتباع لهستانى داريم. وى 
افزود: به منظور احترام به ملت لهستان در صدد بازسازى محل مدفن اتباع لهستانى در شهر 
اهواز هستيم. شريعتى از سرمايه گذاران و تجار لهستانى براى سرمايه گذارى در خوزستان دعوت 
كرد. استاندار خوزستان افزود: شرايط و زمينه هاى سرمايه گذارى در اين استان عزيز و پهناور 
مهياست.  شهر زاموسچ در جنوب استان لوبلين و 250 كيلومترى شهر ورشو پايتخت لهستان 

واقع شده است.

جشن فرهنگى هنرى شوشتر  در اهواز
بامداد زاگرس -رضاحسين زاده تركالكى :على بهرامى كيا، ريس  اداره ارشاد وفرهنگ 
ــتر در ديدار با فعاالن عرصه فرهنگ وهنر در شو شترگفت:ان شا اهللا  ــالمى شوش اس

بزودى شاهد برگزارى جشن فرهنگى هنرى شوشتر در شهراهواز خواهيم بود. 

همچنين دراين مراسم فعاليت هاى محلى هنرمندان شوشتر در عرصه تأتر،موسيقى،نمايش 
ونقاله خوانى به اجرا گذاشته خواهدشد. و  از مجموعه  شعرهاى شاعران جوان شوشتر رونمايى 

خواهدشد.
اين نشست صميمى كه در محل اداره ار شاد وفرهنگ اسالمى برگزارشد.

بهرامى كيا افزود؛دربخش حوزه فرهنگ وهنر بادست خالى و انرژى باال تالش ميكنيم ونقدهاى 
منتقدان حوزه فرهنگ وهنر را با جان ودل مى پذيريم.

ريس ارشاد اسالمى شوشتر در پايان گفت؛در مراسم جشن فرهنگى هنرى شوشتر كه در تاريخ 
نهم بهمن ماه در اهـــــواز برگزار خواهدشد. ازبين 30 شهرستانهاى استان خوزستان شهرهاى 
شوشتر-دشت آزاگان-و اهـــــواز به اين جشنواره راه پيدا كردند. كه انشاهللا مقام برتر از بين 
اين سه شهرستان به جشنواره فرهنگى هنرى كشور كه سال آينده در برج ميالد برگزار خواهد 

شد راه پيدا خواهد كرد.
على بهرامى كيا از همه شوشترى هاى مقيم اهواز خواست تا باحضور خود در اين جشن فرهنگى 

هنرى باعث دلگرمى هنرمندان شوشتر شـــــوند.

لزوم تسريع در ايمن سازى ابنيه تجارى و مسكونى
ــهيد، گفت:  ــانان ش امام جمعه بهبهان ضمن ابراز همدردى با خانواده هاى آتش نش
ــازى ابنيه تجارى و مسكونى در جهت جلوگيرى از وقوع حوادث  تسريع در ايمن س

مشابه ساختمان پالسكو، ضرورى است.

 حجت االسالم على طواف در خطبه هاى نماز جمعه بهبهان در جمع نمازگزاران اظهار كرد: حادثه 
غم بار پالسكو همه هموطنان را متأثر كرد و جانفشانى هاى آتش نشانان غيور ايران اسالمى در 

اين حادثه مثال زدنى بود.
وى افزود: بايد از خانواده هاى آتش نشانان شهيد به نحو مطلوب تقدير و تجليل شود و مورد توجه 
عموم مردم قرار گيرند. امام جمعه بهبهان ادامه داد: در پى حادثه آتش سوزى ساختمان پالسكو، 
اهميت ايمنى ابنيه تجارى و مسكونى نمايان شد و انتظار مى رود تدابيرى جهت تسريع در 
ايمن سازى ابنيه هاى تجارى و مسكونى اتخاذ شود. وى در ادامه با اشاره به اهميت ساده زيستى 
مسؤوالن بيان كرد: مردمى بودن يكى از اركان انقالب اسالمى است و بايد در همه شرايط مورد 
توجه مسؤوالن باشد. طواف با اشاره به روى كار آمدن رئيس جمهورى جديد آمريكا، افزود: 
رئيس جمهورى آمريكا كار خود را با سياست هاى نژاد پرستانه آغاز كرده است و با اين سياست ها 

راه به جايى نخواهد برد.

شمار كشته شدگان تصادف دزفول به 7 نفر رسيد
ــده در حادثه رانندگى شهرستان دزفول به 7 نفر رسيد. شمار افراد كشته ش

خبرها حكايت از كشته شدن چهار نفر در برخورد يك دستگاه پژو 206 با يك كاميون كمپرسى 
در نزديكى شهر انقالب دزفول حكايت داشت. با توجه به گزارشات اعالم شده شمار افراد جان 
باخته به 7 نفر رسيد. در اين تصادف كه همه جان باختگان از يك خانواده و فاميل بوده اند سه نفر 
در هنگام برخورد خودروها به همديگر و دو نفر در بيمارستان جان خود را از دست دادند. در اين 

حادثه ناگوار دو نفر پس از گرفتار شدن در خودرو در آتش سوختند.
اين تصادف در نزديكى شهر انقالب دزفول به وقوع پيوست.

خوزستان رتبه اول روند اعتياد در كشور را دارد
ــور  ــتاد مبارزه با مواد مخدر كش ــاور مديركل دفتر تحقيقات وآموزش س  مش
ــور را دارد كه  ــه روند اعتياد رتبه يك كش ــتان در زمين ــتان خوزس گفت: اس

ــود. ــت براى توانمند سازى روانى و اجتماعى اقدام مناسبى انجام ش الزم اس
خوزستان رتبه اول روند اعتياد در كشور را داردحميد صرامى در همايش توانمند سازى دانش 
آموزان در سالن آمفى تئاتر هتل توسعه نيشكر اهواز بيان كرد: پنج مورد آسيب اجتماعى از سوى 

مقام معظم رهبرى در كشور نام برده شد كه در اين پنج مورد مواد مخدر در اولويت قرار دارد.
وى گفت: طرح توانمند سازى دانش آموزان به منظور جلوگيرى از شركت داشتن دانش آموزان در 

آسيب هاى اجتماعى و كاهش ميل مصرف مواد مخدر در بين دانش آموزان است.
مشاور مدير كل دفتر تحقيقات وآموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور درادامه اضافه كرد: براى 
كاهش تمايل مصرف مواد مخدر در بين دانش آموزان نياز است كه دوره هاى آموزشى براى 

دانش آموزان برگزار شود و با اوليا ارتباط بيشترى برقرار شود.
صرامى با بيان اينكه طرح توانمند سازى دانش آموزان در دوره دوم متوسطه درحال انجام است 

بيان كرد: به دليل نبود امكانات اين طرح در دوره هاى تحصيلى پايين انجام نگرفته است.
وى عنوان كرد: بر اساس تحقيقات انجام گرفته گرايش به مصرف مواد مخدر در نوجوانان از 

سن 15 سالگى است.
صرامى گفت: يكى از راه هاى كاهش تمايل نوجوانان به مصرف مواد مخدر آموزش سبك فرزند 
پرورى به پدران و مادران است چرا كه در اغلب موارد والدين تنهابه فكر تامين مايحتاج زندگى 

فرزند خود هستند و به زيست اجتماعى فرزند خود توجهى ندارند.
مشاور مدير كل دفتر تحقيقات وآموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر كشورافزود: نوجوانان در رنگين 
كمانى از آسيب هاى اجتماعى قرار مى گيرند به همين منظور توجه به آموزش اين قشر توسط 

خانواده و معلمان در كالس درس براى دورى از آسيب هاى اجتماعى امرى مهم است.
وى گفت: امروز جوانان و نوجوانان در هجمه اى از اطالعات قرار مى گيرند كه قدرت پردازش آن 

را ندارند و همين مهم باعث مى شود تا ناخود آگاه درگير آسيب هاى اجتماعى شوند.
صرامى با بيان اينكه در بسيارى از برنامه هاى آموزشى از آموزش وپرورش كمك گرفته مى 
شود افزود: علت اين امر اين است كه 50 دستگاهى كه در كشور فعاليت دارند 40 دستگاه چشم 
اندازى ندارند به همين منظور از آموزش و پرورش كمك گرفته مى شود تا در پرورش افرادى 

توانمند وارد شود.
مشاور مدير كل دفتر تحقيقات وآموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر كشورافزود: زنان به دليل اينكه 
بيشتر در عرصه اجتماع حضور يافته اند و به دليل روحيه آسيب پذيرى كه دارند درصد قرار گرفتن 

آن ها نسبت به مردان در برابر ناهنجارى هاى اجتماعى بيشتر شده است.
وى گفت: يكى ديگر از معضالت در بحث آسيب هاى اجتماعى بى تفاوت بودن دانش آموزان 
در برابر انجام آسيب هاى اجتماعى است كه بايد در اين طرح به دنبال مسئوليت پذيرى دانش 

آموزان و اوليا باشيم.
طرح توانمند سازى دانش آموزان در برابر آسيب هاى اجتماعى در 12 استان كشور در حال 
برگزارى است . در اين طرح 200 مربى از آموزش و پرورش آموزش مى بينند كه به دانش آموزان 

در بحث آسيب هاى اجتماعى و راه هاى پيشگيرى از آن آموزش مى دهند.

خوزستان  استان  اجتماعى  تامين  كل  مدير 
در نشست تخصصى تبيين قانون بخشودگى 
تامين  حساب  خوش  كارفرمايان  جرائم 
واحدهاى  كارفرمايان   : گفت  اجتماعى 
توليدى ، معدنى و خدماتى خوش حساب كه 
به داليل آثار تحريم ، نوسانات ارز يا حوادث 
بيمه  حق  پرداخت  از  بينى  پيش  غيرقابل 
كارگران خود بازمانده اند براى بهره مندى 
از بخشودگى جرائم بيمه اى سه ماه فرصت 
كل  اداره  عمومى  روابط  گزارش  .به  دارند 
تامين اجتماعى استان خوزستان : مدير كل 
تامين اجتماعى استان خوزستان در نشست 
جرائم  بخشودگى  قانون  تبيين  تخصصى 

كارفرمايان خوش حساب تامين اجتماعى گفت : كارفرمايان 
واحدهاى توليدى ،معدنى و خدماتى خوش حساب كه به 

داليل آثار تحريم ، نوسانات ارز يا حوادث
خود  كارگران  بيمه  حق  پرداخت  از  بينى  پيش  غيرقابل 
بازمانده اند براى بهره مندى از بخشودگى جرائم بيمه اى 
 : داشت  اظهار  يارعليزاده  محمود   . دارند  فرصت  ماه  سه 
كارفرمايان در صورتى مشمول استفاده از قانون بخشودگى 
جرائم مى شوند كه به تعهدات خود عمل كرده و داراى 
سابقه 4 ماه از ارسال ليست وپرداخت حق بيمه كامل و به 

موقع در يك دوره 18 ماهه قبل از وقوع بحران دركارگاه 
خود باشند . وى تائيد وضعيت بحرانى كارگاه ها را شرط 
اصلى استفاده از قانون بخشودگى جرائم دانست و ادامه داد 
: تائيد وضعيت بحرانى كارگاه ها در دوره 18 ماهه از سوى 
مراجع ذيصالح از قبيل سازمان صنعت ، معدن وتجارت ، 
اتحاديه ها و مجامع صنفى ، ادارات تعاون ، فرماندارى و 

بخشدارى و با هماهنگى شعبه صورت  مى گيرد . 
يارعليزاده گفت : كليه واحدهاى توليدى ،صنعتى ، معدنى 
، خدماتى و پيمانكاران شامل هر شخص حقيقى و حقوقى 
 . قانون مى شوند  اين  اعم ازدولتى و غيردولتى مشمول 

وى همچنين تاكيد كرد :كارگاه ها در زمان 
و  ورشكسته   ، تعطيل  نبايد  درخواست  ارايه 

غيرفعال باشند.
وى اعالم داشت : كليه جرائم مربوط به بدهى 
هاى قطعى شده كارگاه هاى مشمول حداكثر 
ماه  دى  هشتم  از  قبل  زمانى  بازه  به  مربوط 
اجتماعى  تامين  كل  مدير   . است  سالجارى 
خوزستان با اشاره باينكه اطالع رسانى هاى 
انجام شده در اين خصوص قطعا» تاثيرپذير 
خواهد بود گفت : مدت اجراى اين بخشنامه از 
تاريخ 19دى ماه سالجارى به مدت سه ماه و تا 
18 فروردين ماه سال 1396 مى باشد و توصيه 
مى شود كارفرمايان درخواست خود را قبل از 
پايان سالجارى به دبيرخانه شعب سراسر استان ثبت نمايند تا 
براساس درخواست هاى ارائه شده رسيدگى شود .يارعليزاده با 
عنوان اينكه تقسيط جرائم در كوتاه مدت درصد بيشترى از 
بخشودگى را شامل مى شود ادامه داد، قانون بخشودگى جرائم 
فرصتى مناسب براى پرداخت كارگاه هاى كم توان است و 
كارگاه ها  مى توانند طبق جدول اقساط در 12 تا 30 قسط 
ماهانه بدهى خود را بپردازند كه متناسب با تعداد اقساط از يك تا 
صددرصد بخشودگى بهره مند مى شوند و هر چه تعداد قسطها 

بيشتر شوند ميزان بخشودگى كمتر مى شود .

مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى خوزستان از 
بازرسى سرزده  از كارگاه هاى بزرگ و مهم استان 

در روزهاى سه شنبه هر هفته خبر داد.
به گزارش روابط عمومي اداره كل تعاون، كار و 
رفاه اجتماعى خوزستان، سيدنور محمدپور افزود: 
بازرسان كار به همراه رييسان ادارات اين اداره كل در 
برنامه اى هماهنگ در كليه شهرستان هاى استان 
از كارگاه هاى بزرگ، مهم و پر خطر از كارگاه ها 
بازرسى كردند.  وي گفت: بازرسان كار از صنايع 
پتروشيمى،  نفت،  سازى،  فوالد  قبيل  از  مختلف 
پااليشگاه ها و كارگاه هاى ساختمانى بازديد كردند و 
تذكرهاي الزم را در خصوص رعايت ضوابط ايمنى 

و مواد قانون كار ارايه دادند. محمدپور افزود: در برنامه بازرسى 
يورشى از كارگاه هاى بزرگ و مهم استان 30 نفر از بازرسان 
كار مشاركت كردند. وي گفت: در ميان ادارات استان، «يعقوب 

خان تمبى» رييس اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعى 
شهرستان آبادان بيش ترين حضور و همراهى را 
با بازرسان كار در محل كارگاه ها و شركت هاى 

شهرستان آبادان داشته اند.
خوزستان  اجتماعى  رفاه  و  كار  تعاون،  مديركل 
ادامه داد: تاكيد دين مبين اسالم و قوانين جارى 
از  صيانت  امر  به  جدى  توجه  بر  مبنى  كشور 
رعايت  لزوم  كشور،  مادى  منابع  و  انسانى  نيروى 
بيش  از  پيش  را  كار  بهداشت  و  ايمنى  مقررات 
است.  داده  قرار  مربوط  مسووالن  توجه  مورد 
همچنين آمار و قراين نشان مى دهد با رعايت 
مقررات مذكور و نظارت بيش تر به طور محسوسى 
شاهد كاهش اين گونه حوادث در محيط هاى كارى بوده ايم

نشست تخصصى تبيين قانون بخشودگى
 جرائم كارفرمايان خوش حساب تامين اجتماعى 

مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى خوزستان خبر داد:
بازرسى سرزده از كارگاه هاى بزرگ و مهم استان

و  آمده  پيش  وضعيت  از  تاسف  ابراز  با  كاظم نسب   جواد 
عذرخواهى از مردم حوزه انتخابيه خود اظهار كرد: از همه مردم 
به دليل كم كارى ها و غفلت هاى روا شده از سوى مسؤوالن به 

ويژه طى دو روز اخير پوزش مى طلبم.
وى افزود: مردم استان يقين بدانند نمايندگان آنها بر اساس 
اين  مقابل  در  بسته اند  مردم  و  خدا  با  كه  پيمانى  و  عهد 
بى تدبيرى ها دست بسته نخواهند بود و قول مى دهم از هر 
ابزار قانونى و نظارتى براى بازخواست برخى مديران ناكارآمد و 

بى عرضه در استان استفاده كنم.
نماينده مردم اهواز، باوى، كارون و حميديه در مجلس شوراى 
سالمى تاكيد كرد: در جلسه علنى مجلس نخستين اقدام 
قانونى را در خصوص وادار كردن وزراى نيرو و كشور به 
پاسخ گويى در مورد عملكرد مديران آبفا، توزيع برق، استاندارى 

و سازمان آب و برق انجام خواهيم داد.
كاظمى نسب تصريح كرد: استان خوزستان در سايه مديريت 
غلط منابع آبى، ادامه سياست شكست خورده سدسازى و 
انتقال  غيركارشناسى  طرح هاى  اجراى  بر  دولت ها  اصرار 
آب كرخه و كارون، حدود 13 سال است كه با پديده شوم 

ريزگردها با منابع داخلى و خارجى مواجه است.
وى افزود: متاسفانه با وجود تاكيد مقام معظم رهبرى در بهمن 
سال 93 و مطالبه نمايندگان استان در سه دوره اخير هيچ اقدام 
مناسبى درخصوص رفع مشكل ريز گردها صورت نگرفته 
است. كاظم نسب گفت: به دنبال تبعات ريزگردها هر سال 
شاهد ظهور و بروز پيامدهاى خطرناك اين پديده مخرب از 
جمله قرار گرفتن خوزستان در جايگاه نخست داشتن بيشترين 

بيمار سرطانى و افزايش بيمارى هاى تنفسى هستيم.
وى ابراز اميدوارى كرد: انتظار مى رود به دليل استمرار اين 
پديده، مديران استان بسته اقدامات پيشگيرانه مانند بحران 
شاهد  تا  و  باشند  داشته  كارى  ميز  روى  را  اخير  روزهاى 
بى برنامگى و گسيختگى در كانون تصميم گيرى استان و 

سردرگمى مديران نباشيم.
كاظم نسب با طرح سوال مبنى بر اينكه چرا به دنبال بارش 

گرد و خاك در اهواز بايد جريان برق به طور بى سابقه قطع 
شود؟ گفت: آيا مدير مربوطه وقوع چنين حادثه اى با اين 
ابعاد را پيش بينى نكرده بود و چرا در اين شرايط تصميم به 
شست و شوى تاسيسات و خطوط توزيع و انتقال برق گرفته 

شد؟
وى با طرح سئوال ديگر خطاب به مدير عامل برق اهواز مبنى 
بر اينكه آيا مديريت حوزه برق اهواز كفيل استاندارى را در 
جريان اين امر قرار داده بود متذكر شد: اگر نهاد استاندارى از 
تصميم مدير توزيع برق و پيامدهاى آن مطلع بوده چرا اعالم 

تعطيلى نكرد؟
*صف هاى طوالنى نانوايى ها
 خاطرات جنگ را تكرار كرد

كاظمى نسب با ابراز تاسف از صف هاى طوالنى نانوايى هاى 
شهر پس از وصل برق عنوان كرد: امروز تعطيلى نانواها و 
صف هاى طوالنى زنان و كودكان پس از وصل شدن برق 
براى خريد نان مايه شرمندگى و خاطره دوران سخت جنگ 

را در اذهان تكرار كرد.
وى تاكيد كرد: بدون تعارف بايد قبول كنيم كه در استان 

چيزى به نام مديريت بحران نداريم، بلكه بحران مديريت 
داريم البته وقتى صحبت از مديريت بحران مى شود منظور 

تنها ستاد بحران و مديريت بحران استاندارى نيست.
 كاظم نسب با تاكيد بر اينكه در استانى كه هر روز مشكلى دارد 
و به طور مستمر با بحران مواجه است، هر دستگاه بايد داراى 
مسؤوالنى باشد كه قادر به مهار كردن بحران باشند تشريح 
كرد: بحران آب استان ناشى از سوء مديريت است چرا كه پس 
از اين همه سال آيا تصفيه خانه ها و تاسيسات نبايد ژنراتور برق 
داشته باشند تا مانند يك خانه كه با قطع برق آب هم قطع 

مى شود، تاسيسات حياتى آب رسانى مختل نشود؟
وى افزود: آيا مديريت تشكيالت برق به اصطالح كالنشهر 
اهواز نبايد با توجه به گرد و خاكى كه همواره بر اين شهر 
حاكم است، قبل از فصل بارندگى به فكر تميز كردن به قول 
خودشان مقره ها باشد و اگر هم اينكار انجام شد نبايد مشكل 

زمان گرد و خاك پيش بينى و مديريت شود؟
نماينده اهواز در مجلس عنوان كرد: چند بار بايد گرد و خاك 
شود و سپس با بارش گرد و خاك برق قطع شود تا براى 
مديران و مسؤوالن مربوطه تجربه شود كه به فكر روز مبادا 

باشند؟
*عزمى براى ريشه كن كردن
 گرد و خاك و جود ندارد

عضو كميسيون كشاورزى مجلس ادامه داد: اگر مسؤوالن 
اذعان دارند حادثه غيرمترقبه اى است كه اصًال چنين نيست و 
به راحتى قابل پيش بينى بود تاكيد كرد: تجربه ثابت مى كند كه 

عزمى براى ريشه كن كردن گرد و خاك وجود ندارد.
وى افزود: به راستى آموزش و پرورش با كدام ژنراتور، با كدام 
مخازن آب مدارس را آماده مى كند؟ آيا همه اين مسائل ناشى 

از سوء مديريت و آماده نبودن در مواجه با بحران نيست؟
نماينده مردم اهواز در مجلس در پايان گفت: مديران ناتوان 
چه از جان اين مردم مى خواهند؟ كل هنر مديران ما در اين 
خالصه شده كه آنها هم مثل شهروندان از مشكالت و 

كمبودها سخن بگويند.

وادار كردن وزراى نيرو و كشور به پاسخ گويى درباره عملكرد مديران خوزستان/

 در خوزستان بحران داريم نه ستاد بحران
نماينده مردم اهواز در مجلس گفت: در جلسه علنى مجلس نخستين اقدام قانونى را در خصوص وادار كردن وزراى نيرو 

و كشور به پاسخ گويى درباره عملكرد مديران آبفا، توزيع برق، استاندارى و سازمان آب و برق انجام خواهيم داد.
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قانون جامع انتخابات امسال به مجلس نمى رود
عبدالرضا رحمانى فضلى گفت: با توجه به بررسى برنامه بودجه در مجلس و نزديكى انتخابات 
ممكن است امسال قانون جامع انتخابات به مجلس نرود. در مورد انتخابات حرف هاى زيادى دارم 
كه در اسفند ماه با شما در ميان خواهم گذاشت. همه ى ما بايد به قانون تن بدهيم. ريس جمهور 
به من دستور پيگيرى حادثه پالسكو را داده اند و از سوى ديگر دو قوه ديگر نيز آن را بررسى 
خواهند كرد. اگر قصورى ا ز كسى سر زده باشد حتما به آن رسيدگى مى شود. اما در اين ميان 
هم بايد فرهنگ  انصاف نيز رعايت شود. ممكن است اين اتفاق براى خودمان هم پيش بيايد در 
آن زمان هم ما از همه انتظار داريم انصاف را در حق ما رعايت كنند. ايسنا اين خبر را منتشر كرد.

آقاى نوبخت فرار رو به جلو مى كند!
پرويز سرورى رئيس كميسيون حقوقى و نظارت شوراى شهر گفت: آقاى نوبخت براساس كدام 
بررسى فنى و حقوقى مطالب خود را عنوان مى كنيد؟ اين اقدامات شما فرار به جلو است. مصوبه 
سال 93 دولت براى آتشنشانى كامًال روشن است و تعيين وظايف دستگاه ها صورت گرفته و 
بايد فارغ از فراز و فرودهاى سياسى اين مصوبات را بررسى كنيم. آقايان چون مى دانند با بررسى 
علل و عوامل وقوع حادثه مقصر روشن مى شود و دستشان رو مى شود شروع به فرافكنى كرده اند 
تا فضاسازى كنند. در بحث واليتمدارى آقاى نوبخت همين كافيست كه برخالف امر رهبرى 
كه فرموده اند بعد از آواربردارى و مشخص شدن تكليف محبوسين اظهارنظر كنيد، آقاى نوبخت 
به قدرى هول هستند كه نتوانستند چند روزى صبر كنند و بعد اظهارنظر كنند. فارس اين خبر 

را منتشر كرد.
نظر على الريجانى درباره برخى رسانه ها

على الريجانى رئيس مجلس شوراى اسالمى گفت: مخاطبين وزارت ارشاد فرهيخته ترين افراد 
جامعه مانند اصحاب كتاب، مطبوعات و هنر هستند، براين اساس بايد در برخورد با فرهيختگان 
متناسب با شرايط و سطح فرهيختگى آنان برخورد شود.امروزه تحوالت فرهنگى در دنيا اهميت 
داشته و فضاى مجازى نيز يكى از اين تحوالت است، فضاى مجازى موجب هوشيارى سياسى، 
فرهنگى و اجتماعى شده و تاثيرات زيادى دارد.بايد واقعيت اثرگذارى فضاى مجازى را بپذيريم 
و بيانگر اين مهم بوده كه ساختارهاى گذشته نمى تواند خودش را به اين عرصه تحميل كند 
لذا بايد برايش فكرى كرده و اين عرصه را ساماندهى كرد. برخى از مطبوعات فكر توليد كرده 
و خواندنى هستند در حاليكه برخى ديگر صرفا ورق زدنشان كفايت مى كند از اين رو در مقابل 
ارائه كمك ها فقط نبايد به تيراژ توجه داشت بلكه بايد به زنده بودن مطبوعات نيز ارزش دهيم.
بايد ديد مطبوعات چقدر به تعالى مخاطبان خود كمك مى كند و زمينه رشد را به وجود مى آورد. 

خانه ملت اين خبر را منتشر كرد.
وزيرخارجه اسبق امريكا مسلمان مى شود!

مادلين آلبرايت، وزير خارجه سابق آمريكا در توئيتى نوشت: من يك كاتوليك به دنيا آمده و بزرگ 
شدم پيرو كليساى اسقفى شدم و بعدها فهميدم كه خانواده ام يهودى بودند. اما اكنون حاضرم به 
عنوان يك مسلمان و به نشانه همبستگى با آنان ثبت نام كنم. آمريكا بايد براى همه مردم با هر 
دين و پيشينه اى باز باشد. توئيت آلبرايت به دنبال اخبارى از دستور ترامپ براى اعمال محدوديت 
عليه مهاجران بخصوص ممنوعيت ورود مهاجران از هفت كشورهاى مسلمان نوشته شده است. 

ايرنا اين خبر را منتشر كرد.
4 ميليون تومان براى اجارة محل كسب غيرقانونى

يك فروشنده مى گويد براى اجاره 20 روز محل دستفروشى اش چهار ميليون تومان پرداخت 
كرده است. اين در حالى است كه طبق قانون، تعرض در معابر، تخلف محسوب مى شود.روزنامه 
«قانون» مى نويسد: همه چيز براى فروش وجود دارد؛ از شير مرغ تا جان آدميزاد، از اقالم خوراكى 
مانند باقلواى استانبولى، زيتون، شيرينى جات و محصوالت مختلف شهرها، شيره انگور، ارده و 
انواع عرقيات گرفته تا پوشاكى مانند مانتو، شلوار، لباس مردانه و زنانه و بچه گانه، كيف وكفش و 
... كه همه اين محصوالت برروى ميزهايى چيده شده كه شهردارى تدارك ديده و فروشندگان 
گوى سبقت را براى جلب نظر مشترى از يكديگر مى ربايند و هركدام نيز ترفند خاصى براى جلب 
مشترى دارند؛ يكى، نمونه هاى اجناس خوراكى را براى تست در سينى چيده، ديگرى با داد و فرياد 
اجناسش را تبليغ مى كند.برخى از فروشندگان نيز در سكوت نظاره گر رفت وآمد عابرانى هستند كه 
با زحمت از البه الى ازدحام جمعيتى كه براى تماشا يا خريد اجناس ايستاده اند، در حال عبورند. 

به عبارت ديگر مسيرى كه براى تردد عابران تعبيه شده در تصرف فروشندگانى قرار گرفته كه با 
وقاحت تمام حقوق عابران را نقض مى كنند.

نظر توليت آستان قدس رضوى
درباره برگزارى كنسرت در مشهد

حجت االسالم نقويان در بخشى از سخنرانى خود در مراسم ترحيم مرحوم آيت اهللا هاشمى گفت: 
چند وقت پيش خدمت رياست محترم آستان قدس رضوي(ع) جناب آقاي رييسي رسيدم و گفتم 
اگر خواستيد اين شهر مشهد، شهر امام رضا (ع) باشد، نبايد يك فقير در اين شهر باشد، حاال فالن 
كنسرت هم پخش بشود يا نشود. اگر آن پخش شد، خطري براي اين شهر نيست. بزرگ ترين 
خطر براي مشهد اين است كه دادگاه هاي آن شلوغ باشد. حاال مسووالن تشخيص دادند فالن 

كنسرت پخش نشود، ُخب نشود. انتخاب اين خبر را منتشر كرد.
واكنش اعتراضى ترانه عليدوستى به تصميم ترامپ

ترانه عليدوستى، بازيگر فيلم فروشنده كه نامزد اسكار شده در توييترش اعالم كرد كه در مراسم 
اسكار شركت نخواهد كرد. عليدوستى نوشت: طرح ممنوعيت سفر ايرانيان به آمريكا توسط ترامپ 
نژادپرستانه است، چه اين ممنوعيت شامل يك رخداد فرهنگى شود يا نه، من در اعتراض به اين 
موضوع در اسكار شركت نخواهم كرد. الزم به ذكر است كه فيلم فروشنده بعنوان يكى از پنج 

كانديداى نهايى بهترين فيلم خارجى زبان اسكار شناخته شده است.
شروط عجيب ضمن عقد براى زنان سعودى !

روزنامه سعودى «الرياض»، از درج شرايط عجيب از سوى دختران عربستانى در عقدنامه ازدواج 
خبر داد. اين روزنامه عربستانى، مواردى همچون اجازه اشتغال زنان در مشاغل مختلط، برخوردارى 
از حق طالق در صورت تمايل مرد به چند همسرى و نبردن تلويزيون به منزل را از جمله شرايط 
عجيب دختران براى ازدواج ذكر كرده است. رونامه الرياض به نقل از نوار العصيمى، مدير يك 
دفتر ثبت ازدواج در عربستان نوشت: «برخى دختران هنگام عقد نكاح، شرط اهل نماز بودن را در 
كنار شرايط مذكور مطرح مى كنند، برخى مردان نيز براى زنان مطلقه شرط مى كنند كه فرزندان 
همسر سابق خود را رها كنند و آنها را با خود به خانه همسر جديد نياورند».العصيمى فاش كرد 
كه براساس اين شرايط، زن مى تواند در صورت مخالفت همسر با هريك از شرايط اساسى مورد 
قبول، درخواست طالق كند. اين عاقد به روزنامه الرياض گفت: «به تازگى با ديگر شرايط عجيب 
زنان مانند برخوردارى همسر از منزل شخصى مستقل، شرط ادامه تحصيل زنان، مخالفت با چند 

همسرى مردان و حق اشتغال زنان، مواجه شده ايم».
روايت مرعشى از فحاشى كردن
 و تهمت زدن به خانواده هاشمى

حسين مرعشى در نشست ساالنه انجمن اسالمى مدرسين دانشگاه هاى كشور كه در دانشكده 
ادبيات و علوم انسانى دانشگاه فردوسى مشهد برگزار شد، با گرامى داشت ياد و خاطره آيت اهللا 
هاشمى رفسنجانى بيان كرد: صحبت درباره آيت اهللا هاشمى هم سخت است و هم آسان، بخشى 
از ابعاد شخصيتى ايشان شناخته شده است و بخشى نياز به بررسى دارد. وى تاكيد كرد: انجمن 
اسالمى مدرسين مى تواند با پژوهش درباره افكار و عقايد آيت اهللا هاشمى رفسنجانى كار جديدى 
ارائه دهد. مرعشى با بيان اينكه يكى از نقاط قابل تامل درباره آيت اهللا هاشمى نحوه مديريت 
ايشان است، اظهار كرد: مديريت مرسوم در ايران به اين شكل است كه مديران دستورى عمل 
مى كنند و ديكته مى كنند، آيت اهللا هاشمى چه در خانواده چه در كار هيچ وقت ديكته نمى كرد و 
مديريت ايشان اقناعى بود نه دستورى. دليل اين تفاوت در جهان بينى اين فرد بود، زيرا استقالل 
انسان ها را به رسميت مى شناخت و فكر نمى كرد انسان ها قالبى خلق شده اند. وى سعه صدر و 
بزرگ دلى را از صفات آيت اهللا هاشمى دانست و گفت: شما تا در قدرت نباشيد درك نمى كنيد كه 
چه سخت است آدم رئيس جمهور باشد، رئيس جمهور قدرتمندى هم باشد، كسانى كه حقوق بگير 
نظام هستند بيايند در خيابان و به خانواده اش فحاشى بكنند و تهمت بزنند اما آقاى هاشمى هرگز 
به روى خود نمى آورد. سخنگوى حزب كارگزاران سازندگى با بيان اينكه آيت اهللا هاشمى هم ميان 
اصالح طلبان و هم ميان اصولگرايان دوستان زيادى داشتند، افزود: با اينكه آيت اهللا هاشمى براى 
خيلى ها ارزش قائل مى شدند و آنها را به رسميت مى شناختند اما آنها انتظار داشتند آقاى هاشمى 
از ايشان پيروى كند و مثل ايشان فكر كند و وقتى اين اتفاق نمى افتاد به خودشان اجازه مى دادند 
آيت اهللا را تخطئه كنند در حالى كه ايشان هيچ وقت چنين انتظاراتى نداشتند، ما بايد ياد بگيريم با 

حفظ استقالل بتوانيم با يكديگر كار كنيم و قرار نيست همه مثل هم فكر كنيم.
پرداخت ديركرد به بانك ها حرام است

آيت اهللا نورى همدانى در درس خارج فقه در مسجد اعظم، بر لزوم تكيه بر ظرفيت درونى كشور 
تاكيد كرد و گفت: اگر سرمايه هاى مردم در بانك ها صرف صالح كشور و امور كشاورزى و 
صنعت شود، پيشرفت خواهيم كرد اما تا رباخوارى باشد، مملكت پيشرفت نمى كند. وى اظهار 
كرد: مردم درباره ديركرد به ما نامه مى نويسند و ما به هر اندازه مى گوييم ديركرد، رباخوارى است، 
بازهم بانك ها دريافت مى كنند؛ البته ما مقاومت مى كنيم و ثابت قدم هستيم و ربا بايد برچيده شود. 
آيت اهللا نورى همدانى در واكنش به تبليغات بانك ها مبنى بر پرداخت ديركرد در تاريخ مقرر براى 
بخشودگى آن، گفت: اين مال اصال بخشودگى ندارد، چون مال خود مردم است و ديركرد حرام 
است؛ شما مى خواستيد از مردم پول اضافه بگيريد و اين بخشودگى نيست. خبرگزارى حوزه اين 

خبر را منتشر كرد.
نعمت زاده: تا زنده ام وزير مى مانم!

 وزير صنعت در حاشيه جلسه هيأت دولت در پاسخ به اين سوال كه برخى وزرا گفته اند خسته 
شده اند آيا شما هم خسته  شده ايد؟ اظهار داشت: تا زنده ايم بايد كار كنيم. اينكه در دولت بعد باشم 
به بزرگترها مربوط مى شود و تا حاال استعفا نداده ام و از اول انقالب در مسئوليت هايى كه داشته 

ام فقط جا به جا شده ام. نود اقتصادى اين خبر را منتشر كرد.
اولتيماتوم داروسازان به بيمه ها؛ 
پول ندهيد از دارو خبرى نيست

سجادى در نشست خبرى انجمن داروسازان ايران با اشاره به اجراى طرح تحول نظام سالمت 
در كشور، گفت: معتقدم طرح تحول نظام سالمت در جهت رفاه و بهبود وضعيت بيماران اجرا شد 
و ديدگاه بسيار خوبى جهت كاهش پرداختى مردم و كاهش هزينه هاى بسترى از 30 درصد به 
10 درصد بود، اما سوال مشخص ما اين است كه چرا نبايد در آن مقطع پيش بينى تامين منابع 
پايدار صورت مى گرفت و چرا وزارت بهداشت و وزارت رفاه اقدامى در اين جهت انجام ندادند. 
دبير انجمن داروسازان ايران در بخش ديگر گفت هاى خود با اشاره به تاخير در پرداخت مطالبات 
داروخانه ها از سوى بيمه ها هشدار داد كه در صورت عدم تسويه مطالبات تا پايان بهمن، از 

اسفندماه نسخ بدون احتساب بيمه پيچيده مى شود. ايسنا اين خبر را منتشر كرد.
آمار عجيب از تعداد پزشكان بى كار!

رئيس انجمن پزشكان عمومى ايران با اشاره به اينكه اگر طرح تحول نظام سالمت اگر با 
پزشك خانواده گره نخورد شكست خواهد خورد، گفت: 50 درصد پزشكان عمومى يا بيكار 
بوده و يا در حوزه كارى خود مشغول فعاليت نيستند. عباس كاميابى در نشست خبرى هشتمين 
گردهمايى علمى و فصلى انجمن پزشكان عمومى ايران، اظهار داشت: نظام ارجاع يكى از 
مؤلفه هاى تقسيم بندى نظام سالمت است و در اين زمينه از كشورهاى توسعه يافته و در حال 
توسعه تا حدودى عقب هستيم و اين در حالى بوده كه از لحاظ قانونى مشكلى در پزشك خانواده 

و نظام ارجاع نداريم.
رهبرى نبود دمشق و بغداد سقوط مى كرد

سرلشكر صفوى، در يادواره سردار شهيد محسن صفوى و شهداى مهندس و مهندسى رزمى 
استان اصفهان با اشاره به تدابير رهبر معظم انقالب خاطرنشان كرد: اگر تدبير رهبر معظم انقالب 
و مشاوران نظامى ما در سوريه و عراق نبود دمشق و بغداد تا كنون سقوط كرده بودند، ما به 
وجود اين رهبرى افتخار مى كنيم و از خدا مى خواهيم كه وجود رهبر معظم انقالب را كه فرمانده 

مسلمانان آزاده است براى ما حفظ كند.تسنيم اين خبر را منتشر كرد.
تذكر مديريت خدمه آستان قدس به حسين فريدون

يكى از خدام با سابقه آستان قدس رضوى در واكنش به شايعات منتشر شده پيرامون خادمى 
حسين فريدون در حرم امام رضا(ع)، اظهار داشت: برادر و دستيار ويژه رئيس جمهور حكم 
خادمى خود در حرم امام رضا (ع) را بيش از 10 سال پيش دريافت كرده است.وى خاطر نشان 
كرد: نامبرده كه ظاهراً براى حضور در همايشى به مشهد سفر كرده بود، در كشيك هشتم حرم 
مطهر حاضر و تنها 10 دقيقه در ورودى روضه منوره حضور يافت.اين خادم با سابقه تصريح كرد: 

مديريت خدمه آستان قدس به علت شائبه نمايشى بودن اين اقدام بالفاصله تذكرات الزم را به 
وى دادند. صبح توس اين خبر را منتشر كرده است.

مطرح كنندگان رياست احمدى نژاد 
در مجمع مزاح مى كنند

دبير كل حزب ايران زمين گفت: كسانى كه از رياست احمدى نژاد در مجمع سخن مى 
گويند مزاح مى كنند و نمى دانند شرايط احزار يك فرد براى رئيس مجمع چيست؟ابولقاسم 
رئوفيان درباره جانشينى آيت اهللا هاشمى و گزينه هايى كه مطرح است گفت: انتخاب رئيس 
مجمع برعهده مقام معظم رهبرى است و ايشان تشخيص مى دهند كه چه كسى مى تواند 
رياست را برعهده بگيرد و جانشين آيت اهللا هاشمى شود.او ادامه داد: فردى كه به عنوان 
رئيس مجمع انتخاب مى شود بايد بتواند آن را به درستى اداره كند.اين فعال سياسى اصولگرا 
با اشاره به اينكه روساى قوا هم در مجمع حضور دارند و قاعدتا مى توانند جايگزين آيت اهللا 
هاشمى باشد گفت: اين گمانه زنى وجود دارد كه اين رؤسا به عنوان رئيس مجمع انتخاب 
شوند اما به نظر مى رسد چنين امرى اتفاق نيفتد و فرد مذكور خارج از اين افراد باشد.اين 

مطلب در ايلنا منتشر شده است.
ركورد جديد دولت از زبان آقاى وزير

على طيب نيا وزير امور اقتصادى و دارايى در حاشيه جلسه هيأت دولت با حضور در جمع خبرنگاران 
اظهار داشت: در طول سه سال و نيم گذشته با تالش ها و همدلى مردم و سياست ها و برنامه ريزى 
هاى دولت توانستيم شرايط اقتصادى كشور را سامان دهيم و رشد اقتصادى منفى 6,8 درصدى را 
در سال 91 به رشد اقتصادى 7,4 درصد مثبت برسانيم. وزير امور اقتصادى و دارايى گفت: در بهار 
امسال 745 هزار شغل به ميزان اشتغال افزوده شد كه در 6 ماهه امسال از اين ميزان 655 هزار 

شغل بطور خالص به اشتغال كشور افزود كه در اين شرايط ركورد است.
چرا وزير خارجه كويت به ايران آمده است؟

يك مقام وزارت خارجه كويت كه مايل به افشاى هويت خود نيست، مى گويد: «قرار شد دولت 
كويت پس از نشست رهبران شوراى همكارى در منامه نامه اى به مقامات ايرانى مبنى بر ضرورت 
حسن همجوارى، همكارى و رفع تدريجى سوءتفاهم ها تسليم كند. متين مسلم - تحليلگر روابط 
بين الملل - در روزنامه «اعتماد» نوشته است: احتماالً قدرى خوشبينانه به نظر برسد، اما مواضع 
چند روز اخير مقامات ايرانى و عربستانى، حتى اگر 2 درجه حرارت سوزنده كوره آتشين روابط ميان 
دو كشور را كم كند بازهم مى توان اميدوار بود. مقامات ارشد امنيتى و ديپلماتيكى ايران از كاهش 

تنش ها و روابط خوب با عربستان به صراحت استقبال كردند.»
آمار تأمل برانگيز از رفت وآمدهاى اقتصادى پسابرجام

غالمحسين شافعى - رئيس اتاق بازرگانى ايران - در روزنامه «ايران» مى نويسد: بخش 
خصوصى ايران كه در دوران طوالنى مدت اعمال تحريم هاى بين المللى، دشوارى هاى فراوانى را 
از سر گذرانده است، طى يك سال گذشته از اجراى برجام به دنبال احياى مسير تجارت و كسب  
و كار است. دورى يك دهه اى از روند معمول اقتصاد جهانى و خارج شدن از چرخه مناسبات 
اقتصادى بين المللى، به سادگى و به سرعت قابل جبران نيست. در 9 ماه نخست سال 1395 تعداد 
97 هيأت تجارى از كشورهاى اروپايى، آسيايى، آفريقايى و عربى پذيرش شده اند كه در مجموع 
تعداد 2100 فعال اقتصادى را به پاى ميز مذاكرات تجارى با فعاالن اقتصادى ايرانى كشانده است. 
اين تعداد تنها از طريق اتاق ايران پذيرش شده اند در حالى كه اتاق هاى شهرستان ها از جمله اتاق 

تهران نيز پذيراى هيأت هاى متعدد استانى و ايالتى ساير كشورها بوده اند.
انتقاد شديد معاون رئيس جمهور از برخى رسانه ها

معصومه ابتكار رئيس سازمان حفاظت محيط زيست در حاشيه جلسه هيئت دولت و در جمع 
خبرنگاران در پاسخ به اين سؤال كه نظرتان درباره حكم جلب فرزندتان به دليل برخى اتهامات 
وارده چيست؟ گفت: موضوعى است كه فرآيند قضايى خود را طى مى كند و دادگاه به پرونده 2 
نفر شخصى رسيدگى مى كند، اما به دليل اينكه مادر اين افراد از مسئوالن است، موضوعى است 
كه قاعدتا نبايد در رسانه ها طرح شود تا فرآيند قضايى را تحت تأثير قرار ندهد. رئيس سازمان 
حفاظت محيط زيست درباره حكم جلب فرزندش گفت: اين موضوعى است كه قاعدتا نبايد در 

رسانه ها طرح شود تا فرآيند قضايى را تحت تأثير قرار ندهد. 

ــت، آن  ــر تعامل اس ــوع بر س موض
ــى.  فراجناح ــات  موضوع در  ــم  ه
مجلس  دست كم دو فراكسيون در 
بر اهميت اين موضوع تاكيد دارند 
ــان   خودش مى خواهند  دو  ــر  ه اما 

ــند. متولى و پيش آهنگ باش

اختالفات فراكسيونى در مجلس دهم هر روز 
وارد فازى متفاوت مى شود، اگر تا ديروز يك 
سوى اختالفات فراكسيون واليى و مستقلين 
بودند كه حاضر نبودند بعد از انتخابات درون 
مجلسى دور يك ميز بنشينند و سوى ديگر 
خروج  از  كه  بودند  ها  اميدى  فراكسيون 
زودهنگام اعضايشان از فراكسيون و نزديك 

شدنشان به فراكسيون مستقلين گاليه مند بودند. حال اين روزها 
محور اختالف از نقطه اى ديگر سر باز زده است. آنجا كه هر يك 
از اين فراكسيون ها تالش دارند سردمدار بازى هاى فراكسيونى 

صحن و البى پارلمان باشند.
ماجرا آنجا آغاز شد كه فراكسيون مستقلين واليى بنا داشت 
با ايده شوراى عالى فراكسيون ها، بسترساز تعامل در مجلس 
شود. آنها در همان زمانى كه اعالم موجوديت كردند، اين ايده 
را هم مدنظر داشتند. در اولين مصاحبه اى كه جعفرزاده ايمن 
پارلمانى  خبرنگاران  جمع  در  فراكسيون  رئيس  نايب  آبادى، 
داشت، بعد از اينكه اعالم موجوديت فراكسيون را اعالم كرد، 
و  گفت  سخن  ها  فراكسيون  عالى  شوراى  تشكيل  ايده  از 
و  عارف  با  خود  ايده  تحقق  براى  دارند  بنا  كه  داد  توضيح 

الريجانى (روساى دو فراكسيون ديگر) وارد رايزنى شوند.
از  تعدادى  فراكسيون  هر  كه  بود  اين  هم  آنها  اجرايى  راهكار 
اعضاى خود را به عنوان عضو شوراى عالى انتخاب كنند و سپس 
مجموعه اين اعضاى منتخب، در گرد هم بنشينند و در بزنگاه ها 
كه به تصميم گيرى ملى و فراجناحى نياز است، نظر اين شورا 
راهگشا باشد تا منافع ملى فداى موضوعات جناحى نشود. البته از 
همان ابتدا توضيحات پيشنهاددهنده ها آنقدر شفاف نبود و ظاهرا 
در طول زمان و در چالش با ساير گروه ها جريان براى خود آنها 
هم روشن تر شد، اما روشن تر شدن موضوع هم، هنوز به تحقق 

آن كمكى نكرده است.
گاليه هاى ريشه دار اميدى ها

محمدرضا عارف در نشست خبرى خود گفت: «ما از دوستانى كه 
با ليست اميد آمدند و سپس جدا شدند و فراكسيون جديد تشكيل 
دادند، گله داريم. اينكه با ليست اميد بيايند و سپس رودرروى آن 
قرار بگيرند را بداخالقى مى دانيم و چون نمى خواهيم بداخالقى را 
به رسميت بشناسيم، درباره شوراى عالى فراكسيونها مالحظاتى 

داريم.» اظهاراتى كه نشان داد رئيس فراكسيون اميد و سرليست 
اميد  فراكسيون  بليت  از  كه  كسانى  با  دلش  هم  هنوز  تهران 
استفاده كردند اما سوار بر اتوبوس اين فراكسيون نشدند، صاف 
محمدرضا  نارضايتى  مجلس  ابتدايى  روزهاى  در  است.  نشده 
عارف مشهودتر از اكنون بود. چه آنكه در آن زمان فراكسيون 
اميد نسبت به ليست اميد ريزش نداشت و او خود را در قامت 
يك رقيب جدى  براى على الريجانى مى ديد، آرزويى كه بخاطر 
ريزش و عهدشكنى برخى اميدى ها تحقق نيافت تا دلخورى 

پررنگ عارف را سبب شود.
يك پيشنهاد مشابه اما اصالح طلبانه

عالى  شوراى  تشكيل  پيشنهاد  از  بعد  ماه  سه  حدود 
فراكسيون ها، پيشنهاد جديدى از سوى اصالح طلبان مطرح 
شد. اين پيشنهاد را اولين بار احمد مازنى، نماينده تهران در 
را «طرح گفت و  نطق اضطرارى خود عنوان كرد و نامش 
مى خواست  بود.  روشن  پيشنهادش  او  ناميد.  ملى»  گوى 
او  كند.  ايجاد  مختلف  افراد  ميان  گو  و  گفت  براى  بسترى 
گام  در  اما  شود  اجرايى  ملى  سطح  در  طرحش  بود  اميدوار 
نخست، مجلس را هدف خود قرار داد. مازنى اما هنوز پيشنهاد 
اجرايى ندارد. او اكنون در مرحله رايزنى با چهره هاى تاثيرگذار 
دو طرف است. اين پيشنهاد مورد استقبال رئيس فراكسيون 
اميد قرار گرفته و يك ماهى است عارف آن را در دستوركار 
كميته اى  آن  شدن  اجرايى  براى  و  قرار  فراكسيون  و  خود 

تشكيل داده است.
چرا اصالح طلب ها به شوراى عالى

 فراكسيون ها نپيوستند؟
فراكسيون  از  كه  هستند  مدعى  مستقلين  فراكسيون  اعضاى 
كرده  دعوت  فراكسيون ها  عالى  شوراى  در  حضور  براى  اميد 
حال  در  تنها  اكنون  كه  طورى  به  نگرفته اند  مثبتى  پاسخ  اما 

همان  هستند.  واليى  فراكسيون  با  رايزنى 
روزهاى ابتدايى، سخنگوى فراكسيون اميد 
به خبرآنالين گفت كه فراكسيون اميد به 
اين شورا نمى پيوندد. اما در خبرها هيچ گاه 
شوراى  در  حضور  بررسى  كه  نشد  منتشر 
عالى فراكسيون ها در دستوركار فراكسيون 
اميد قرار گرفته و آنها رسما اين پيشنهاد را 
رد كرده اند، كما اينكه رئيس فراكسيون اميد 
در نشست روز گذشته خود گفت: هيچ دعوت 
رسمى از فراكسيون صورت نگرفته. ممكن 
است با برخى از دوستان ما حرف زده باشند 

كه من اطالع ندارم.
رايزنى ها  كه  گويد  مى  شواهد  بنابراين 
رئيس  نايب  است.  داشته  غيررسمى  جنبه 
از  بخشى  پيش تر  مستقلين  فراكسيون 
اين رايزنى ها و نظرات اصالح طلبان را اينگونه به خبرآنالين 
توضيح داده بود: اصالح طلبان درباره شوراى عالى فراكسيون ها 
مى گفتند چرا رئيسش آقاى الريجانى باشد؟ ما گفتيم ايرادى 
ندارد شما بياييد و با وزن خودتان شركت كنيد، رئيس را بر اساس 
وزن  گفتند  بعد  مى كنيم.  انتخاب  مى نويسيم  كه  آيين نامه اى 
واليت و مستقلين زياد است و سوگيرى به نفع آقاى الريجانى 

است و ما بياييم شكست مى خوريم.
بحث بر سر متولى است

طراح گفت وگوى ملى اصرارى بر نام آن و مطرح شدنش از طرف 
اصالح طلبان ندارد. احمد مازنى تاكيد داشت مخالفتى با پيوستن 
به شوراى عالى فراكسيون ها ندارد، گرچه او با مستقلين رايزنى 
نكرده و مطمئن نبود كه هر دو ايده مشابه باشد، اما معتقد بود با 

گفت و گو مى توان به راهكارهاى مشترك رسيد.
اما بزرگان دو جريان بر سر مواضع خود هستند. عارف كه با طرح 
عبارت «بداخالقى»، مى گويد درباره شوراى عالى فراكسيون ها 
مالحظاتى دارد تا بداخالقى را به رسمت نشناسد. جعفرزاده اما 
در برابر طرح گفت وگوى ملى موضع تندى دارد. او به خبرآنالين 
گفته بود: من از كسانى كه شعار گفت وگوى ملى را مى دهند 
اما در عمل همكارى نمى كنند، مى خواهم بيايند و در شوراى 
عالى فراكسيون ها طرح خود را پيش ببرند. مگر اينكه بگويند 
فراكسيون برتر هستند. به هر حال ما عملياتى اين طرح را داريم.
موضوع جالب آنجاست كه عارف هم به مستقلين بفرما مى زند: 
ما در طرح گفت وگوى ملى دستمان را به سمت دوستان دراز 
كرده ايم. او به آينده هم خوش بين است: «آن ها  دست ما را 

مى گيرند».
اگر بپذيريم اين دو طرح بسيار به هم شبيه هستند، ظاهرا هر 
كدام از اين دو جريان تنها مى خواهند خودشان متولى امر باشند.

حضور بى رمق احزاِب زنانه  در ساختار مردانه سياست ايران

تشكل هاى سياسى زنان در 
انتخابات96 محك مى خورند 
 زنان حاضر نيستند هزينه حزبى بدهند؟

گرچه انتخابات مجلس دهم نشان داد حضور بيشتر زنان در صحنه انتخاباتى مى تواند بر 
سهم گيرى آن ها از ليست ها تاثيرگذار باشد و نتيجه هم ركورد ساز، اما باز هم نقش كم 
رنگ احزاب زنانه در همان سطوح تصميم گيرى هاى انتخاباتى را نمى توان ناديده گرفت.

سال ها است براى حضور در بدنه سياسى غيرحزبى تالش مى كنند؛ سهمشان را مى 
خواهند و البته آنطور كه بايد و شايد به اين سهم خواهى نرسيده اند. درصد حضور زنان در 
ميان احزاب سياسى كشور كم است؛ اين خالصه حضور 38 ساله زنان در عرصه سياسى 
است. از همان زمان كه دختر آيت ا... طالقاني شد موسس نخستين حزب زنانه ايران و 
جامعه زنان انقالب اسالمي ايران را پايه گذارى كرد تا همين چندماه پيش كه مجمع زنان 
اصالح طلب مجوز گرفت، زنان سياسى كشور در پى فعاليت هاى حزبى بوده اند و البته 

نتيجه هم چيزى نبوده جز حضورى حداقلى در ميان احزاب سياسى كشور.  
احزاِب كم جان، كم اثر

جامعه زنان انقالب اسالمي ايران از اولين احزابى است كه با دبيركلى يك زن به نام اعظم 
طالقانى دختر آيت اهللا طالقانى، بعد از انقالب شكل گرفت و با مجوزى كه در سال 71 
دريافت كرد تا كنون به فعاليت هايش با محور زنان ادامه داده است.  طالقانى كه روزى 
خودش را نامزد انتخابات رياست جمهورى در سال 76 كرده بود، گرچه در اين عرصه از 
ميدان مبارزات انتخاباتى به دليل زن بودن كنار گذاشته شد اما تا كنون توانسته جامعه زنان 
انقالب اسالمى را مديريت كند. اين حزب زنانه گرچه هر ازچندگاهى به تشكيل ميتينگ 
و جلسات سخنرانى سياسى، اقتصادى و فرهنگى به  صورت دوره اى، تشكيل كالس هاى 
آموزشى و شركت در سمينارهاى داخلى و بين  المللى، انتشار بيانيه و جزوه هاى آموزشى 
و انتشار نشريه دست مى زند اما عمال فعاليت سياسى تاثيرگذار براى تاثيرگذارى زنان در 

عرصه انتخابات و فعاليت هاى حزبى چندان چشمگير نيست.
جمعيت زنان جمهوري اسالمي هم كه از سال  65 با نقش پررنگ زهرا مصطفوي  و 
مرحوم مرضيه حديدچي (دباغ) پا به عرصه فعاليت هاى حزبى-  سياسى گذاشت و تا كنون 
هم فعاليت داشته است اما اين جمعيت هم  با توجه به قدمتى كه داشته نقش چندانى در 
فعاليت هاى تشكيالتى زنانه در عرصه سياسى كشور نداشته و مانند سال 92 كه در حمايت 
از حسن روحانى بيانيه داد به همين طرفدارى حزبى از مردان بسنده كرده و از اين جمعيت 

هم تاثيرگذارى چندانى در فعاليت هاى سياسى زنانه نديده ايم.
جامعه زينب (س) هم به عنوان يك تشكل اصولگرا از سال 65 اعالم موجوديت كرد كه 
هدف اوليه اش كمك به خانواده هاي شهدا و رزمندگان بود. اين تشكل زنانه با دبيركلى 
مرحوم مريم بهروزى يكى از مهمترين تشكل هاى زنانه اصولگرا شد. مرضيه وحيد 
دستجردي به عنوان اعضاي اصلي اين تشكل، نخستين وزير زن جمهوري اسالمي شد. 
انجمن روزنامه نگاران زن يكى ديگر از تشكل هاى زنانه است كه با اعالم موجوديت در 

دهه 70 بيشتر به عنوان يك تشكل صنفى شناخته مى شود.
جمعيت حمايت از حقوق بشر زنان به دبيركلى شهيندخت موالوردي و مجمع زنان 
اصالح طلب كه با رياست زهرا شجاعي كه به تازگى مجوز فعاليت حزبي خود را دريافت 
كرده از ديگر احزاب زنانه ايران به شمار مى روند  كه البته آنچنان فعاليت حزبى تاثيرگذارى 

در زمينه زنان از اين دو تشكل هم ديده نشده است.
جمعيت زنان نوانديش مسلمان، جامعه اسالمي زنان، جمعيت زنان پيرو راه حضرت زهرا 
(س)،  كانون تبادل اطالعات زنان،  مجمع اسالمى بانوان، جبهه متحد زنان اصولگرا، 
مجمع زنان انقالب اسالمى، جامعه اسالمي زنان اصفهان، جمعيت زنان پيام آور، جمعيت 
پيروان حضرت زينب (س)  از ديگر تشكل هاى زنانه در عرصه سياسى كشور هستند كه 
البته فعال ترينشان هم جمعيت زنان نوانديش مسلمان بوده كه در انتخابات مجلس دهم 
و معرفى زنان به ليست انتخاباتى اصالح طلبان نقش پررنگى داشت و بقيه اين تشكل 

هاى اجتماعى در سال هاى گذشته بيشتر نقشى اجتماعى براى فعاليت هاى اجتماعى و 
فرهنگى زنان داشته اند تا فعاليت هاى سياسى.

كمتر از 10 درصد، سهم احزاب زنانه
ماه پيش بود كه شهيندخت موالوردي معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده  اعالم 
كرد كه دبيران كل 18 تشكل سياسي در ايران زن هستند. 18 تشكل از جمع 242حزبي 

كه به صورت رسمي داراي پروانه فعاليت از كميسيون ماده 10 احزاب هستند.
گرچه از نظر معاون امور زنان و خانواده حفظ و افزايش اين تعداد گامي رو به جلو براي 
حضور جدي تر زنان در فرايند تصميم گيري هاي تشكيالتي است، اما حضور اندك تشكل 
هاى زنان در ميان ساختار مردانه سياست در اين سال هاى اخير نه تنها موجب جدى 
نگرفتن فعاليت هاى حزبى زنان براى تصدى مناصب مهم مديريتى كشور شده كه اين 
احزاب و تشكل هاى زنانه عمال به محفل هايى براى فعاليت هاى انتخاباتى زودگذر تبديل 
شده اند كه طبعا بعد از خوابيدن تب انتخابات مشاركت هاي اجتماعي و سياسي شان باز در 

هاله از ابهام قرار مى گيرد.
گرچه انتخابات مجلس دهم نشان داد حضور بيشتر زنان در صحنه انتخاباتى مى تواند بر 
سهم گيرى آن ها از ليست ها تاثيرگذار باشد و نتيجه هم ركورد ساز، اما باز هم نقش كم 
رنگ احزاب زنانه در همان سطوح تصميم گيرى هاى انتخاباتى را نمى توان ناديده گرفت. 
سال ها است سايه در حاشيه بودن، بر فعاليت هاى سياسى زنان سايه انداخته است. سايه 
اى مردانه بر ساختارى زنانه و چاره هم چيزى نيست جز آفت شناسى اين احزاب، تقويت 

همين 18 تشكل زنان و باز كردن راهِ حضور زنان در شوراى مركزى احزاب مردانه.
موضوعى كه پروانه مافى، عضو كميسيون ماده 10 احزاب و نماينده مجلس شوراى 
اسالمى هم بر آن تاكيد دارد. او با بيان اينكه نقش زنان و حضورشان در احزابى كه 
خودشان عهده دار مستقيم آن هستند و يا  حضور زنانى كه در شوراى مركزى و يا 
هيات هاى رئيسه احزاب فعال هستند، چيزى كمتر از 10 درصد است، به خبرآنالين 
مى گويد:«اين درصد نسبت به مشاركت سياسى- اجتماعى زنان بعد از انقالب و تعيين 

رخدادهاى ملى كه زنان در آن موثر بودند، بسيار كم است.»
او ادامه مى دهد: «در عبارت هايى كه از امام (ره) به جا مانده اشاراتى به اين موضوع 
وجود داشته است كه زنان در مسير پيروزى انقالب اسالمى جلوتر از مردان بوده اند. ما 
مى دانيم كه امام (ره) اين سخنان را براى خوشامد زنان نگفته است و فرمايشات ايشان 
از روى بررسى و خرد بوده است. اما متاسفانه با توجه به فرمايشات امام درباره لزوم حضور 
زنان در عرصه سياسى، آن شكلى كه الزم بود براى اين حضور گسترده در نظر گرفته شد، 
لحاظ نشد كه بايد بخشى از اين كم كارى را در بين خود زنان جست وجو كرد. فعاليت 
هاى حزبى فعاليت هايى است كه هم وقت گير است و هم براى آن بايد هزينه پرداخت 
شود. در ميان زنان كم هستند كسانى كه حاضر باشند براى فعاليت هاى سياسى و حزبى 
هزينه پرداخت كنند. يكى از عوامل كم رنگ بودن احزاب زنانه در فعاليت هاى سياسى 

كشور همين موضوع است.»
احزاب زنانه محك مى خورند

حاال چند ماه ديگر به انتخابات رياست جمهورى و انتخابات شوراهاى شهر زمان باقى 
است و در حالى كه در اين روزها اسم هايى مانند مرضيه وحيد دستجردى  براى رقابت با 
كانديداهاى مرد در انتخابات رياست جمهورى شنيده مى شود و فعاالن حوزه زنان از لزوم 
سهم بيشتر زنان در ليست هاى انتخاباتى شوراى شهر مى گويند، زمان خوبى براى محك 

جدى احزاب زنانه است. زمانى براى خروج از رخوت و البته تاثيرگذارى بيشتر.

پشت پرده جدال  درون  پارلمانى؛ كدام  فراكسيون ليدر مى شود؟

گاليه ها و دلخورى هاى ريشه دار
 اميدى ها از مستقلين 

فراكسيون هاى مجلس به هم بفرما مى زنند اما ...
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ساالنه چند خوزستانى
 سرطان مى گيرند؟

هر 100  از  گفت:  خوزستان  بهداشت  مركز  فنى  معاون 
هزار نفر خوزستانى ساالنه  112 مرد و 128 زن به بيمارى 

سرطان مبتال مى شوند.
هر 100  از  گفت:  خوزستان  بهداشت  مركز  فنى  معاون 
هزار نفر خوزستانى ساالنه 112 مرد و 128 زن به بيمارى 

سرطان مبتال مى شوند.
ناصر ضيغمى  اظهار كرد: زمانى يك بيمارى در منطقه اى 
تبديل به سونامى مى شود كه ميزان ابتال به آن بيمارى در 
منطقه بيشتر از شاخص هاى جهانى باشد، در حال حاضر 
نه در خوزستان و نه حتى در ايران هم سونامى سرطان 
وجود ندارد و ميزان ابتال به سرطان در استان و كشور كمتر 

از شاخص هاى جهانى است.
وى افزود: طبق شاخص جهانى ساالنه از هر 100 هزار 
نفر 205 نفر مرد و 165 نفر زن به بيمارى سرطان مبتال 
نفر  هزار   100 هر  از  نيز  ايران  كشور  در  مى شوند. 
ساالنه 134 نفر مرد و 128 نفر زن به اين بيمارى دچار 
مى شوند. در خوزستان ميزان ابتالى مردان به بيمارى 
سرطان كمتر است و از هر 100 هزار نفر خوزستانى 
112 نفر مرد و 128 نفر زن در سال به بيمارى مذكور 

مبتال مى شوند.
معاون فنى مركز بهداشت خوزستان با اشاره به افزايش 
ابتال به سرطان در ايران در سال هاى اخير تصريح كرد: 
و  زندگى  به  اميد  سن  افزايش  زندگى،  سبك  تغيير 
آالينده هاى محيطى موجب افزايش ابتال به اين بيمارى 
 57 سال  در  است.  شده  كشور  در  اخير  سال هاى  در 
سن اميد به زندگى 58 سال و در سال گذشته سن اميد 
بروز  احتمال  موضوع  همين  بود.  سال   76 زندگى  به 
افزايش  با  يعنى  مى دهد،  افزايش  را  افراد  در  سرطان 
سن اميد به زندگى افراد بيشتر در معرض سرطان قرار 

مى گيرند.
ضيغمى با اشاره به تغيير شيوه زندگى در دهه اخير در 
كشور عنوان كرد: متأسفانه با تغيير سبك زندگى، ميزان 
استفاده از سيگار و به ويژه قليان افزايش يافته است و اين 
امر به عنوان يكى از عوامل خطرزا در بروز بيمارى سرطان، 
همچنين  مى دهد.  قرار  بيمارى  اين  معرض  در  را  افراد 
افزايش آالينده هاى محيطى به ويژه در شهرهاى بزرگ 
كشور ديگر عامل افزايش ابتال به سرطان در سال هاى اخير 

است.
وى با اشاره به نواختن زنگ پويش ملى مبارزه با سرطان 
پويش  اين  در  گفت:  امروز،  صبح  در  اهواز  مدارس  در 
10 گام يا راهكار جهت مبارزه با سرطان پيشنهاد شده 
كه عدم استفاده از قليان، سيگار نكشيدن، قرار نگرفتن در 
معرض دود سيگار و قليان، 30 دقيقه پياده روى با سرعت 
زياد در روز، خوردن 5 وعده ميوه و سبزيجات در روز، 
عدم استفاده از روغن ترانس، كنترل وزن و كاهش مصرف 
گام هاى  اين  از  برخى  چرب  روغن هاى  و  شكر  نمك، 

پيشنهادى است.
معاون فنى مركز بهداشت خوزستان افزود: شعار اين پويش 
كه «با خود، ديگران و محيط زيست مهربان باشيد» در 
پويش  اين  در  است.  محيطى  آالينده هاى  كاهش  جهت 
مى خواهيم دو كار انجام دهيم؛ در وهله اول افرادى كه 
در  توده  وجود  مانند  سرطان  هشداردهنده  عاليم  داراى 
بدن، وجود زخم درازمدت در بدن، گرفتگى صدا و سرفه 
و  اسهال  طوالنى،  يبوست  يا  سوءهاضمه  طوالنى مدت، 
سرفه خونى، خونريزى در ادرار يا مدفوع، بى اشتهايى و 
كاهش وزن بى دليل به مراكز بهداشتى و درمانى مراجعه 
كنند. البته وجود اين عاليم در يك فرد لزوما به معناى 
ابتال به سرطان نيست و تشخيص سرطان مستلزم انجام 
تشخيص  كه  داشت  توجه  بايد  است،  آزمايش هايى 
و  مهم  بسيار  بيمارى  اين  درمان  در  سرطان  زودهنگام 

تاثيرگذار است.
برنامه  يك  پويش  اين  در  همچنين  داد:  ادامه  ضيغمى 
كشورى براى سه نوع سرطان يعنى سرطان روده بزرگ، 
سرطان پستان و سرطان دهانه رحم تدوين شده است؛ 
گروه هدف در اين برنامه براى سرطان روده بزرگ افراد 
50 تا 69 سال، براى سرطان پستان نيز زنان 30 تا 69 
سال و براى سرطان دهانه رحم زنان 30 تا 49 سال است. 
با  سرطان  نوع  اين  عاليم  داراى  افراد  مذكور  برنامه  در 
مراجعه به مراكز بهداشتى و درمانى، غربالگرى مى شوند و 
آزمايش هايى مى دهند تا در صورت ابتال به اين بيمارى ها 

تحت درمان قرار گيرند.
وى اظهار كرد: در كنار تمام عوامل افزايش ميزان ابتال به 
سرطان در كشور، بايد به تاثير استقرار نظام ثبت سرطان و 
افزايش مراجعه افراد به مراكز بهداشتى و درمانى به تبع آن، 

افزايش تشخيص سرطان توجه داشت.
معاون فنى مركز بهداشت خوزستان تصريح كرد: دولت 
براى  بسيارى  هزينه هاى  سالمت  تحول  طرح  قالب  در 
راه اندازى مراكز و پايگاه هاى مختلف بهداشتى و درمانى 
صرف كرد. بنابراين از مردم مى خواهيم در صورت مشاهده 
عاليم هشداردهنده سرطان در خود حتما به اين مراكز 
مراجعه كنند تا خدمات مراقبتى به طور رايگان و همچنين 
ساير خدمات درمانى كه عمدتا رايگان هستند را دريافت 
كنند. وظيفه ما ارايه اين خدمات به مردم است و مردم در 
صورت نارضايتى از روند ارايه خدمات مى توانند انتقادات 

و شكايات خود را گزارش دهند.

خبر

يادداشت
مديريت بحران يا بحران مديريت؟!

 كيوان لطفى
به جاى  خوزستان  بى دفاع  مردمان  و  آمد  خاك  طوفان 
اكسيژن، خاك قورت دادند و عوارض آن را هم فقط علوم 

پزشكى مى داند و نمى گويد و بس. 
مردم مظلوم كه سالهاست با اين دوست بدقواره اخت شده اند 
و همه ى رنج و غيظ خود را به جوك، شعر و پست شبكه هاى 

اجتماعى تبديل مى كنند.
بر  را  امور  اداره  مسئوليت  كه  آن هايى  اينجاست  جالب  اما 

عهده دارند هم، انگار مثل مردم فقط با موضوع خوكرده اند و ديگر هيچ.
دوستان مسئول!

به راستى مديريت آن هم از نوع بحران و بحرانى آن!!! دقيقاً چه مختصاتى دارد؟!
مديريت بحران در ساده ترين تعريف خود، سه بخش دارد: قبل، حين و پس از بحران.

«قبل از بحران» را كه فقط سپرده ايد به هواشناسى. كه مثل جارچى ها بر بلندى بايستد و بگويد: 
داره مياد، داره مياد.

«حين بحران» هم كه دنبال كانون داخلى و خارجى مى گرديد و با كمترين تعامل هوشمندانه ارتباطى 
و رسانه اى، اداره همه امور را به شهروندان ارجاع مى دهيد.

چرا «پس از بحران» را حداقل مديريت نمى كنيد؟! مديريت يعنى تجميع اطالعات، رصد وضع موجود 
و اتخاذ درست ترين تصميم ها.

داده هاى جزيره اى ادارات را يك كاسه كردن و كاهش آالم عواقب بحران، كمترين كاريست كه مى 
توان انجام داد.

سيستم هواشناسى كه آنالوگ است، برق هم چسبندگى! دارد، تصفيه خانه آب همه بى برق نمى تواند 
كار كند، پاك سازى مدارس و ادارات هم كه «اى بابا هر كس با دستمال زير خودش را تميز مى كند»، 

موبايل و اينترنت هم كه لقمه سر سيرى است و ملت بى آب و برق، نت و چت مى خواهند چكار.
دوستان مدير! 

اگر قرار نبود مديريت نكنيد چه شكلى بود كه  حاال اين ريختى هستيم؟!
لطفاً بفرمائيد دقيقاً كجاييد و چه مى كنيد؟!

بى زحمت نت كه وصل شد شرح جديد وظايفتان را منتشر كنيد كه الاقل ما مردمان بى دفاع، بدانيم 
كه دقيقاً از شما چه بخواهيم!!!/خوزنيوز

خبر
درآمد شهردارى خرمشهر 

به جيب منطقه آزاد اروند مى رود
تاسيس منطقه آزاد اروند بزرگترين ظلم به شهردارى خرمشهر است، چرا كه در حال حاضر شهردارى 

خدمات رسانى در شهر را عهده دار است، اما درآمدش در جيب منطقه آزاد مى رود!
شهردار خرمشهر گفت: تاسيس منطقه آزاد اروند بزرگترين ظلم به شهردارى خرمشهر است، چرا كه 
در حال حاضر شهردارى خدمات رسانى در شهر را عهده دار است، اما درآمدش در جيب منطقه آزاد 

مى رود!
عزيز ساعدى با اشاره به حضور سازمان منطقه آزاد اروند و عدم همكارى اين سازمان با شهردارى 
خرمشهر جهت توسعه و خدمات شهرى، اظهار كرد: سازمان منطقه آزاد اروند فقط 7 اتوبوس به 

شهردارى تحويل داده است.
وى در ادامه با تاكيد بر اينكه منطقه آزاد اروند ريالى به ما نداده است، عنوان كرد: بزرگترين ظلم در 
حق شهردارى خرمشهر اين است كه سازمان منطقه آزاد تاسيس شده است، چرا كه من سرويس دهى 

مى كنم اما درآمد آن در جيب منطقه آزاد مى رود.
شهردار خرمشهر با تاكيد بر اينكه منطقه آزاد اروند معادله بدون حل است، گفت: من صد روز اينجا 
آمده ام در حالى كه حقوق 5 ماه شهردارى عقب افتاده است، جا دارد كه از نماينده مردم خرمشهر در 
مجلس شوراى اسالمى كه در بحث جذب ارزش غير افزوده و مقدار آاليندگى تالش كرده است، 

تشكر كنم.
ساعدى عنوان كرد: نبايد آبادان و خرمشهر را با هم مقايسه كرد، چرا كه از لحاظ جمعيت و امكانات 
با يكديگر متفاوت هستند و اين چيز طبيعى است كه اگر در خرمشهر 10 ساختمان ساخته شود، در 

آبادان 25 ساختمان ساخته مى شود.
وى افزود: خرمشهر مثل آبادان بندر و گمرك دارد، اما مانند آبادان پااليشگاه، نيروگاه و... ندارد، آبادان 

از حيث به روز بودن و تجارى نسبت به خرمشهر باالتر است.
شهردار خرمشهر در رابطه با سرمايه گذاران بيان كرد: سرمايه گذاران آبادانى بيشتر از سرمايه گذاران 
خرمشهرى نسبت به شهرشان دلسوز  و عاشق هستند، ما از همه محبان و دوستان خرمشهر درخواست 

داريم كه در امر سرمايه گذارى ورود كنند، ما دست آنها را مى بوسيم و كمكشان مى كنيم.
وى تصريح كرد: از مدير عامل سازمان منطقه آزاد اروند خواهش داريم كه آن تعهد ها را كه در رابطه 
پل قديم شهر، 10 ميليارد در رابطه با ترميم پياده روها و... داده است، را اجرا كند و در حد تفاهم نامه 

باقى نماند.
ساعدى در پايان خواستار شد: اگر سازمان منطقه آزاد اروند به شهردارى خرمشهر 20 ميليارد تومان 

پول آسفالت دهد، بنده قول مى دهم كه در عرض 15 روز كل خيابان ها را آسفالت مى كنم.
بالتكليفى 2 ساله ساختمان خطرآفرين خيابان نادرى اهواز

با گذشت بيش از 2 سال از نشست يك ساختمان تجارى مسكونى در مسير مترو در مركز شهر اهواز، 
اين ساختمان هنوز تعيين تكليف نشده و خطر تخريب آن رهگذران و كسبه اطراف را تهديد مى كند

در پى حفارى تونل مترو در خيابان نادرى، از اصلى ترين خيابان هاى هسته مركزى شهر اهواز، در 
اواخر مهر 1393، يك ساختمان چهار طبقه نشست كرد و به ساختمان هاى اطراف هم خساراتى 

وارد شد.
اگر چه اين ساختمان تخليه و براى جلوگيرى از تخريب بيشتر، نگهدارنده هايى در آن نصب شده اما 
وضعيت بالتكليف آن همچنان ادامه دارد. از سوى ديگر با توجه به اينكه اين ساختمان در مسير تردد 

عابران پياده قرار دارد، خطر تخريب آن رهگذران و كسبه اطراف را نيز تهديد مى كند.
فرماندار اهواز در اين باره مى گويد: در روزهاى اخير بازرسانى از فرماندارى از وضعيت اين ساختمان 

بازديد كرده اند.
اسماعيل ارزانى بيرگانى هدف از بازديد اين ساختمان را برآورد وضعيت خطرپذيرى محل و احتمال 
وقوع حادثه عنوان كرد و افزود: اين ساختمان بايد از سوى سازمان قطارشهرى و شهردارى اهواز 

تعيين تكليف مى شد، اما هنوز اين اتفاق نيفتاده است.
وى با بيان اينكه هنوز گزارشى از احتمال فروريختن اين ساختمان دريافت نكرديم، تاكيد كرد: 
ضرورى است كه بر اساس نظر كارشناسى تخريب و يا تعمير اين ساختمان، هر چه زودتر انجام شود.
مديرعامل سازمان قطارشهرى اهواز نيز در اين باره گفت: ساختمانى كه بر اثر فعاليت متروى اهواز 
نشست كرده، براى شهروندان خطرآفرين است و احتمال فروريختن تمام يا بخشى از آن وجود دارد.

ابوالقاسم محبوبى اظهار داشت: اين ساختمان كه از 2 سال پيش تخليه شده، به دليل داشتن چند 
مالك و طوالنى شدن روند رسيدگى قضايى به پرونده ها و صادر نشدن راى قطعى دادگاه، هنوز 

تعيين تكليف نشده است.
وى افزود: هزينه هاى جانبى بر اثر تخريب اين ساختمان به طرح قطار شهرى تحميل شده كه ناشى 

از تخليه و اطاله دادرسى و هزينه هاى حقوقى ديگر است.
محبوبى با بيان اينكه اين پرونده تامين دليل شده ،اضافه كرد: بر اين اساس ثابت شده كه ساختمان 

براى شهروندان ناايمن است و بايد تخريب شود.
وى با اشاره به اينكه شركت كيسون (پيمانكار مترو) مسئول رسيدگى به اين حادثه است، اظهار كرد: 
اين ساختمان بيمه است اما تا زمانى كه پرونده به راى قطعى نرسد، امكان پرداخت خسارت به مالكان 

وجود ندارد و نمى توان براى تخريب آن تصميم گيرى كرد.
محبوبى گفت: عالوه بر اين ساختمان، هفت تا هشت ساختمان ديگر نيز دچار خسارت جزئى در حد 

ترك خوردگى شده اند كه خطرساز نيستند و بنابراين تخليه نشده اند.
در پى حادثه دلخراش يك ساختمان قديمى در مركز شهر تهران (برج پالسكو)، حساسيت نسبت به 
ساختمان هاى فرسوده و خطرپذير به ويژه در مراكز شهرها بيشتر شده و اين حادثه تلنگرى براى 

توجه به اين ساختمان ها به حساب مى آيد.
پروژه متروى اهواز كه از سال 86 كليد خورده به دليل تخصيص نيافتن اعتبار كافى اكنون 27 درصد 
پيشرفت دارد.دستگاه حفر تونل(TBM ) در عمق 17 مترى در طول خيابان نادرى حفارى مى كرد. 
دراين مدت باال بودن سطح آب هاى زيرزمينى و جنس خاك در اهواز باعث شده كه مسير مترو طى 
حفارى ها دچار نشست هاى متعدد شود، به طورى كه در مسير حفارى از ميدان فرودگاه تا مصال 12 
نقطه دچار نشست شد. ساختمان هاى قديمى مركز شهر نيز به دليل نداشتن استحكام از خسارت در 
امان نبودند.  همچنين 26 شهريور امسال نيز يك مجتمع 6 طبقه در خيابان ارديبهشت كوى گلستان 
كه تنها 6 سال از ساخت آن مى گذرد، به دليل نشست، با خطر ريزش رو برو شد و ساكنان، آن را 
تخليه كردند. مشكل اين ساختمان نيز هنوز مرتفع نشده و پرونده در مراجع قضايى در دست رسيدگى 

است، اين در حاليست كه ساكنان با مشكالت زياد براى اسكان روبه رو هستند.

ماه  دى  در 7  ايران  سوادآموزى  نهضت 
سال 1358 به دستور امام خمينى (ره) و با 
هدف گسترش سواد خواندن و نوشتن به 
بزرگساالن و نيز كودكان مناطق محروم، 
تشكيل شد؛ اگرچه اين اولين تالش براى 
ايجاد تحول آموزشى براى بزرگساالن در 
كشور نبود، اما به دليل بسيج عمومى در 
مقطع  را  تاريخ  اين  مى توان  مسير،  اين 
مهمى در امر آموزش همگانى در كشور 
اين  طى  ميرود  گمان  درحاليكه  دانست، 
همه سال تالش براى مبارزه با بيسوادى 
ديگر عمال نبايد هيچ بيسوادى دركشور 
وجودداشته باشد آمار ارايه شده از سوى 
مسووالن بسيار نگران كننده وتاسف بر 

انگيز است.
پرورش  و  آموزش  سوادآموزى  معاون  كه  آمارى  براساس 
خوزستان داده است هم اكنون 59 هزار بى سواد در جامعه 
هدف 10 تا 49 سال در استان وجود دارند، كه  75 درصد از 

بى سوادان استان را دختران تشكيل مى دهند.
نكته قابل تامل در اين آمار ارائه شده عالوه بر ميزان باالى 
بيسوادى در سطح استان اين است كه 75 درصد بيسوادان 
بايد  موضوع  اين  كه  دهند  مى  تشكيل  دختران  را  استان 
تحصيل  از  خوزستانى  دختران  چرا  كه  شود  يابى  ريشه 
محروم شده اند و اينگونه شكاف جنسيتى در امر تحصيل 

به وجود آمده است؟

حق تحصيل براى زنان از نظر دين مقدس اسالم
زنان و مردان بعنوان خليفه و نماينده خداوند (ج) در روى 
برخوردار  مشابه  ارزش  و  يكسان  انسانى  كرامت  از  زمين 
بدون  خلقت  بدو  از  را  مرد  و  زن  عالم  پروردگار  هستند. 
هرگونه تبعيض خلق نموده و از روح خويش در ايشان دميد 
هم  مونس  و  يار  خداوند،  صالح  هاى  بنده  بعنوان  آنان  تا 
باشند و آفريده شده اند تا به عبادت و شناخت خداوند متعال 
بپردازند. دين مقدس اسالم هيچ نوع برترى را ميان زنان 
و مردان قايل نبوده و به آنان ارزش و اهميت يكسان داده 
است و آنچه كه از نظر اسالم تفوق و برترى شمرده ميشود 

همانا تقوا و پرهيزگارى است.
تعليم و فراگيرى دانش يكى از عمده ابزارهايى است كه هر 
انسانى ميتواند تنها بوسيله آنان به شناخت حق نايل شود 
و در پيرامون زندگى و چگونگى خلقت كنكاش و تحقيق 
نمايد. از اينرو در دين مبين اسالم اهميت و جايگاه ويژه 
اى براى تعليم و تربيت در نظر گرفته شده است و نمونه 
هاى فراوانى از آيات قرآن و احاديث وجود دارد كه در آن 

مسلمانان به فراگيرى علم ترغيت شده اند.

جايگاه تحصيل زنان در قانون اساسى
قوانين عهده دار تدوين و وضع اصول و مقرراتى هستند 
تا بتواند در عين توجه به مبانى ارزشى و انسانى زنان و 
مردان، آنان را در جهت ويژگى هاى فطرى هدايت نموده 
و با فراهم نمودن فرصت هاى آموزشى، شغلى، فرهنگى و 
اجتماعى برابر، استعدادها و توان مندى هاى بالقوه آنان را 
پرورش داده و زمينه هاى فعاليت هاى اجتماعى را براى 

آنان فراهم نمايد
برابرى زنان با مردان در اصولى از قانون اساسى نيزتعيين 
شده است. قانون اساسى در اصول كلى همه افراد انسانى 
اعم از زن و مرد را مشمول قانون و در حمايت آن قرار 
داده، و براى آنان حقوق يكسان انسانى، اقتصادى، سياسى، 
اجتماعى و فرهنگى تعيين نموده (اصل 20)، و رنگ، نژاد، 

زبان و مانند اينها را سبب امتياز ندانسته است (اصل 19).
راه  سر  مشكالت  و  چالشها  كدام  كرد  بررسى  بايد  حال 

تحصيل دختران خوزستانى قرار دارد؟ 
استمرار حاكميت باورهاى نادرست در امر 

تحصيل دختران خوزستانى
يكى از اين عوامل را مى توان در باورهاى غلط اجتماعى 
حاكميت  استمرار  و  فرهنگى  مشكل  ديد.  فرهنگى  و 
باورهاى نادرست در امر سوادآموزى و تحصيل دختران و 
زنان خوزستانى و وجود نابرابرى در دستيابى زنان روستايى 
به آموزش هايى كه در ايجاد مهارت هاى حرفه اى براى 
اشتغال زايى موثر هستند از داليلى است كه ريشه در بافت 

سنتى و تعصبات قومى در استان دارد.
سواد  از  محروم  دختران  شمار  از  مشخصى  آمار  اگرچه   

خوزستانى به دليل حاكميت باورهاى غلط 
در امر سوادآموزى در دست نيست اما به 
راستى آيا هنوز زمان دفن اين باورهاى 
ناصحيح كه به باور عام، عمدتا به دو نسل 
آموزش  مخاطب  كنونى  نسل  از  پيش 
نرسيده  فرا  شود،  مى  مربوط  پرورش  و 

است .
تمكن  نداشتن  و  فقر  خاطر  بيسوادى به 

مالى
از  تعدادى  كه  انگاشت  نميتوان  ديده  نا 
و  روستاها  در  خصوص  به  ها  خانواده 
شهرهاى كوچك در شرايط بد اقتصادى 
و در زير خط فقر قرار دارند، اين خانواده 
براى  مالى،  تمكن  نداشتن  دليل  به  ها 
اوليه  نيازهاى  حتى  كردن  برطرف 
در  و  هستند  مواجه  مشكل  با  پوشاك-  و  –خوارك  خود 
تلقى  اضافه  خرج  يك  را  خانواده  دختران  تحصيل  نتيجه 
كرده و مانع سوادآموزى دختران خود مى شوند و تحصيل 
او را به رفتارى لوكس تعبير مى كند و در نتيجه از وجود 
دختران جهت مشاركت در اقتصاد خانواده استفاده مى كنند 
و تحصيل پسران خانواده را از ضروريات مى دانند كه بايد 
هزينه آن تامين شود و البته اين موضوع را مى توان در 
ضعف قوانين در اجبارى بودن تحصيل فرزندان براى چنين 

والدينى دانست.
در صورتيكه ما بخواهيم تا خانواده هاى سنتى خوزستان 
موانع تحصيلى را از سر راه دختران بردارند و به آنان اجازه 
دهند تا از حق تعليم و تحصيل برخوردار گردند بايد از طريق 
سنتى  و  بسته  ذهنيت  عمومى  آگاهى  افزايش  و  تبليغات 
مردم را تغيير داده و آنان را به اين باور برسانيم كه زنان با 
سواد و تحصيلكرده ميتوانند در بخش هاى مختلف زندگى 
اجتماعى در جامعه مفيد و موثر باشند. رسانه ها و مطبوعات 
ميتوانند نقش بسزايى در تنوير افكار عامه و تشويق آنان 

براى شموليت بانوان در مراكز آموزشى داشته باشند.
آموزش  حوزه  در  خصوص  به  استانى  مسئوالن  همچنين 
وپرورش مكلف هستند تا زمينه هاى آموزشى را براى دانش 
آموزان فراهم نمايد. ايجاد مراكز آموزشى در نقاط مختلف 
مدرسه  از  كه  دست  دور  مناطق  خصوص  به  استان 
مسافت  طى  به  مجبور  آموزان  دانش  و  هستند  محروم 
طوالنى براى رسيدن به مدرسه هستند و همين مسافت 
طوالنى يكى از موانع تحصيلى دختران است. اميد است 
كه به حداقل رساندن بى سوادان دختر خوزستانى عملى 
از پيش  بيش  آن  به  نسبت  حوزه  اين  مسووالن  و  شود 

توجه الزم را داشته باشند.

شكاف جنسيتى در سوادآموزى

چرخ سواد در خوزستان لنگ مى زند
بامداد زاگرس- سهيال باورى 

مقتدايى استاندار سابق خوزستان كه از مدت ها پيش بحث 
كانديداتوريش در انتخابات رياست جمهورى مطرح شده بود 
با ارسال يادداشتى رسما ورود خود را به انتخابات رياست 
است  نوشته  يادداشت  اين  در  وى  كرد.  اعالم  جمهورى 
:  تصميم گرفته ام خود را به عنوان يكى از گزينه هاى 
كانديداتورى انتخابات رياست جمهورى در معرض نقد و 
بررسى مردم قرار دهم تا اين دوره از انتخابات تجربه اى 
جديد كه همان معرفى كانديداها توسط بدنه و كف جامعه 

است كسب شود.
تقريباً كليه ى احزاب مطرح كشور پس از  برگزارى هر دوره 
از انتخابات رياست جمهورى متولد شده اند. بدين معنا كه يا 
شخص رئيس جمهور به اراده ى خود و يا  افرادى كه نقش 
نمودند  مى  ايفا  را  جمهور  رؤساى  اطرافيان  اول  ى  حلقه 
اقدام به تشكيل و راه اندازى حزب مورد نظر خود نموده اند، 
احزاب نيز عمدتاً بيانگر ديدگاه هاى تشكيل دهندگان خود 

و نه ديدگاه هاى قاطبه مردم و جامعه بوده اند.  
معموًال هركدام از احزاب و تشكل هاى سياسى در بخش 
خاص و مورد عالقه ى خود نسبت به ساير بخش ها فعال 
تر هستند كه آن بخش مى تواند سياسى، اقتصادى و ... 
باشد اما تاكنون به لحاظ تعدد و تنوع  نيازهاى مردم هيچ 
حزبى نتوانسته است به طور جامع و كامل ابراز وجود نمايد، 
واقعيتى كه در خصوص احزاب كشور وجود دارد اين است 
كه به جاى اينكه افراد احساس كنند پرورده و آموزش يافته 
ى يك حزب هستند، برعكس تشكيالت و احزاب هستند 
كه پشت سر افراد شاخص و داراى موقعيت در جامعه سنگر 

مى گيرند! 
تاكنون در دوره هاى مختلف انتخابات رياست جمهورى 
براى  شده  معرفى  كانديداهاى  كه  بود  اى  گونه  به  روال 
طرح  كشور  در  معدودى  افراد  توسط  انتخابات  در  شركت 
، معرفى و تدريجاً  نظرات آن افراد معدود به جامعه تعميم 
داده مى شد، شايد در دوره هايى، رأى مردم به برخى از 
گزينه ها، به دليل عدم وجود فرصت كافى براى شناخت و 

انتخاب كانديداها  بود. 
اصوًال مردم در هر دوره از انتخابات رياست جمهورى با دو 
محدوديت عمده مواجه هستند،  محدوديت نخست عدم 
داراى  فردى  معرفى  براى  سياسى  هاى  تشكل  توانايى 
برنامه ى كامل و جامع در تمامى زمينه ها اعم از سياست 
داخلى، خارجى، مباحث اقتصادى، اجتماعى و ... است زيرا 
چنين افرادى اندك هستند و محدوديت دوم شرايط قانونى 
است كه كانديداها بايد از آن برخوردار بوده تا بتوانند شوراى 
نگهبان و دستگاه هاى نظارتى را براى دارا بودن صالحيت  

حضور در انتخابات متقاعد سازند. 
محدوديت براى انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان منجر 
به تأثير پذيرى رأى مردم از محدوديت ها شده و در نهايت 
مردم فردى را انتخاب مى كنند كه شايد داراى ويژگى هاى 
متفاوت با گزينه مطلوب و ايده آل آنها باشد اما ناچاراً بايد به 

آن چه كه هست اكتفا نمايند. 
به رغم وجود چنين محدوديت ها و موانعى، راهكار مناسب  
براى خروج از چرخه ى طرح كانديداها از سوى گروه ها و 
جمع هاى محدود و بسته اين است كه به سمت و سوى 
معرفى افراد متعدد از سوى بدنه جامعه پيش برويم؛  ورود 
نخبگان نسل جديد و قرار گرفتن آنها در كنار افراد متعلق به 

بدنه جامعه مى تواند منجر به فاصله گرفتن از الگوها و رويه 
هاى قديمى و ناكارآمد  در روال معرفى كانديداها شود و به 
نتيجه مطلوب كه همان معرفى كانديداها با معيارهاى جديد 
ضمن مدنظر قرار دادن شرايط قانونى است منتهى گردد.  

كانديداى رياست جمهورى ضمن برخوردارى از شرايطى 
كه قانون مشخص نموده است و لزوم تائيد صالحيت وى 
مهم  بسيار  هاى  ويژگى  از  نظارتى،  هاى  دستگاه  توسط 
منطقى،  تصميمات  اتخاذ  توانايى  شامل  ديگر  مكمل  و 
معقوالنه و علمى و همچنين جسارت در  اجراى تصميمات 

بايد برخوردار باشد. 
گاهى اوقات تصميماتى منطقى، معقوالنه و علمى اتخاذ 
مى گردد اما عدم وجود ويژگى هايى همچون شهامت و 
جسارت منجر به تعلل در اجرا مى شود در حالى كه الزمه 
آن  راس  در  كه  كشور  اجرايى  مديريت  امر  در  توفيق  ى 
رئيس جمهور قرار دارد برخوردارى از ويژگى هاى مذكور 
در راستاى  حضورى كامًال عملياتى هم در عرصه تصميم 
مختلف  نقاط  به  توجه  ى  عرصه  در  هم  و  اجرا  و  گيرى 

جغرافيايى كشور مى باشد. 
بنا به داليل مطروحه ى از پيش گفته شده و درخواست 
هاى بى شمار مردم عزيز ساكن در نقاط مختلف كشور و 
همچنين لزوم ايجاد تغييرات ريشه اى و پيشرفت ملموس، 
واقعى و عملى در زندگى مردم  تصميم گرفته ام خود را به 
عنوان يكى از گزينه هاى كانديداتورى انتخابات رياست 
جمهورى  در معرض نقد و بررسى مردم قرار دهم تا اين 
دوره از انتخابات تجربه اى جديد كه همان معرفى كانديداها 
توسط بدنه و كف جامعه است كسب شود  زيرا جامعه داراى 
افرادى شناخته شده و داراى قابليت است، معرفى اين افراد 
توسط قاطبه جامعه منجر به تغيير روال معرفى كانديداها و 

تحميل آنها از سوى عده اى خاص به مردم مى شود.  
با در نظر گرفتن سوابق طوالنى خود مانند اشتغال در يكى 
از مهم ترين و منظم ترين وزارت خانه هاى كشور يعنى 
فعاليت  با  آشنايى  و  انقالب  از  بعد  و  قبل  از  نفت  وزارت 
هاى كارى هم در داخل و هم در خارج از كشور، حضور 
فعال و مستقيم  به مدت 8 سال در دوران دفاع مقدس در 
مناطق جنگى، 8 سال حضور در مجلس شوراى اسالمى و 
حضور در تصميم سازى ها و تصميم گيرى هاى مربوط 
به بازسازى كشور و 3 دوره حضور در خط مقدم جبهه ى 
اجرايى كشور يعنى استاندارى ، در راستاى تحقق هدفى 
گزينه  خود  بطن  از  بتواند  جامعه  بدنه  اينكه  عنوان  تحت 

در  خود  دادن  قرار  به  تصميم  مرحله  اين  در  كند  معرفى 
معرض نقد و بررسى دارم زيرا اعتقاد دارم رضايت و قضاوت 
مردم عالوه بر تخصص و تجارب مهم ترين مالك براى 
قضاوت و ارزيابى عملكرد افرادى كه افتخار خدمت گذارى 

در هر مسندى را به مردم داشته اند محسوب مى شود.   
شايد بسيارى از افراد در مناصب مختلف داراى سوابق كارى 
اساسى  ى  نكته  اما  است  قبول  قابل  اى  نكته  كه  باشند 
مورد پذيرش مردم واقع شدن است، اينجانب معتقدم هر 
آنچه دارم از مردم كسب نموده ام و سرمايه گذارى هاى 
مردم در مسير رشد و ارتقا يافتن امثال بنده نقشى اساسى 
افتخار خدمت گذارى به همين مردم را نيز  داشته است، 
داشته ام بنابراين قضاوت در مورد موفقيت يا عدم موفقيت 
عملكرد خود را نيز به مردم واگذار مى كنم. همچنين بايد 
توجه داشته باشيم از بدو پيروزى انقالب تاكنون در مقاطع 
مختلف انتخابات رياست جمهورى،  يا به برخى افراد به 
عنوان تكليف پيشنهاد كانديداتورى ارائه شد و يا خود به 
اين نتيجه رسيدند كه توانايى قرار گرفتن و فعاليت نمودن 

در رأس هرم اجرايى كشور را دارند.
بررسى و ارزيابى توانمندى ها به ويژه توانمندى و تخصص 
در امر مديريت اجرايى و  سوابق  يكايك رؤساى جمهور 
نظام جمهورى اسالمى ايران نشان مى دهد در جامعه افراد 
بيشتر  شايد   حتى  و  توانمندى  ميزان  همين  با  بسيارى 
وجود دارند كه چنانچه توسط بدنه جامعه شناسايى شوند 
خواهند  را  جمهورى  رياست  انتخابات  در  حضور  شانس 
داشت.  گزينه هايى كه توسط جامعه معرفى مى شوند 
الزامًا و اكيداً بايد داراى نگاهى كامًال ملى باشند زيرا اگر 
نگاه ملى باشد خود به خود موضوعات محلى و منطقه 
نظر قرار خواهد گرفت و  بدين ترتيب ضمن  اى نيز مدِّ
پاسخگويى به نيازهاى مردم عزت و اعتالى كشور نيز 

حاصل مى شود.  
خوشبختانه قبل از اعالم و يا حتى اتخاذ تصميم براى 
حضور در عرصه انتخابات رياست جمهورى و از مدت ها 
پيش دست به قلم برده و تمامى خاطرات و زندگى نامه 
خود از سنين طفوليت تا سال 1392 را در قالب كتابى 
تحت عنوان  از كودك كار تا استاندار، گردآورى، تدوين 
و منتشر نمودم كه اين كتاب در مدت زمان كمتر از 4 

ماه در آستانه چاپ ششم قرار دارد. 
تا  سال 1392  زمانى  ى  برهه  شامل  نيز  ديگرى  كتاب 
اعتدال  تا  اصالحات  از  پرده؛  پشت  عنوان  تحت   1395
بيانگر  كامل  شفافيت  و  صراحت  با  كه  ام  نموده  تدوين 
مواضع سياسى و اجرايى بنده است، اين كتاب در مرحله 
كه  است  اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  از  مجوز  اخذ 

اميدوارم مجوز انتشار آن به زودى صادر شود. 
در اين مرحله آمادگى خود براى در معرض نقد و بررسى قرار 
گرفتن توسط مردم و دريافت نقطه نظرات آنها در خصوص 
كانديداتورى براى انتخابات رياست جمهورى را اعالم نموده 
و پس از جمع بندى نظرات موافق، مخالف و مثبت يا منفى 
عزيزان در سراسر كشور و تا قبل از موعد ثبت نام براى 

انتخابات تصميم نهايى خود را اعالم مى نمايم.
بديهى است در مصاحبه ها و گفت وگوهاى آتى و در زمان 
قانونى نسبت به ارائه نقطه نظرات ويژه و خاص خود اقدام 

خواهم نمود.  /شوشان 

مقتدايى كانديداى رياست جمهورى مى شود

آمدى وه كه چه مشتاق و پريشان بودم
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ــى مبنى بر بروز  ــبكه هاى اجتماع ــر از گاهى اخبارى در ش ه
ــوى  ــل پيش بينى از س ــز و غير قاب ــونت آمي ــار خش ــزه، رفت ب
ــردى كه تا  ــونت از ف ــود. بروز خش ــاهده مى ش ــان مش ن نوجوا
ــد دور از ذهن  ــودك به او اطالق مى ش ــدى پيش واژه ك چن
ــرايط  ــت، اما نوجوانان در مواردى به دليل تغييرات در ش اس

ــوند. ــركش مى ش فيزيولوژيكى فرد، س

در برخى مواقع در بين نوجوانان شاهد بروز رفتارهاى نابهنجار و خطرآفرين 
هستيم. 

شايد بروز اين گونه رفتارها براى او و ديگر همسن و ساالنش رفتارى معمولى 
و عادى باشد، اما همان فرد بعد از گذشت چند سال از دوران نوجوانى بى 
شك رفتارهاى خود را زيرسوال مى برد. براى مثال وقتى دختر نوجوانى به 
هر دليل، اقدام به خودزنى و حك نقش و نگار روى بدنش مى كند يا پسر 
نوجوانى كه با صداى دو رگه و صورت كودكانه اش اقدام به رفتارهايى 
نابهنجار همچون نزاع هاى بى مورد، استعمال سيگار و... مى كند هريك 
پيام هاى فراوانى را براى خانواده، جامعه و ديگر افراد به دنبال دارد، چون هر 

يك از اين اقدامات از سوى نوجوان پيام هاى متعددى را به دنبال دارد.
شايد برخى با مشاهده چنين رفتارهايى بگويند اين مقوله مختص به دوران 
نوجوانى است و بعد از گذشت چندى از سر فرد مى افتد، اما بايد به اين افراد 
گفت كه برخى از رفتارها نه تنها فراموش شدنى نيست، بلكه با رخنه در وجود 

افراد به رفتار و شخصيت تبديل مى شود.
نوجوان با ورود به دوران بلوغ خواسته ها و نيازهايش تغيير مى كند. تغيير در 
خواسته ها، تضادهاى جدى بين والدين و آنها ايجاد مى كند كه حتى تبديل 
به بحران هاى جدى در روابط خانوادگى مى شود. با ورود بچه ها به سن 
نوجوانى، پدر و مادر تا حدود قابل توجهى توان كنترل خود را در مورد آنها از 
دست مى دهند. در واقع بچه  ها با ورود به دوره نوجوانى قابليت تغيير چندانى 
را نداشته و شيوه هاى تربيتى و آموزشى والدين كارساز نيست. پس الزم است 
زمانى كه هنوز شخصيت كودكان كامل نشده است مشكالت تربيتى آنها 
جدى گرفته شود، زيرا با ورود به دوران بلوغ 85 درصد از شخصيت بچه ها 

شكل مى گيرد و تربيت نمى تواند نقش چندانى در تغيير رفتارها داشته باشد.
دوره لباس هاى كوتاه را دريابيد

نوجوانى دوره  گذارى است كه به لحاظ فرايند سريع رشد جسمانى و 
تحوالت همه  جانبه روحى، روانى و عاطفى به دوره لباس هاى كوتاه هم 
معروف است. در اين دوره به  علت رشد سريع اعضا، تعادل رفتارى فرد براى 
ايجاد يك عادت مناسب دستخوش مرور زمان مى  شود. نوجوانى دوره تكوين 
شخصيت، هنجارپذيرى، ارزش گزينى، نافرمانى، عصيانگرى و استقالل  طلبى 
به حساب مى آيد. متاسفانه نظام فرزندساالرى در خانواده ايرانى فرآيند رشد 
نوجوان را با ستيزه  جويى با خانواده همراه كرده است. آزادى هاى افراطى 
كه نوجوان در فرايند رشد از آن برخوردار است، امكانات رفاهى و آسايش 
مطلقى كه او از خانواده دريافت مى كند، نوجوان را سلطه  جو و ستيزه جو 
تربيت مى كند. عالوه بر آن تفاوت  هاى نظام تربيتى پدر و مادر فرصتى را 
فراهم ساخته تا نوجوان با حمايت هاى افراطى يكى از والدين، زياده طلب 
شده و براى برآورده شدن نيازهايش دست به هر اقدام بزند، طورى كه در 
صورت تامين نشدن كوچك ترين خواسته هايشان چنان آشوبى در خانه به 
پا مى  كند كه گاه پدر و مادر آسيمه سر مى شوند. براى مثال سرقت عابربانك 
والدين، ناسزاگويى، بددهنى، دزديدن طال و... نمونه هايى از آزار پدر و مادر 
توسط نوجوانان ستيزه جوست. در واقع وقتى نوجوان شرايط دشوار زندگى را 
تجربه نكرده با كوچك  ترين اعتراض يا انتقاد، واكنش تند و نامناسب از خود 
بروز مى دهد و با تهديد هاى بسيار تند موجب هتك حرمت و بى احترامى 

نسبت به والدين خويش مى  شود.
چگونگى مهار نوجوان سركش 

تربيت بچه هاى بيش از حد گيرنده، درخواست كننده، تنبيه و سرزنش والدين، 
آسيب هاى كودكى درمان نشده، بى  توجهى به تربيت نوجوان رها شده و 
اختالالتى همچون افسردگى و بيش فعالى همگى جزو عواملى هستند كه 
باعث مى شوند نوجوان مشكالت جدى براى خود، خانواده و جامعه ايجاد 
كند. در اصل نوجوانانى كه براى رسيدن به خواسته هاى خود، پدر و مادرشان 
را تحت فشار قرار مى  دهند و در صورت برآورده نشدن نيازهايشان آ نها را 
تهديد به دزدى مى كنند در طبقه ضد اجتماعى قرار مى گيرند. اگر چه درصد 
اين گروه از نوجوانان اندك است،  اما اين گروه كه اختالل سلوك و روش 
دارند بيشتر بزهكاران نوجوان را تشكيل مى دهند. اين اختالل از اوايل نوجوانى 
و از سن 12 تا 14 سالگى شروع مى شود و در اين شرايط بچه ها والدين شان 
را تهديد مى كنند و حتى دست به دزدى هاى كوچك مى زنند. اين گروه از 
نوجوانان حتى در مدرسه، دانش آموزان ديگر را آزار مى دهند. اين اختالل 
در پسران غالب تر است. دروغ، پنهان كارى، تهديد به آزار، اذيت و فريب از 
دستاوردهاى اختالل روش است كه در صورت عدم معالجه، اين نوجوانان از 
خانواده طرد شده و افرادى مى  شوند كه ممكن است دست به انواع بزهكارى 
در جامعه بزنند. به نظر مى رسد وقتى مساله تهديد، دزدى و تحت فشار قرار 
دادن والدين مطرح مى شود نوجوان ضد اجتماعى آسيب شديدى در جامعه 
مى بيند و راهش به  طور كلى از نوجوانان ديگر جدا مى شود. اينجاست كه 
آنها از زندان، قاچاق مواد مخدر و اعتياد سر در مى  آورند. با روش هاى سالم 
فرزندان در خانواده مناسب، منضبط و متعهد پرورش مى يابند و هرگز تهديد، 
آزار و اذيت والدين در اين خانواده ها مشاهده نمى شود. با توجه به وضعيت 
نوجوانان بزهكار در مراكز كانون اصالح و تربيت تهران بايد گفت كه در سال 
1389 بيش از 350 نفر حضور داشتند كه اين آمار در پايان سال 94 به 94 نفر 

تقليل يافته است.
گذران دوران طوفانى نوجوانى در گرو تربيت صحيح

14 تا 21 سالگى كه سنين استقالل طلبى محسوب مى شود. افراد در اين سنين 
بايد به كسب مهارت هاى تصميم گيرى، جرات ورزى و... بپردازند. كسب 
چنين مهارت هايى به روند تربيت و شخصيت سازى فرد در دو دوره قبل 
مربوط مى شود. از سوى برخى انديشمندان دوره نوجوانى «دوران طوفانى» 
قلمداد مى شود. اگر فرد دوره طاليى را با حفظ سالمت خود با شكل گيرى 
هنجارهاى اجتماعى ارتباط موثر بگذراند يعنى خانواده و والدين سبك تربيتى 
مناسب را براى اين فرد اعمال كرده باشد به نسبت روند استقالل طلبى فرد 
نيز به شكل مناسب انجام مى شود. به گفته او وقتى روند جامعه پذيرى 
براى نوجوان ناقص انجام شود، چون به هيجان ها از جامعه پيرامون پاسخ 
مناسب داده نمى شود به نسبت جامعه با مرزهاى هيجانى كودكان ناموفق 
چندان هماهنگ نيست. در اصل والدين با تربيت نامناسب فرزندان خودشان 
با رويكردهاى فرزندانشان مخالفت مى كنند. در اين مرحله تعارض ها بين 
والدين و فرزندان و در ادامه بين جامعه و نوجوانان شكل برجسته به خود 
گرفته و نوجوان به دنبال دريافت پاسخ هاى الزم و قانع كننده براى پاسخگويى 
به مجموعه اى از هيجان هايش است. براى مثال وقتى يك نوجوان با چاقو 
روى بدن خود نقش و نگار حك مى كند، يعنى فرد از روند جامعه پذيرى 

مناسب برخوردار نيست.

كافى است عبارت دفع غير اصولى زباله هاى عفونى را در اينترنت 
جست و جو كنيد و تصاوير زيادى از ميبد، اهواز، بندر لنگه، ماهنشان 
زنجان، فارس و فرخ شهر چهارمحال و بختيارى به دست آوريد، 
آن چنان كه طى سال گذشته و امسال انواع سرنگ ها، سوزن ها، 
تيغ جراحى، بانداژهاى خونين و وسايل تيز و برنده باعث آلودگى 
محيط زيست شده و امكان انتقال بيمارى ها به مردم و حيوانات را 

به وجود آورده است.
گرچه خطرات اين مساله بارها و بارها توسط رسانه ها و كارشناسان 
در  يعنى  پيش  سال  هشت  نيز  دولت  هيات  و  شده  داده  هشدار 
ارديبهشت سال 87 در مصوبه اى تحت عنوان ضوابط و روش هاى 
مديريت اجرايى پسماندهاى پزشكى از بيمارستان ها خواسته كه در 
مبدا زباله  هاى عفونى، تيز و برنده خود را بى خطر سازى كنند، اما 
بدون ترتيب اثرى همچنان اين مساله در برخى شهرها ديده مى شود. 
به عبارت ديگر مديريت پسماندهاى شهرى قربانى بى توجهى و 
سهل انگارى مسئوالنى شده كه تنها سالمتى افراد جامعه و حيوانات 
را نشانه گرفته اند. براساس قانون پسماندها زباله هاى بيمارستانى 
زباله هاى  امحاى  و  جمع آورى  و  هستند  خطرناك  زباله هاى  جزو 
بيمارستانى برعهده توليدكنندگان آن يعنى بيمارستان هاست. ماده 
2 قانون پسماندها، انواع و اقسام زباله ها را تعريف كرده و زباله هاى 

قرار  خطرناك  و  ويژه  زباله هاى  زمره  در  را  پزشكى 
داده است. در اين قانون متولى جمع آورى زباله هاى 
بيمارستان خود توليدكنندگان آن يعنى بيمارستان ها 
و درمانگاه ها هستند، به گونه اى كه اوايل اين هفته 
رئيس سازمان حفاظت محيط زيست با تاكيد بر اينكه 
زباله بيمارستانى هرگز نمى تواند به عنوان زباله عادى 
به  عادى  زباله  عنوان  اطالق  گفت:  شود،  محسوب 
دستورالعمل هاى  و  تعاريف  خالف  بيمارستانى  زباله 
بين المللى در اين حوزه است. معصومه ابتكار، در مورد 
استفاده از دستگاه هاى اتوكالو در بيمارستان ها، اظهار 
كرد: اين دستگاه ها تنها مى توانند زباله ها را بى خطر 
كنند نه اينكه آنها را به زباله هاى عادى تبديل كنند. 
او افزود: الزاما بايد برنامه زمان بندى شده اى براى تعيين 
تكليف پسماندهاى بيمارستانى تعريف و بر اساس آن 
اقدامات اجرايى آغاز شود. زباله هاى بيمارستانى يكى از 

آلوده ترين پسماندها هستند كه با دفع غيراصولى آنها نه تنها سالمتى 
شهروندان تهديد مى شود، بلكه ضربه به محيط زيست وارد شده و 
حيوانات نيز به تبع آن با مشكل رو به رو مى شوند. از اين رو ضرورى 
است هر چه زودتر اهمال كارى ها كنار گذشته شود و پس از گذشت 

چند سال باالخره به مصوبه هيات دولت جامه عمل پوشانده شود.

چالش بر سر زباله هاى بيمارستانى در پايتخت
براساس آمارهاى جهانى بين 10 تا 25 درصد زباله هاى بيمارستانى 
جهانى  سازمان  گزارش  اساس  بر  كه  زباله هايى  هستند؛  عفونى 
بهداشت بسيار خطرناك هستند. اين زباله ها حتى در صورت بازيافت 
نيز ممكن است باعث انتقال بيمارى هاى واگيردار شوند. بر اساس 
آمارها حدود 21 ميليون نفر دچار هپاتيت «ب»، دو ميليون نفر هپاتيت 
«سى» و حدود 260 هزار بيمار دچار HIV بر اثر برخورد سهوى با 
زباله هاى عفونى بيمار شده اند. از اين رو بايد هر چه زودتر در راستاى 

جمع آورى زباله هاى عفونى كوشيد.

مسئول جمع آورى زباله هاى بيمارستانى كيست؟
هرچند مسئوالن توپ جمع آورى زباله هاى بيمارستانى را به زمين 
همديگر مى اندازند، اما بر اساس ماده هفت قانون مديريت پسماند، 

و  شهرها  در  غيرصنعتى  پسماندهاى  جمع آورى  اجرايى  مديريت 
پسماندهاى  و  روستا  و  شهر  همان  شهردارى  عهده  به  روستاها 
صنعتى به عهده افراد توليدكننده است. بنابراين، جمع آورى پسماند 
بيمارستانى به عهده شهردارى نيست. مديران شهرى، شهردارى را 
مسئول جمع آورى و تفكيك زباله هاى بيمارستانى نمى دانند و معتقدند 
بايد براى جمع آورى و تفكيك زباله هاى بيمارستانى هزينه اى از سوى 
توليدكننده ها به شهردارى پرداخت شود و از طرف ديگر مسئوالن 
از  بخشى  كه  مى گويند  بهداشت  وزارت  و  محيط زيست  سازمان 
مسئوليت اين حوزه بر اساس تفاهم و توافقات صورت گرفته بر عهده 
شهردارى است. ارديبهشت امسال، مهدى چمران، رئيس شوراى شهر 
تهران، اظهار كرد: برخى بيمارستان ها زباله هاى خطرناك مانند شيشه 
و تيغ را در سطل  زباله هاى شهردارى قرار داده اند كه اين امر گاليه 
شهروندان را در پى داشته است. همزمان يكى از اعضاى شوراى شهر 
گفت: در سنوات گذشته شهردارى پذيرفته كار جمع آورى زباله هاى 
بيمارستانى را انجام دهد. رحمت ا... حافظى افزود: در بازديدهايى 
كميسيون سالمت در سال گذشته مشاهده كرديم كه زباله هاى 
بيمارستانى در دل زباله هاى شهرى دفن مى شود و بايد اين روش تغيير 
كند. او درباره موضوع افزايش قيمت جمع آورى و دفع پسماندهاى 
پزشكى عنوان كرد: شهردارى بحث افزايش قيمت را در رابطه با اين 

موضوع مطرح كرده بود. همچنين خسرو صادق نيت، رئيس مركز 
سالمت محيط و كار وزارت بهداشت گفت: شرايط انتقال زباله ها و 
پسماندهاى بيمارستانى بايد خاص باشد و وظيفه سه ارگان يعنى 
شهردارى، سازمان محيط زيست و وزارت بهداشت در بى خطرسازى 
و انتقال پسماندهاى بيمارستانى اجتناب ناپذير است و در حال حاضر 
همكارى بين اين سه ارگان وجود دارد. همزمان عضو كميسيون 
بهداشت و درمان مجلس گفت: در شهر تهران كليه بيمارستان هاى 
دولتى به دستگاه زباله سوز مجهز شده اند. البته مساله امحاى زباله هاى 
بيمارستانى در حال پيگيرى است و اقدامات خوبى نيز توسط وزارت 
بهداشت صورت گرفته است. حسينعلى شهريارى ادامه داد: بخشى از 
مسئوليت امحاى زباله بر عهده شهردارى تهران است و بر اساس 
قانون بايد به وظايف خود عمل كند. همچنين تير سال گذشته، رسول 
خضرى، عضو كميسيون بهداشت مجلس، با انتقاد از دفع غيراصولى 
پسماندهاى بيمارستانى عنوان كرد: به رغم قراردادهايى كه مراكز 
درمانى با شهردارى ها براى دفع اصولى پسماندهاى بيمارستانى منعقد 
كرده اند، اما شهردارى اقدام به رهاسازى زباله هاى عفونى در طبيعت 
مى كند. با وجود اين، موضع سازمان حفاظت از محيط زيست مشخص 
است، ولى سوالى كه پيش مى آيد اين است كه شهردارى و وزارت 
بهداشت، كدام يك مسئوليت جمع آورى زباله هاى بيمارستانى را بر 

عهده دارند؟ چرا كه با شانه خالى كردن هر كدام از آنها تنها دود دفع 
غير اصولى زباله هاى عفونى به چشم مردم و حيوانات مى رود.

كاهش نظارت ها با افزايش متولى
يكى از اعضاى كميسيون بهداشت مجلس درباره دفع زباله هاى 
بيمارستانى به «آرمان» مى گويد: چندين نوع زباله بيمارستانى داريم 
كه بايد از هم تفكيك شوند. يك قسمت از فاضالب هاى بيمارستانى 
در بخش ادارى هستند كه با بقيه فاضالب هاى شهرى تفاوت معنى 
دارى ندارد، اما يك قسمت فاضالب هاى بيمارستانى است كه آلودگى 
بسيار بااليى دارند. سيامك مره صدق با ذكر مثالى مى افزايد: بخش هاى 
اتاق عمل، آى سى يو، آسيب شناسى، راديولوژى، راديوتراپى و طب 
هسته اى، آلودگى هاى ميكروبى، شيميايى و... دارند. او اظهار مى كند: 
زباله هايى كه با ترشحات بيماران مثل پانسمان يا قسمت غير فلزى و 
غير برند مثل سرنگ سر و كار دارند در بخش زباله هاى خطرناك قرار 
مى گيرند. او خاطر نشان مى كند: فاضالب بيمارستانى قبل از اينكه 
وارد فاضالب هاى شهرى شود بايد در مرحله بى خطرى قرار گيرد 
تا آلودگى هاى شيميايى و ميكروبى از آنها جدا شده و از نظر ميزان 
آلودگى شبيه فاضالب هاى عادى شوند. مره صدق عنوان مى كند: 
با تاكيدى كه سازمان حفاظت محيط زيست در چند سال گذشته 
داشته در مراكز استان ها و شهرهاى بزرگ اكثريت قريب به اتفاق 
بيمارستان ها استانداردها را تا حدودى رعايت مى كنند، 
منتها رعايت استانداردها كامل نيست. نظارت هايى 
كه به اين منظور صورت مى گيرد ايده آل نيست و 
به علت تداخل عمل سازمان حفاظت محيط زيست، 
شهردارى و وزارت بهداشت استاندارد واحدى در اين 
مورد تدوين نشده كه همه سيستم ها آن را قبول داشته 
باشند. اين عضو كميسيون بهداشت توضيح مى دهد: 
به صورت قانونى تمام بيمارستان ها موظفند در مورد 
امحاى زباله دو كار انجام دهند. او تصريح مى كند: يكى 
اينكه زباله هاى غير خطرناك را به زباله هاى خطرناك 
تبديل كنند و بعد آنها را در اختيار بخش خاص سيستم 
سيستم  مخصوص  كه  شهردارى  زباله  جمع آورى 
زباله هاى بيمارستانى است، قرار بدهند و مساله عمده 
ديگر در مورد زباله هاى برنده و تيز است. او با ذكر مثالى 
مى افزايد: باقيمانده سوزن جراحى ها و سر سرنگ ها به علت تيزى 
ممكن است باعث آسيب در پزشكان و ماموران جمع آورى زباله شوند. 
مره صدق مى گويد: بنابراين سيستم هاى ايمنى جمع آورى زباله هاى 
بيمارستانى الزامى است، اما برخى بيمارستان ها به دليل گران بودن 
سيستم جمع آورى زباله ها استانداردها را رعايت نمى كنند. او اضافه 
مى كند: از سوى ديگر، بايد روى اندام هايى كه از بدن جدا مى شوند 
مثل جفت و تومور يا اندام هايى كه قطع شده اند آزمايش پاتولوژى 
صورت گيرد. او توضيح مى دهد: بر اساس مصوبات مجلس هر بافتى 
كه از بدن انسان زنده جدا مى شود بايد مورد آسيب شناسى قرار گيرد و 
با آنها به صورت زباله هاى عفونى و خطرناك برخورد شود، چرا كه اين 
منابع خطرناك حامل ارگانيزم ها هستند و مى توانند ايجاد بيمارى  كنند. 
از او در مورد اقدام شهردارى به رهاسازى زباله هاى عفونى در طبيعت 
مى پرسيم كه مى گويد: شهردارى اين كار را نمى كند. بنده همچنين 
حرفى را با اين شدت تا زمانى كه مدرك مستندى نداشتم باشم، بيان 
نمى كنم. اگر واقعا شهردارى اين كار را انجام دهد تخطى از وظايف 
اساسى است و با آن قاطعانه برخورد مى شود. مره صدق ادامه مى دهد: 
با شناختى كه از سيستم شهردارى دارم خيلى اين مورد را محتمل 
نمى دانم. او بيان مى كند: پخش كردن اين حرف ها در رسانه ها بدون 
ثابت شدن و پيگيرى باعث مى شود كه سرمايه اجتماعى مردم آسيب 

ببيند و مردم اعتماد خود را از دست دهند. 

همه ما كودكان و نوجوانان بسيارى را ديده ايم كه براى تامين هزينه 
زندگى خود و خانواده هايشان مجبور شده اند دوران شيرين زندگى 
خود را به كار اختصاص داده اند. كودكانى كه كودكى خود را به ارزانى، 
به ازاي نانى مى فروشند كه «بايد» شكم  هاي گرسنه اى را سير كند. 

كودكانى كه در كودكى، به اجبار مرد ميشوند و زن مى شوند.
و  فال فروش ها  و  گلفروش ها  آن  فقط  كار،  كودكان  اما 
شمع فروش هاى خيابانى نيستند كه سر چهارراه ها و در خيابان ها 
ديده ايم. هستند كودكانى كه معموال  از چشم ما و مسووالن پنهان 
مى ماند، در كارگاه هاى نمور و تاريك و دور افتاده و زير زمين كيف 
دوزى ها و خياطى ها و كفش دوزى ها و تعميرگاه هاى اتومبيل و 
مانكن سازى ها و شيشه گرى و كوره هاى آجرپزى با رنج فراوان روز 

را به شب مى رساندند.
گرچه برخى انجمن هاى حمايتى، سازمان هاى مردم نهاد و افراد 

خير كمك هايى براى بهبود زندگى مشقت بار اين 
كودكان كرده اند، اما متاسفانه تعداد اين كودكان 
كمك  اين  كه  بوده  زياد  آنقدر  مشكالتشان  و 
هاى مردمى تنها گوشه اى از اين مشكالت را 
سامان بخشيده است. بى شك مبارزه با پديده كار 
كودكان، از توان انجمن هاى خارج و اهتمام جدى 
دستگاه هاى دولتى و حاكميتى را مى طلبد تا به 
دور از بوروكراسى هاى پيچيده و قوانين غير قابل 
آن  اما  بپردازند.  كار  كودكان  ساماندهى  به  اجرا، 
چه در واقعيت رخ داده، نشان داده قانونگذاران و 
دستگاه هاى اجرايى در خصوص مسائل و آسيب 
هاى اجتماعى به خصوص كودكان كار، مشكالت 
جامعه را به حد كافى نشناخته و تنها به يك سرى 
مصوبات غيرشفاف و كلى گويى هاى غيرالزام آور 

اكتفا كرده اند.
نمونه آخر آن هم در شنبه همين هفته و در مجلس و در جريان 
بررسى مواد اليحه برنامه ششم توسعه رخ داد. طبق مصوبه اخير 
مجلس، دولت مكلف است به منظور پيشگيرى و كاهش آسيبهاى 
اجتماعى، نسبت به تهيه طرح جامع كنترل و كاهش آسيب هاى 
اجتماعى با اولويت اعتياد، طالق، حاشيه نشينى، كودكان كار و 
مفاسد اخالقى مشتمل بر محورهاى ذيل اقدام كند به گونه اى 
كه آسيبهاى اجتماعى در انتهاى برنامه به 25درصد ميزان كنونى 
كاهش يابد. همچنين ذيل عنوان «ساماندهى كودكان كار» آمده 
است: با اقدام سازمان بهزيستى و همكارى ساير دستگاه ها تا پايان 
اجراى قانون برنامه، جمعيت كودكان كار حداقل 25 درصد كاهش 
يابد. نمايندگان مجلس دهم با اين مصوبه نشان دادند همچون 
دوره هاى گذشته از درك آسيب هاى اجتماعى به دور و تنها به 
يك سرى آمار و قوانين كلى بسنده مى كنند. حال مشخص نيست 

دستگاه هاى اجرايى طبق چه ضابطه و طرحى بايد با كار كودكان 
مبارزه و تعداد آنان را كاهش دهند؟ اصال نمايندگان محترم مجلس 
اطالع دارند چه تعداد كودك كار در كشور شناسايى شده و آيا آمار 

دقيقى از كودكان كار در كشور وجود دارد يا خير؟
مشخص است كه كار كودكان پديده اى غير انسانى است و  تعداد 
كودكان كار بايد كاهش يابد، اما بهتر بود نمايندگان مجلس دهم با 
شناخت دقيق مشكالت اجتماعى و با تعريف يك خط مشى خاص 
و مصوباتى قابل اجرا و غيرانتزاعى، دستگاه هاى اجرايى را مكلف به 

ساماندهى كودكان كار كنند.
كودكان كار در شرايط بسيار نامطلوب از نظر تغذيه، بهداشت و 
انجام كارهاى خطرناك و حاد به سر مى برند. اين كودكان مى توانند 
به راحتى بازيچه دست بزهكاران حرفه اى اعم از سارقين يا باندهاى 
توزيع مواد مخدر، عوامل ايجاد خانه هاى فسادو... قرار گيرند؛ و 

همچنين عدم بهره گيرى از آموزش و تحصيل علم و فن، قدرت 
رقابت با ساير كودكان در ايجاد يك زندگى سالم را هر جه بيشتر از 

اين كودكان سلب مى كند.
طبق مطالعات صورت گرفته در حوزه آسيب هاى اجتماعى، كار 
اجتماعى،  هاى  ناهنجارى  از  بسيارى  مقدمه  تواند  مى  كودكان 
همچون اعتياد، بزهكارى، روابط جنسى ناسالم، استثمار، تبعيض، 

فقر و... باشد و در نتيجه سالمت اجتماعى را به مخاطره اندازد.
با كمى تامل و با توجه به عمق فاجعه به راحتى مى توان پى برد 
اين گونه مصوبات دردى را درمان نخواهد كرد و مرهمى بر زخم 
كودكان كار نخواهد بود. زيرا در سال هاى گذشته بارها و بارها چنين 
قوانينى به تصويب رسيده اما به دليل عدم برخوردارى از ضمانت 
اجرايى به بوته فراموشى سپرده شده و روز به روز به تعداد كودكان 

كار افزوده شده است.

بى شك ثمربخش ترين راهكار براى كاهش تعداد كودكان كار، 
بهبود شرايط اقتصادى كشور است. با اين حال در حوزه راهكارهاى 
اجتماعى بايد اقدامات هماهنگى توسط دستگاه هاى مربوط از جمله 
بهزيستى، نيروى انتظامى، وزارت بهداشت،  وزارت كار و هم چنين 
توان  بايد  انتظامى  گيرد.نيروى  صورت  نهاد  مردم  هاى  سازمان 
بيشترى براى مبارزه با باندهاى استثمار كننده كودكان كار از خود 
نشان دهد و همراه با سازمان بهزيستى شناسايى و تعقيب اين افراد 

سودجو را در اولويت كارى خود قرار دهد.
حيطه كارى سازمان بهزيستى بايد به گونه اى تعريف شود كه آزادى 
عمل بيشترى در برخورد با والدينى كه صالحيت نگهدارى فرزندان 
خود را ندارند و آن ها را به اجبار به كار وا مى دارند، داشته باشد.  
 بايد ابتدا از تعداد اين كودكان و وضعيت اقتصادى خانواده هاى آنان 
آمار دقيقى را به دست آوريم تا بتوانيم برنامه ريزى كارشناسانه اى 
انجام دهيم. با داشتن اين آمار مى توان مشخص 
خانواده  داراى  كودكان  اين  از  تعداد  چه  كه  كرد 
را  خيابان ها  به  آنان  آوردن  روى  علت  و  هستند 
جست وجو نمود. سـپس الزم است كه به فـكـر 
سـامـان دهـى آنـها باشيم؛ البته اين اقدام بايد به 
طور مداوم در سطح جامعه از جمله در كالن شهرها 

صورت بگيرد.
اقدام ضرورى ديگر، فراهم كردن زمينه شناخت 
و درك صحيح رفتار كودكان و نوجوانان درسنين 
مختلف و تدوين قوانين راهبردى به منظور حمايت 
شده،  رها  كودكان  آنهاست.  چنانچه  حقوق  از 
بدسرپرست يا بى سرپرست به خانواده هاى واجد 
شرايط سپرده شود و بر نحوه آموزش و تربيت آنها 
نظارت به عمل آيد، در فرآيند اجتماعى شدن و 

تعليم اين كودكان تأثيرى بسزا خواهد داشت.
مسلما هر راهكارى كه در مسائل اجتماعى به خصوص كار كودكان 
انديشيده شده و به مرحله اجرا مى رسد يك شرط موفقيت دارد 
و آن استمرار آن در طول سال هاى آينده است. يعنى اين گونه 
نباشد كه يك سال تصميم بر كاهش اين كودكان باشد و آنها را 
سامان دهى شوند و در سال هاى بعد از اين كودكان و مشكالت آن 

ها غفلت شود.
 به نظر مى رسد كه پديده كودكان كار نيازمند شناخت دقيق موضوع 
و سپس قوانين و برنامه هاى قابل اجرا و هم چنين يك اجماع واحد 
و تعامل همه جانبه از سوى دستگاه هاى قانون گذار و اجرايى و 
نهادهاى اجتماعى و غيردولتى است، تعاملى كه مى تواند ماحصل آن 
شناسايى كودكان كار، ايجاد مشاغل پايدار براى خانواده هاى آنان، 
گسترش حيطه نظارت سازمان هاى دولتى نظير بهزيستى و معرفى 

كودكان كار به NGOها براى حمايت و پوشش باشد.

عمده ترين داليل خستگى خانم ها 
ــته  ــه خيلى زود خس ــتيد ك ــزو خانم هايى هس ــر ج اگ
ــويد. بايد بدانيد كه گاهى اوقات احساس خستگى  مى ش
ــما خبر مى دهد.  ــكل جدى در بدن ش از وجود يك مش

خستگى مى تواند تمام فعاليتهاى روزانه شمار تحت تأثير قرار 
را  كاريتان  بازده  و  دهد 
توجهى  قابل  طور  به 
مهم  پس  دهد.  كاهش 
خستگى تان  دليل  است 

را شناسايى كنيد.
عمده  داليل  اينجا  در 
را  خانمها  در  خستگى 
براى  مى كنيم،  بررسى 

رفع هر كدام از آنها را راه حل هايى وجود دارد كه با كمك آن ها 
مى توانيد به جنگ خستگى برويد و هر روز سرحال تر از ديروز 

از رختخواب بيرون بيايد.
اگر جزو خانم هايى هستيد كه خيلى زود خسته مى شويد. بايد 
بدانيد كه گاهى اوقات احساس خستگى از وجود يك مشكل 
جدى در بدن شما خبر مى دهد. خستگى مى تواند تمام فعاليتهاى 
روزانه شمار تحت تأثير قرار دهد و بازده كاريتان را به طور 
قابل توجهى كاهش دهد. پس مهم است دليل خستگى تان را 

شناسايى كنيد.
  مشكالت مربوط به غده تيروئيد

تيروئيد غده پيروانه اى شكلى كوچكى است كه جلوى گردن 
شما قرار دارد. اين غده هورمو نهايى ترشح مى كند كه سوخت و 
ساز و توليد انرژى مورد نياز بدن را كنترل مى كنند. غده تيروئيد 
مى تواند دچار پر كارى يا كم كارى شود. اما پيامد هر دو خستگى 
و خواب آلودگى است. در شرايطى كه غده تيروئيد كم كار است، 
موتور بدن شما خوب كار نمى كند. در وضعيت پركارى، موتور 

بدن بيش از حد كار مى كند و سوخت و ساز زياد مى شود.
مشكالت مربوط به غده تيروئيد در زنان بيشتر ديده مى شود كه 
البته علت آن هنوز نامعلوم است. اين موضوع ممكن است با 

ژنتيك با هورمون هاى بدن انها در ارتباط باشد.
را بايد به آزمايشگاه برويد. آزمايش خون مشخصى مى كند كه 
وضعيت غده تيروئيد شما به چه شكل است و به درمانهاى 
دارويى نياز داريد باخبر درمانهاى دارويى را با جديت دنبال كنيد 
تا سوخت و ساز بدن شما كنترل شود و از خستگى دور بمانيد.

  بروز بيماريهاى قلبى يك خطر بيمارى هاى قلبى
جدى براى سالمت زنان است و حتى بيش از انواع سرطانها، 
آن ها را تهديد مى كند. پس به اين موضوع هم توجه كنيد. وقتى 
قلب نتواند خون را به طور كارآمد. بمب كند، جريان خون به 
تمام نقاط بدن نمى رسد و اين موضوع شمار خسته مى كند. 
در واقع، خستگى يكى از رايجترين مشكالتى است كه زنانى 
با مشكالت قلبى از آن شكايت مى كنند.چه بايد كرد؟ اگر به 
بيماريهايى كه با خطر بروز بيماريهاى قلبى همراه هستند مبتال 
شده ابد (مانند ديابت و فشار خون) با اينكه سابقه وجود بيمارى 
قلبى در خانواده شما وجود دارد، الزم است هرچند وقت يكبار 
براى كنترل سالمتى تان نزد پزشك رويد. اندازه گيرى فشار خون 
با ساير آزمايشى هاى ساده ديگر نشان مى دهند كه علت خستگى 

شما از را در قسمت ديگرى از بدنتان جست و جو كنيد.
D كمبود ويتامين  

طى چند دهه گذشته، كمبود ويتامين D در بين مردم دنيا بسيار 
شايع شده است چون خيلى از افراد ساعات زيادى از روز را 
دور از اشعه خورشيد در فضاهاى بسته مى گذرانند. ساير عواملى 
كردن  دنبال  شير،  به  حساسيت  مى تواند  ويتامين  اين  كمبود 
رژيمهاى غذايى گياهخوارى و داشتن پوست تيره باشد. وقتى 
پوست تيره باشد، رنگدانه هاى مالنين كمترى دارد. اين رنگدانه 
ها مى توانند با كمك نور خورشيد براى بدن ويتامين D| بسازند. 
سيستم گوارشى بعضى افراد هم قادر به جذب مناسب ويتامين 
 D نيست. افرادى كه با افزايش وزن روبهرو هستند ويتامين ID

كمترى در بدنشان ديده مى شود.
به هرحالى دليل كمبود ويتامين D هرچه باشد، اين موضوع 
تحقيقات  دهد.  كاهش  را  استخوانها  استقامت  مى تواند 
پژوهشگران نشان مى دهد كه كمبود ويتامين D با ايجاد خستگى 

مزمن در ارتباط است.
 D چه بايد كرد؟ آزمايشى خون مى تواند نشان دهد كه ويتامين
مورد نياز بدن شما به اندازه كافى تأمين شده يا خير. اگر بدن 
با كمبود اين ويتامين مواجه باشد، مصرف روزانه مكمل هايى 
غذايى در رفع اين مشكلى مؤثر است. متخصصان توصيه مى كنند 
كه هر فرد بالغ، روزانه به 600 واحد بينالمللى ويتامين D نياز 
دارد. براى افراد باالى 70 سالى، اين مقدار به 800 واحد بينالمللى 
مى رسد. با اين مقدار، نياز روزانه بدن بدون صدمه به كليه هاى 
ساير عوارض جانبى تأمين مى شود. قرار گرفتن در معرض نور 

افتاب هم مى تواند كمبود ويتامين D را جبران كند.
  كمبود آهن

وقتى در بدن به ميزان كافى آهن وجود نداشته باشد، هموگلوبين 
كافى ساخته نمى شود و براى حمل اكسيژن در خون مشكالتى به 
وجود مى آيد. اين موضوع مى تواند در دوران قاعدگى هم اتفاق 
بيفتد و سبب اين حالى و خستگى شود. خانم هايى كه رژيم هاى 
گياهخوارى را دنبال و از مصرف گوشت پرهيز مى كنند بايد 

بيشتر مراقبت كم خونى باشند.
چه بايد كرد؟ بهترين كار اين است كه براى انجام آزمايشى خون 
نزد پزشك رويد نامشخص شود كه بدن شما با كمبود آهن 
روبهرو شده يا خير. شايد هم مشكلى ديگرى گلبولهاى قرمز 
خون را كاهش داده است. تغذيه مناسب با استفاده از مكمل هايى 
غذايى مى تواند كمبود آهن را در بدن شما جبران و خستگى را 
برطرف كند. سبزيجاتى با برگ سبز تيره، زرده تخم مرغ، گوشت 
قرمز و جگر منابع غذايى سرشار از آهن هستند. نكته ديگر اين 

است كه مصرف ويتامين C به جذب بهتر آهن كمك مى كند.
  افسردگى

خستگى و افسردگى دو عارضه شايع در خانمها است و اين 
مبتال  افسردگى  به  كه  افرادى  مى كنند.  تشديد  را  يكديگر  دو 
هستند چهار برابر باشى از بقيه خستگى را تجربه مى كنند. و 
افراد خسته سه برابر بيشتر از سايرين به افسردگى مبتال مى شوند. 
عالوه براين، معموالً خانمها احساساتى تر ودل رحم ترند و از 
لحاظ زيست شناختى، تجربى و تربيتى به اين حالت سوق پيدا 
كردهاند. بعضى ها دلسوزى بيشترى دارند و در برخى اين حالت 
كمتر ديده مى شود. اگر شادى كم باشد و افراد در محيطى غمگين 
زندگى كنند مستعد دلسوزى بيشترى خواهند شد. ضمن اينكه 
افسردگى ميزان دلسوزى را افزايشى مى دهد. اگر شخصى زياد 
دلسوزى كند از لحاظ روانى شكنندگى دارد و سطحى از ناراحتى 

و افسردگى در او به وجود ميايد.

زندگى در كنار بمب هاى عفونى 
خانواده

دهت ع

يادداشت

استثمار كودكان در سايه غفلت مسئولين
نمايندگان مجلس دهم با مصوبه اخير نشان دادند همچون دوره هاى گذشته از درك آسيب هاى اجتماعى به دور و تنها 

به يك سرى آمار و قوانين كلى بسنده مى كنند. بهتر بود نمايندگا ن با شناخت دقيق مشكالت اجتماعى و با تعريف يك خط مشى خاص
 و مصوباتى قابل اجرا و غيرانتزاعى، دستگاه هاى اجرايى را مكلف به ساماندهى كودكان كار مى كردند.

آلودگى پسماندهاى بيمارستانى مدت هاست كه سر و صداى زيادى به راه انداخته است، چرا كه هنوز مشخص نيست 
مسئوليت امحاى آن با چه سازمانى است. از اين رو به چالش زيست محيطى تبديل شده و مشكالت زيادى به وجود آورده است.
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پالسكو تلنگرى بر حوزه ساخت و ساز

بامداد زاگرس، گروه اقتصادى- الهام صمدزاده:  فاجعه  ريزش ساختمان پالسكو  زنگ خطرى 
جدى براى تمام مسووالن و مردم محسوب مى شود، تا شايد پس از اين مسووالن با جديت بيشترى 
خواهان اجراى قوانين موجود باشند و يا اينكه موازى كارى هاى موجود تا حد زيادى برطرف شود چرا كه 
همان گونه كه مى دانيم متاسفانه امروزه وجود تقابل و يا موازى كارى مهم ترين مشكل در روند اجراى 

قوانين محسوب مى شود.
همان گونه كه مى دانيم طى اين فاجعه اسفناك بسيارى از آتشنشانان جان خود را به خاطر جدى نگرفتن 
اخطارها از دست دادند، حال اين سوال مطرح مى شود كه پس از اتمام آواربردارى چه كسى و يا اينكه چه 
سازمانى مسووليت اين فاجعه را بر عهده مى گيرد، چرا كه مى توان با مجرم دانستن فرد و يا افرادى كه 
اخطارهاى مبنى بر خطرناك بودن بنا و يا عدم وجود سيستم ايمنى مانع از بروز مجدد اين گونه حوادث در 

سطح تهران و يا ديگر كالنشهرها شد.
يكى ديگر از ابعاد واقعه غم انگيز آتش سوزى ساختمان پالسكو اين است كه واقعه مذكور در بافت فرسوده 
رخ داد، اما اين در حالى است كه طى سال هاى گذشته مسووالن امر، تدابير و برنامه هاى ويژه اى را براى 
حل معضل اين  بافت اتخاذ نموده اند كه با وقوع اين حادثه مى توان پى بر بى تاثيرى برنامه و تصميمات 
اتخاذ شده برد، چرا كه تنها با يك آتش سوزى شاهد آمار باالى تلفات مالى و جانى بوديم  در صورت بروز 

زمين لزره بايد تا چه ميزان خسارت و تلفات دهيم؟
 بايد اذعان داشت كه وقوع اين حادثه دردناك را نمى توان با وقوع زلزله در يك سطح دانست چرا كه به طور 
حتم در صورت وقوع زلزله حجم ويرانى و همچنين آمار تلفات به مراتب باالتر از آمار حادثه پالسكو خواهد 
بود، در آن زمان چه اقدامى قرار است انجام شود؟ آيا تهران پس از وقوع زلزله سرنوشتى مانند شهر سوخته 

را تجربه خواهد كرد؟
الزم به ذكر است كه يكى از مهم ترين  پيامدهاى مثبت حادثه ساختمان پالسكو جدى گرفتن رعايت ايمنى 
و مقرارت موجود در ساخت و ساز است  كه مى توان در اين ميان به يكى از قوانين فراموش شده و يا تزيينى 
موجود به نام  بيمه كيفيت ساختمان اشاره كرد كه ساليان طوالنى از تصويب آن گذشته است اما متاسفانه تا 

به امروز به صورت كامل و در تمام موارد به مرحله اجرا در نيامده است.
از سوى ديگر طبق آخرين آمار منتشر شده ، تنها 120 ساختمان امن در  تهران  وجود دارد و از اين تعداد تنها 2 
ساختمان درجه يك ايمنى را دارند كه اين آمار واقعا جاى تامل و تاسف دارد چرا كه وقوع حادثه امرى اجتناب 
ناپذير است و عدم وجود ساختمان هاى ايمن نشان از بى تاثيرى نقش مهندسان در حوزه ساخت و ساز دارد.

عدم صدور شناسنامه فنى و ملكى ساختمان را مى توان يكى ديگر از نقاط ضعف حوزه ساخت و ساز كشور  
بر شمرد  چرا كه اجراى اين مهم مى تواند باعث افزايش عمر ساختمان و هم چنين ارتقاى ايمنى كيفيت 

خواهد شد.

اخبار كوتاه اقتصادى

درآمد دالالن نفتى به 1.5 ميليارد دالر مى رسد  
مديرعامل شركت كشتيرانى جمهورى اسالمى ايران گفت: هم اكنون درآمد دالالن نفتى به 1.5 ميليارد دالر 
مى رسد و اين در حالى است كه مى توان با استفاده از ايجاد ارزش افزوده و فروش در زمان و موقعيت بهتر، 
درآمدهاى نفتى خود را به ميزان قابل توجهى افزايش دهيم.   محمد سعيدى روز پنجشنبه در مراسم افتتاح فاز 
نخست مجتمع سوخت رسانى و خدمات كشتيرانى قشم بيان كرد: براى بهره گيرى از توان انرژى در كشور، 
برنامه افزايش ظرفيت سوخت رسانى تا 500 هزار تن در فازهاى 50 هزار تنى را در برنامه ششم توسعه در 
دستور كار قرار داده ايم. وى بر ضرورت استفاده از ماركتينگ و ارزش افزوده تأكيد و عنوان كرد: درصورتى كه 
بتوانيم كاال و خدمات خود را به خوبى در بازارهاى جهانى عرضه كنيم، مى توانيم، سهم بيشترى از درامدهاى 
حاصله نصيب كشور كنيم. سعيدى، قبل از برجام، تنها مى توانستيم از منطقه شانگهاى خط كشتيرانى داشته 
باشيم و اكنون با فضاى به وجود آمده 17 خط بين المللى ايجاد و بخش هاى آمريكاى التين، آمريكاى شمالى، 

آفريقا، آسياى شرقى و اروپا پوشش داده شده است.

مذاكره ايران و تركيه براى
 حذف دالر و يورو از تجارت دوجانبه 

تسنيم: مقامات بانكى ايران و تركيه بر سر حذف دالر و يورو از تجارت دوجانبه و تجارت با ارز محلى با يكديگر 
مذاكره كردند.  اولين نشست كميته مشترك بانكى جمهورى اسالمى ايران و تركيه روز چهارشنبه با حضور 
حسن يعقوبى مديركل بين الملل بانك مركزى، و ممت تاشكين، قائم مقام معاونت اجرايى بانك مركزى تركيه 
برگزار شد. تفاهم نامه گسترش همكارى بانكى ايران و تركيه در راستاى تسهيل شرايط دستيابى به هدف 
مورد توافق رؤساى جمهورى دو كشور مبنى بر حصول تجارت 30 ميليارد دالرى ميان ايران و تركيه تا پايان 

سال ميالدى جارى به امضا رسيده است.

امكان افزايش قيمت خريد گندم نيست 
 باشگاه خبرنگاران: وزير اسبق كشاورزى گفت: على رغم آنكه نرخ گندم جهانى حدود 150 تا 170 دالر است، 
قيمت گندم داخلى معادل 320 دالر است.  عيسى كالنترى با انتقاد از نرخ باالى گندم داخلى نسبت به قيمت 
جهانى آن اظهار داشت: نرخ گندم داخلى با دالر 4هزار تومانى 320 و گندم جهانى 150 تا 170 دالر است كه 
اين ميزان قيمت 2 برابر بازارهاى جهانى است. وى  با اشاره به كاهش قدرت خريد خانوارها گفت: از آنجا كه 
دولت توان پرداخت يارانه بيش از اين به كشاورزان را ندارد و از طرفى قيمت كاالهاى اساسى سرسام آور است 
از اين رو نمى توان قيمت خريد تضمينى محصوالت را بيش از اين افزايش داد چرا كه اين امر تأثير مستقيمى 
در قيمت تمام شده محصوالت دارد. كالنترى در پايان با ابراز بهره  ورى اقتصادى، رقابتى كردن توليد و در 
نظر گرفتن قدرت خريد افراد كه يك اصل در همه دنيا است، گفت: نبايد تنها حمايت از كشاورزى كه منابع 

را به هدر مى دهد مورد توجه قرار گيرد.

بهمِن بورس در هفته اول بهمن 
شاخص بورس تحت تاثير بازگشايى نماد معامالتى بانك ملت، در نخستين هفته معامالتى بهمن ماه 1.7 

درصد افت را به ثبت رساند. 
در اولين هفته معامالتى بهمن ماه امسال تعداد 4391 ميليون انواع اوراق بهادار 8699 ميليارد ريال در 251 
هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت كه به ترتيب 29، 33 و 9 درصد كاهش را نسبت به هفته قبل تر تجربه كرد. 
همچنين در اين مدت تعداد 2 ميليون برگه اوراق بدهى به ارزش 2398 ميليارد ريال معامله شد كه به ترتيب 
35 و 33 درصد افزايش را نشان مى دهد.  اين درحالى است كه تعداد 20 ميليون واحد از صندوقهاى سرمايه 
گذارى قابل معامله در بورس تهران به ارزش كل بيش از 200 ميليارد ريال نيز در هفته گذشته مورد 

معامله قرار گرفت كه به ترتيب با 44 و 43 درصد افزايش همراه شد.

بامداد زاگرس تحليل مى كند: 

بازنشستگى زود هنـگام زنان
 تحميل بار اضافه بر دولت

 مجتمع هاى تجارى نزديك به هم، نقض مسلم قانون

جدول كلمات متقاطع شماره20- پاسخ جدول شماره19
افقى  

  اين علم به درك، پيش بينى و درمان نابهنجارى، ناتوانى و آشفتگى هاى شناختى، هيجانى، زيست شناختى، 
روا نشناختى، اجتماعى و رفتارى كمك ميكند    -2 حقيقي- سالح رستم- كهنه و فرسوده    -3 پول تركيه- 
الگو- خودروي جنگي    -4 چوب خوشبو- مردن- از تيم هاي فوتبال باشگاهي ايتاليا- صد متر مربع  -5 
واحدي در طول- مرآت- نت بيماري- اهل مكه  -6 خاندان- جنگ افزاري ورزشي- ديوار بلند   -7 ابر 
پرباران- سازمان جاسوسي رژيم غاصب صهيونيستي- رنگ نفرت    -8 رفيق شفيق- خانه شاهانه- بعضي در 
كفش دارند- تاير   -9 پشيماني- پايتخت قرقيزستان- خيال خام   -10 سنگ زينتي- كبك مشهور- پيشه  
-11 تكه پارچه كهنه- دشنام دادن- بدقواره- جملگي   -12 پسوند صفت تفضيلي- دلربا- بوته گل- چوب 
-14 استاني در غرب كشور- جراحت- دفعتا   -15 شاعر  خوشبو  -13 نابودي- ناپخته- ارزشمند   

معاصر با تخلص رياضي به شاعرآل اهللا معروف شد

عمودى  
 -1 از آن به تجددخواهي تعبير مي كنند- خود را ملزم به انجام كاري كردن -2 گشاده- مادر ورزش ها – 
پسوند محافظت- آسايش -3 كمتر- خانواده اي كه مسؤوليت نگهداري از كوزت را بر عهده داشتند- درد 
و رنج -4 روزي رسان- دشنام دادن- رنگ موي فوري- ميرغضب -5 نوعي نان حجيم سنتي- سرشب- 
حرف همراهي عرب -6 مي گويند جواب آن هوي است- محل رسيدن رودخانه به دريا- شهري درا فغانستان

 -7 گندم در گويش قدما- از مواد ضدعفوني زخم ها - خودروي حمل بار -8 غذاي تزريقي- خواهش 
-10 ننر و بيمزه- خروس  -9 اهل شهر بادگيرهاست- توقف گاه خودرو- جسم  نفس- خاور- حاكم 
تازي- نوعي آچار -11 لحظه- واحد اختالف پتانسيل الكتريكي- بهره برداري معنوي از محضركسي -12 
سوسني  تيره  از  گياهي  آلمان-  صنعتي  شهر   13- خوبي  ها-  چاشني  از  سرخ-  گل  بسته-  خون 
آذري  نام  وزني-  ضمير  الم-  مرطوب-   14- طبيعت  رنگ  لذيذ-  خوراكي  هاي  ساقه  با  ها 

ايراني بانوان  اغلب  شغل   - كبوتر  شبيه  كوچك  اى  پرنده   15-

طراح جدول: محمدرضا على زاده
                 

                
                
                
                
                
                
                

                
                
                
                
                
                
                
                

گفتنى است در حال حاضر طبق آمار رسمى موجود، مشاركت 
زنان در بازار كار كشور در مقايسه با ساير كشورهاى ديگر جزو 
پايين ترين نرخ هاى مشاركت محسوب مى شود. اين در حالى 
است كه در مقايسه با برخى كشورهاى منطقه كه به لحاظ 
اجتماعى حتى  با ايران نيز  قابل مقايسه نيستند، نرخ مشاركت 
زنان بسيار پايين تر و حدود 14 درصد برآورد شده است. حال با 
تصويب قانون مورد بحث اين سوال مطرح مى شود كه پس از 
اجراى قانون قرار است چه ميزان از آمار زنان شاغل تقليل يابد؟

جالب است بدانيم كه طبق اظهار نظر كارشناسان با تصويب 
از  صرف  نظر  و  سال   20 سابقه  با  زنان  بازنشستگى  قانون 
سن، شاهد خروج حدود يك  سوم از زنان شاغل خواهيم بود 
كه اين مهم عالوه بر آثار منفى اقتصادى مى تواند تبعات 

منفى اجتماعى را نيز به دنبال داشته باشد،  چرا كه با اين 
اوصاف در آينده نه چندان دور شاهد عدم به كارگيرى زنان 
كه  نيست  ذهن  از  دور  رو  اين  بود،از  خواهيم  كار  بازار  در 
از  ديگر  يكى  يابد.  كاهش  نيز  بانوان  تحصيل  ادامه  ميزان 
ابعاد منفى تصويب قانون مورد بحث را مى توان در وضعيت 
كه  چرا  كرد  جستجو  كشور  بازنشستگى  صندوق  بحرانى 
كشور  بازنشستگى  هاى  صندوق  دانيم  مى  كه  گونه  همان 
در وضعيت نابسامانى به سر مى برند و تحميل موارد ديگر 
بر آن مى تواند آثار منفى جبران ناپذيرى را برجاى بگذارد تا 
جايى كه اجراى اين مهم حتى مى تواند باعث ورشكستگى 
و تحميل هزينه بر دولت شود. آنچه مسلم است متاسفانه در 
خصوص تصميم گيرى قانون بازنشستگى زود هنگام زنان 

شاغل از تجارب كشورهاى پيشرفته هيچ گونه الگو بردارى 
دانيم  مى  كه  گونه  همان  كه   چرا  است،  نيامده  عمل  به 
آينده  تامين  بر  مبتنى  بازنشستگى،  هاى  صندوق  ماهيت 
معروف  نسلى  بين  صندوق هاى  به  بنابراين  باشد،  مى  افراد 
هستند. اما متاسفانه طى سال هاى گذشته نهادهاى دولتى 
و غيردولتى،  بنا به داليل مختلف تعهداتى بيشتر از ظرفيت 
موجود بر اين صندوق ها تحميل كرده اند كه اين مهم نشان 

از بى تدبيرى و يا غفلت مسووالن امر دارد.
هرچند بايد اذعان داشت كه مصوبه بازنشستگى پيش از موعد 
داراى  كه  است  افرادى  مناسب  بيشتر  سنى  شرط  بدون  زنان 
مشاغل سخت و زيان آور هستند و از اين وادى مى توانند تا 
حدود زيادى از بروز مشكالت و آسيب هاى ناشى از اين نوع 

مشاغل جلوگيرى نمايند. از طرف ديگر برخى از موافقان اين 
مصوبه بر اين باور هستند كه بازنشستگى زود هنگام زنان شاغل 
مى تواند به دليل  چابك سازى و ساماندهى كيفى نيروهاى 
شاغل باشد ، اما متاسفانه  تجربه نشان داده است كه افراد شاغل 
ماهر و باتجربه با استفاده از اين قانون، زودتر بازنشسته مى شوند 
و تا زبده و كارآمد شدن نيروهاى جايگزين ، صاحبان مشاغل 

بايد هزينه هاى ديگرى صرف نمايند.
در پايان بايد خاطر نشان كرد كه بازنشستگى زود هنگام زنان 
اما  برسد  نظر  به  كارآمد  تصميمى  اول  نگاه  در  شايد  شاغل 
متاسفانه در عمل نمى تواند هيچ سودى را براى زنان شاغل، 
صاحبان مشاغل و يا حتى دولت بر جاى بگذارد و دراز مدت 

ناكارآمدى اين قانون مشهود خواهد بود.

 پيگيرى معضالت شهرسازى اگرچه ابعاد وسيعى را در برمى گيرد، 
اما اين روزها موضوع مجوزهاى تجارى در شهرهاى بزرگ كشور 
ــت كه البته مباحث ديگر مانند جانمايى كارشناسانه  معضلى اس
اين مجموعه هاى تجارى را نيز شامل مى شود. به گزارش بامداد 
ــئوالن و  زاگرس و به نقل از صما اگرچه با تالش برخى از مس
ــده،  ــاخت چند پروژه غول پيكر تجارى متوقف ش مردم روند س
ــاخت اين پروژه ها همچنان در هاله اى از  ــاخت يا عدم س اما س
ــه را مى توان به  ابهام قرار دارد.معضالت امالك تجارى بى ريش
ــى، جانمايى بد و  ــى مانند، دور زدن طرح تفصيل ــاد مختلف ابع
ــكالت طراحى و معمارى، افزايش  ايجاد ترافيك و آلودگى، مش
ــيم كرد. اگرچه  ــت و معضالت  فرهنگى و اجتماعى تقس جمعي
ــط مال ها  ــده توس ــكالت ايجادش ــوارد گزيده اى از مش اين م
ــتند، اما مى توان از اين ابعاد به عنوان بزرگ ترين مشكالت  هس

اين بناهاى ناخوانده نام برد.

دور زدن طرح تفصيلى
به طوركلى چند سالى است كه طرح تفصيلى در كالن شهرها به خصوص تهران 
به سخره گرفته  شده است. بيشتر مال ها با دور زدن طرح هاى تفصيلى نيشخند 
بزرگى به طرح زده اند. شايد مهم ترين شكست طرح تفصيلى را بتوان در شهرك 
قدس، خيابان فالمك شمالى و خيابان سيف ديد. اين مناطق به طور غيررسمى به 
مراكز ادارى اختصاص يافته و بسيارى از ويالها و خانه ها به طور غيرقانونى به دنبال 

اخذ مجوز تغيير كاربرى هستند.
از نمونه هاى چنين اقداماتى مى توان از ساختمان ادارى- تجارى مجاب در ايوانك 
غربى ياد كرد. احداث اين بنا در فضايى كه سابق بر اين، يك فضاى سبز عمومى 
بود، شكايات و اعتراضات طوالنى مدت مردم محلى را برانگيخت كه بى پاسخ ماند. 
طبق طرح تفصيلى و پروانه، اين ساختمان در پهنه مسكونىR231 واقع شده 
است. يعنى بيش از چهار طبقه در 60 درصد زمين حق ساخت ندارد؛ اما 
فضاى  هيچ  بدون  و  زمين  در 100درصد  طبقه  در 15  است  قرار  بنا  اين 

بارز و  نمونه هاى  موارد  اين  ساخته شود.  تجارى خصوصى  ادارى-  قالب  در  سبزى 
واضح كالن شهرهايى مانند تهران هستند كه با وجود تحميل ترافيك و آلودگى سنگين 
بر محله، كمترين خدماتى به محله ارائه نمى دهند. حال بايد ديد كميسيون ماده پنج 
با رجوع به كدام خرد، وجدان و قانونى بدون تأمين نيازهاى ضرورى محلى، فقط در 
راستاى تأمين منافع يك مجموعه خاص، چنين مصوبه هايى براى تجارى در پهنه 

مسكونى صادر مى كند؟
در جاى ديگر نزديك به ميدان اصلى شهرك قدس مجتمع بزرگ آموزشى فجر دانش 
در جنب مسجد جامع شهرك در انتظار تخريب و جايگزينى با مجتمع تجارى است. 
حال بايد ديد مالك چگونه و از چه مسيرى موفق به اخذ مجوز تخريب آموزشگاه و تغيير 
كاربرى آن به مال در جايى شده است كه ازدحام مال هاى زيان ده تنگاتنگ يكديگر شكايت 
مردم محله را برانگيخته و توقف مداوم خودروها آسايش را از ساكنان سلب كرده است؟

در همين نقطه، در زمينى كه ذخيره توسعه و نوسازى مشخص شده، تجارى ديگرى با 
نام مركز خريد مهستان احداث شده است. آيا براى چنين زمينى كه طبق مطالعات مشاور 
از تنها ذخاير متعلق به نسل آينده و تأمين نيازهاى خدماتى هستند، طرح امكان سنجى 
و پيوست هاى ترافيكى، زيست محيطى و اجتماعى براى تعريف كاربرى تجارى ارائه شده 
است؟ چگونه ممكن است طرحى در محدوده اى كه با كمبود فضاى ورزشى و فرهنگى و 
تفريحى مواجه است، كميسيون ماده پنج را راضى كرده باشد تا مصوبه ايجاد يك مركز 
خريد ديگر تنگاتنگ برج هاى تجارى متعددى را كه همين جا در دست احداث هستند، صادر 
كند؟ به زودى ايستگاه مترو در اين ميدان افتتاح خواهد شد و جمعيت مراجعه كننده به صورت 

تصاعدى افزايش خواهد يافت.

جانمايى بد از منظر ايجاد ترافيك
به طوركلى، جانمايى بد يكى از ويژگى هاى مال ها در كالن شهرها است و براثر اين 
اغماض آشكار شاهد بارهاى ترافيكى سنگين در بيشتر مناطق هستيم. يكى از اين 
مناطق، منطقه 5 به علت وجود مگامال كوروش است. مجتمع تجارى و سينمايى 
كوروش در منطقه 5 تهران كه با داشتن 14 سالن سينمايى به ظرفيت 2500 صندلى، 
بزرگ ترين پرديس سينمايى كشور محسوب مى شود، درحالى كه قرار بود به دليل ايجاد 
رفاه  براى  عاملى  سينماها  و  رستوران ها  فروشگاه ها،  به  شهروندان  آسان  دسترسى 
شهروندان شود، حاال با ترافيك سنگين خود در بزرگراه ستارى به مخل آسايش مردم 

تبديل شده است.
ترافيك و راه بندان در اتوبان ستارى و خيابان پيامبر به ويژه در ورودى اصلى؛ اشغال محل  
پارك خودروهاى اهالى و ساكنان محله به ويژه مجاوران مجتمع؛ افزايش ساعات بيدارى 
محله و ايجاد هياهو و درگيرى مراجعان به ويژه در ساعات استراحت ساكنان؛ افزايش 
درگيرى فيزيكى و ايجاد مزاحمت براى خانواده ها و ترددكنندگان محلى، تجمع هاى 
غيرقانونى و هنجارشكنانه متعاقب فراخوان هاى شبكه اى؛ كاهش رونق كسب هاى 

كوچك محلى و كاهش درآمد آن ها از ديگر معضالت اين مجموعه است.
مجتمع تجارى تفريحى «كوروش» نمونه چنين خالقيتى است كه به گفته جانشين 
راهور ناجا طى يك سال گذشته 32 فقره تصادف و 18 هزار فقره تخلفات رانندگى را 

در اطراف خود ديده است؛ كوروش مجتمعى با 1600 واحد پاركينگ، 2500 صندلى در 
پرديس سينمايى و ده ها هزار مراجعه كننده در روز است. البته ازاين دست پروژه ها طى 
10 سال اخير كم احداث نشده كه كارشناسان معتقدند با ادامه اين روند شهروندانى كه 

به دنبال زندگى آرام هستند، بايد شهر را به نفع اين مجتمع ها ترك كنند.
مشكالت طراحى و معمارى

نبود ساختار اصولى و حرفه اى در طراحى مجتمع هاى تجارى، عالوه بر هدررفت سرمايه، 
چهره اى بسيار غيرحرفه اى، نامنظم و خشن به كالن شهرها بخشيده است. به گفته بسيارى 
از معماران متخصص، ساخت مجتمع هاى تجارى كارفرمايان با صرف هزينه هاى كالن به 
دنبال طراح هايى بسيار خشن، وسيع و پرلعاب هستند تا بتوانند به واسطه چراغانى يا نماهاى 
خاص، ناهمگون و غيرحرفه اى مردم را به اين پروژه ها دعوت كنند. به طور مثال، نماى مجتمع 
تجارى «طوبى» در چيتگر نمونه بارز چراغانى غيراصولى و بسيار زننده محسوب مى شود. اين 
بنا با داشتن معمارى غيرجذاب و كپى كارى شده، تصويرى به جز مال بزرگ با انبوهى از 
مغازه هاى خالى به بيننده القا نمى كند. اگرچه بسيارى از ساكنان مجتمع تجارى طوبى اين نوع 
چراغانى را نمونه موفق جذب مشترى مى دانند، اما اين مورد به صورت واضح توانسته حقوق 
شهروندان را نقض كند. زيرا ايجاد تشويش با رنگ هاى شارپ و شفاف مى تواند نوعى تهاجم 

به حريم مردم شهر باشد.
شايد از مجتمع «ارگ تجارى تجريش» بتوان به عنوان يكى ديگر از معضالت طراحى 
معمارى در مقياس بزرگ ياد برد. ساختمان تجارى ارگ تجريش داراى پنج طبقه تجارى 
به همراه پنج طبقه منفى با كاربرى پاركينگ است. بازوهاى ارگ تجارى به عنوان مسيرهاى 

گشت وگذار، به صورت بن بست هايى طراحى شده كه افراد را مجبور به بازگشت مى كند. بدين 
ترتيب مسيرگشت وگذار در اين بنا، مسيرى منقطع و متشكل از پاره هايى كوتاه است كه از 
لذت فرآيند گشت وگذار مى كاهد. بدين ترتيب اين مجتمع به يك «مركز خريد» صرف تبديل 
مى شود؛ جايى كه براى خريد بسيار مناسب است، اما ساير فعاليت ها در آن به درستى و جذابيت 

نمونه هاى ديگر شكل نمى گيرد.
ارگ تجريش به دو روش خود را به شهر معرفى مى كند: نخست نماى عظيم شيشه اى 
و درعين حال تماماً بسته ساختمان كه درون بنا را از شهر پنهان كرده است. بدين ترتيب 
تصويرى از درون ساختمان به بيرون منتقل نمى شود. نورپردازى جالب توجه نما نيز نمى تواند 

به خودى خود براى تبديل شدن به نشانه يك مجموعه تجارى كافى باشد.
معرف دوم مجموعه به شهر، همان فضاى شهرى بيرون مجموعه است. با مطالعه طراحى 
ساير مجموعه هاى تجارى حال حاضر مى توان ديد كه درواقع تصميمى كه در طراحى اين 
مجموعه براى ايجاد فضاى شهرى در پيش روى ساختمان گرفته شده، در طراحى بناهاى 
تجارى اتفاقى ويژه به شمار مى رود. فضايى كه مى توانسته به كانون مجموعه اى از فعاليت هاى 
شهرى تبديل شود و نقش و نشانه اى همچون فودكورت در پاالديوم و سينماهاى مجتمع 
كوروش را براى مجتمع تجارى ارگ ايفا كند؛ اما نتيجه نهايى، با تعجب و تأسف، چنين نيست.

افزايش جمعيت منطقه
به طور دقيق 17 درصد از كل مساحت پروژه هاى كشور ايران به بخش تجارى اختصاص  
يافته، اما در كشور هاى خارجى اين نسبت به 0،8 و 0،9 مى رسد. براى مثال توسعه 
نامتوازن منطقه 22 مشكالتى را براى ساكنان اين منطقه به بار آورده است. در 
حال حاضر جمعيت فعلى اين منطقه بين 200 تا 400 هزار نفر تخمين زده مى شود 
و تا كمتر از دو سال ديگر اين رقم به 700 هزار نفر مى رسد. بر اين اساس اهالى 
منطقه مى گويند: فضاهاى الزم براى خدمات عمومى مثل دسترسى به امكانات 
آموزشى، بهداشتى و ناوگان حمل ونقل عمومى هنوز در اين منطقه فراهم نيست. 
در عين حال ساخت واحدهاى مسكونى و تجارى با رشد خيره كننده اى ادامه دارد. 
با اين وضعيت بايد پرسيد كه آيا اين منطقه ظرفيت اين ميزان مجتمع هاى تجارى 

را دارد؟
يكى از مديران شورايارى منطقه در اعتراض به اين روند گفت: «اين ساخت وسازها 
به جز ترافيك و شلوغى نتيجه ديگرى براى اهالى منطقه ندارد. قرار بود منطقه 
22 قطب گردشگرى تهران باشد و نه قطب تجارى.» يكى ديگر از اعضاى ارشد شورايارى 
محالت منطقه 22 در اين زمينه توضيح داد: «در طرح تفصيلى اوليه منطقه 22 برج سازى كًال 
ممنوع بود و بعد در اصالحيه بعدى اين امكان را گنجاندند. حاال هم زمين هايى كه بايد براى 
تعبيه امكانات عمومى اختصاص يابد، خرج برج سازى مى شود. اعضاى شوراى شهر بايد در 

اين زمينه پاسخگو باشند.»
مجتمع هاى تجارى نزديك به هم، نقض مسلم قانون

در سال 1340 «مجتمع مسكونى شهرك غرب» در شمال غربى تهران، با طراحى و معمارى 
مهندسان آمريكايى و بر اساس مدل نمونه برج هاى مسكونى اياالت  متحده آمريكا ساخته و 
به همين دليل نام اين منطقه شهرك غرب شد. در حال حاضر يكى از ويژگى هاى اين شهرك 

وجود مال هاى بسيار زياد در فاصله بسيار اندك از هم است.
مجتمع هاى تجارى بزرگ در شهرك غرب از مشهورترين مراكز خريد تهران هستند و 
خريداران بسيارى را از محالت ديگر تهران جذب كرده اند. پروژه هاى چندين مجتمع تجارى 
جديد در شهرك غرب در حال تكميل هستند، اما مجتمع هاى مشهور و فعال اين محله 
عبارت اند از: مجتمع تجارى ميالد نور، مجتمع تجارى گلستان، مجتمع تجارى ايران زمين، 
مجتمع كامپيوتر شهرك غرب، مجتمع تجارى سپهر، مجتمع تجارى گل افشان، مجتمع در 
حال احداث شهريار و مجتمع تجارى ارگ ارم. وجود ارگ ارم در نزديكى چند برج تجارى 
مانند ميالد نور نشانى از عدم مطالعه جدى طرح تفصيلى و عدم توجه حقوق شهروندى است.
اين مجتمع هاى در حال اجرا و يا ساخته شده، در حالى در اين منطقه اجرا مى شود كه اين منطقه 
وسعت و جمعيت بااليى ندارد. شايد ديدن مجتمع هاى تجارى در چند مترى هم، مفهوم 

تازه اى در ايران نباشد، اما از ديد كشورهاى اروپايى نقض مسلم قانون است.

يادداشت

بامداد زاگرس، گروه اقتصادى- چندى پيش در جريان تدوين و تصويب برنامه ششم توسعه، نمايندگان مجلس با بازنشستگى بانوان شاغل با 20 سال سابقه 
خدمت و بدون محدوديت سنى موافقت كردند، اما اين در حالى است كه معايب و عوارض اين تصميم در بلند مدت مى تواند آثار منفى بسيارى را بر اقتصاد 
كشور بر جاى بگذارد و همچنين با گذشت زمان شاهد مردانه شدن بازار كار خواهيم بود كه اين مهم خود نيز تبعات اجتماعى را بر جامعه متحمل خواهد ساخت.
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برخوردارى خوزستان از استعداد هاى
 ارزشمند فرهنگى و هنرى 

خالد لويمى برگزارى جشنواره گيتار كارون را فعال سازى ظرفيت هاى 
هنرى استان در حوزه موسيقى مى داندو مى گويد: خوزستان در همه 
حوزه هاى فرهنگى و هنرى از پتانسيل بااليى برخورداراست و با وجود 

نيروهاى با استعداد هر روز برگى تازه را در اين عرصه ورق مى زند. 
وى ايجاد شادابى و نشاط در بين مردم را از اهداف اصلى هنرمندان 
ذكر كرد و افزود: در دنياى شتاب الكترونيكى بايد در همه زمينه هاى 
هنرى بتوانيم همسو با اين تغييرات پيش برويم و اجراى جوانان مستعد 

آموزشگاه هاى موسيقى اهواز مى تواند اين خالء را پركند. 
بومى  هاى  ظرفيت  شناشايى  با  بايد  ما  داد:  ادامه  دانشگاه  مدرس  اين 
استان و به خصوص شهرستان اهواز بتوانيم اجراهاى صحنه اى موسيقى 
را با حضور هنرمندان اين شهرستان ايجاد كنيم و اين امر مستلزم تقويت 
آموزشگاه هاى موسيقى است تا با معرفى جوانان عالقه مند اين عرصه 
به آن هدف اصلى كه براى فراهم نمودن روحيه نشاط  در بين مردم  

است، برسيم.
رييس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى ضمن تقدير ويژه از برگزار كنندگان 
حضورداوران  همچنين  و  فصل  چهار  موسيقى  آموزشگاه  جشنواره 
برجسته گيتار كالسيك و فالمنكو از تهران و نيز داوران اهوازى تصريح 
كرد: اميدواريم بتوانيم در تجربه سومين جشنواره گيتار كارون به عنوان 

يكى از بازوهاى اصلى اين جشنواره يارى گر اين هنرمندان باشيم. 

كالسيك گيتار  قطب  خوزستان 
روياى رشد و شكوفايى در جشنواره گيتار كالسيك

دبيران جشنواره گيتار كالسيك كارون 
افق  كه  مدبرى  و  دلسوز  وحيدپور،مديران  وحيد  و   وزيرى  فريدون 
روشنى را در چند سال اخير در زمينه سازهاى تخصصى آغاز كردند.  
آن ها به  همراه فرخ كارنما و عادل شاهنده گروه كوارتت چهارفصل 
را تشكيل دادند. هر دو با تجربه ى نوين و پشتكار قوى توانستند در 
آموزشگاه موسيقى چهارفصل گام هايى با شتاب هر چه بيشتر بردارند. 
اين دو زوج هنرى با پرورش و آموزش نسل نوجوان و جوان در گيتار 
كالسيك ، گيتارپاپ ، سولفژ و...  توانستند هنرجويان با ذوق و مستعد 
را تقويت كرده و براى شركت در جشنواره هاى تخصصى  آماده كنند 
كه از اهم اين جشنواره ها مى توان به جشنواره گيتار كالسيك كه دو 
دوره از تجربه را پشت سر گذاشته اشاره كرد. هر دو هنرمندى كه تنها 
با اتكا به توان خود بدون كمك از جايى جشنواره اى با سطح گسترده را 
براى استان خوزستان رقم زدند. در زيرمرورى  به مهم ترين پرونده كارى  

شان مى كنيم.

راهيابى به مرحله نهايى سه دوره از جشنواره موسيقى فجر
 به همراه  گروه گيتار كالسيك چهار فصل  

دبير دومين جشنواره گيتار كالسيك كارون  درخصوص نحوه تشكيل اين 
جشنواره مى گويد: سا ل ها شركت در رقابت ها و جشنواره هاى مختلف 
ما رابر آن داشت كه راه هاى رفته رابراى آيندگان هموار و كوتاه كرده و با 
تالش فراوان سعى كرديم راه هاى دور را نزديك كرده  و اجراها ، رقابت ها 

و جشنواره ها را به شهر و ديار خود آوريم. 
وزيرى هدف از برگزارى اين جشنواره را ايجاد شور موسيقيايى ، تحرك و 

پويايى هنرجويان ، هنرمندان و دوستداران موسيقى بيان كرد. 
وى كنار هم قرار دادن استادان بزرگ كشوردر بين هنرمندان استانى ، ايجاد 
همدلى بين اهالى موسيقى و پيشرفت موسيقى استان  رااز اهداف ديگر 

جشنواره برشمرد.  

خوزستانى ها با حضور در جشنواره 
براى ميدان هاى بزرگتر آماده مى شوند 

طهرانيان چند سالى بارويى گشاده ميزبان نوجوانان و جوانان اهوازى است 
.  و تاكنون چند كارگاه در زمينه گيتار كالسيك در اهواز براى هنرجويان 
آموزشگاه هاى موسيقى اهواز برگزار كرده و چند كنسرت براى عالقه 
مندان اهواز اجرا نموده است. وى كه مقام داور اولين جشنواره گيتار كارون 
را داشته است در جشنواره دوم نيز يكى از داوران جشنواره بخش گيتار 
ارتقاى  جهت  در  بزرگ  گامى  را  كارون  جشنواره  .وى  است  كالسيك 
فرهنگى و هنرى خوزستان مى داند و مى گويد: هنرجويان گيتار  خوزستان 
بايد قدردان مديران آموزشگاه چهارفصل وحيد وحيدپور و فريدون وزيرى 
باشند كه فرصت شركت در اين جشنواره را بر خالف همه مشكالت  براى 

آنان فراهم نمودند.
اين نوازنده برگزارى جشنواره گيتاركارون را كمك به هنرجويان خوزستانى 
ذكر مى كند و مى گويد: هنرجويان خوزستانى با حضور در جشنواره يك 
مسابقه و اجرا در حضور شنوندگان را تجربه مى كنند. و براى ميدان هاى 

بزرگ تر آماده مى شوند. 
مدرس گيتار كالسيك ادامه مى دهد: از زمانى كه همكارى من با اين دوستان 
عزيز شروع شد هر سال شاهد رشد كيفى بسيار خوبى در ميان هنرجويان 

خوزستانى هستيم .
طهرانيان در پايان براى آموزشگاه چهار فصل و همه هنرمندان و هنرجويان 

خوزستانى آرزوى موفقيت و شادى را خواستار شد. 

خبر

كامران صاحبى يكى از كارگردان هاى جوانى كه فيلم ايشان با عنوان  
«اشتراك»  در بخش فيلم هاى تجربى در روز دوم جشنواره اكران گرديد، 
كه تا به  كيفيت اثارى ــت: در مورد در گفتگو با بامداد زاگرس اظهار داش
ــتند ورود نميكنم ولى در مورد كارهاى  اينجا ديده ام البته در بخش مس
ــى از كارها ايده هاى  ــينمايى يكى دو كار خوب ديدم، بعض تجربى و س

خوبى داشتند ولى نتوانسته بودند آنطور كه بايد به تصوير برسانند.

 من به شخصه اعتقاد دارم كه همه چيز بايد در خدمت داستان باشد. از قابى كه بسته
ميشود، موزيك، جلوه هاى ويژه، اكت بازيگر و هرچيزى كه مجموعه اش تصوير
را به ما مى دهد و اگر در خدمت داستان نباشد كار عقيم مى ماند. بعضى از كارها
تالش خود را كرده بودند اما  پخته نبودند، كه اميدوارم با ديدن فيلم هاى كوتاه
ــطح كيفى كارها را چه از فرم چه از جهانى و كارهاى موفق داخلى بتوان س

محتوا باالتر برد.
در زمينه با فيلم خودم «اشتراك» كه به جشنواره راه يافته است، فيلم دوم من
است و البته  هنوز فيلم حرفه اى خودم را نساخته ام. در مورد اجراى فيلم
ما يك سرى محدوديت داشتيم  كه بزرگترين ان بحث مالى بود. بايد با

كمترين هزينه فيلم را مى ساختيم. 
در بحث سينمايى من خيلى كمال گرا هستم و معموال براى كارهايم پيش
توليد طوالنى انجام مى دهم. استورى بورد برايم خيلى مهم است و بازى
ــت. از بازيگر گرفتن قبل از رفتن بر روى صحنه نيز برايم خيلى مهم اس

تمام جوانب كار را مى سنجم تا در نهايت خروجى با كيفيتى شود. براى 
اين فيلم نيز تمام اين كارها را انجام داده ام. 

در اين كار از دوربين هاى با سرعت باال استفاده نكردم و از يك دوربين 
5معمولى با فريم ريت 25 فريم و از يك سرى ترفند و حقه هاى سينمايى 
در نور پردازى استفاده كرده ام. اميدوارم كه توانسته باشم حالت واقعى را 

شبيه سازى كرده باشم .
در مورد فضاى فيلمهاى كوتاهى كه در جشنواره پخش شد به دليل اينكه 

درگير كارهاى اجرايى جشنواره بودم تقريبا نيمى از فيلمها را بيشتر نديدم
ــم ولى با اين وجود و با ــتى داشته باش و حقيقتا نمى توانم قضاوت درس
توجه به همان نيمه اى كه ديده ام ميتوانم بگويم كه آن فيلمها از عنصر ناب
ايده كه جزيى جداناپذير از ماهيت فيلم كوتاه هست بهره نبرده بودند.
ــاز پيش از هرچيز بايد به باور من يك هنرمند به ويژه در مقام فيلمس
ــته باشد ، يك ــتى عميق داش به عقب و به جهان بينى خودش بازگش
صلح با درون و رسيدن به يك غنا. اين عامل مهم نه تنها سبب پرهيز
ــود بلكه اندوخته اى ست كه هنرمند ــابه ميش از هرگونه تقليد و يا تش
ميتواند به دفعات از آن برداشت كند. عاملى قدرتمند كه باعث ميشود

هر برون فكنى از جانب هنرمند بر جان و دل مخاطب رسوخ كند.
ــتفاده از اين فرمول به خودم برگردم. به ــت كه با اس تالش من اين اس
ــته ام يا دو فيلمى كه ساختم عنوان مثال در تمام فيلمنامه هايى كه نوش
دو عنصر بودند كه هميشه به اشكال مختلف تكرار مى شدند ، خواب
و مرگ. اين دو عناصرى هستند كه هميشه بر متن من سايه مى اندازند
ــت كه آگاهانه از اين دو و اين وظيفه ى من به عنوان فيلمنامه نويس اس
ــتند و از من جدا نيستند پس ــتفاده كنم. اين دو جزيى از من هس عنصر اس
حفظشان ميكنم چون باور دارم كه اگر روشى ديگر را در پيش بگيرم از خودم

دور ميشوم.
5 همچنين اختتاميه اين جشنواره پنجشنبه هفتم بهمن ماه 1395 برگزار گرديد و

از برگزيدگان تقدير به عمل امد.

ــيقى كارون  ــنواره  موس ــومين جش ناصر آريايى نيا ،داور  س
ــس برگزارى  ــت: نف ــا بامدادزاگرس اظهار داش ــو ب در گفتگ
ــاى تخصصى هم  ــنواره ه ــوص جش ــا و به خص ــنواره ه جش
ــت وحيد وحيد پور  ــنواره گيتار كارون اهواز به هم چون: جش
ــى به ــازى و هويت بخش ــدون وزيرى در واقع جريان س و فري

ــت.  ــيقى اس ارزش هاى هنرى و اجتماعى موس

مدير روابط عمومى فرهنگ و ارشاد اسالمى خوزستان جنس اين 
نوع موسيقى را متعهد بيان مى كند و اظهار مى دارد: تعهدى كه به 
راستين در جهت استحكام پايه هاى فرهنگ و هنر اين مرز و بوم 

است. 
فعاليت  از  خيلى  تواند  مى  جشنواره  وجود  كند:   مى  تصريح  وى 
هايى كه براى موسيقى در سال جيد اتفاق مى افتد را رقم بزند. و 

جريان پويايى رادر اين عرصه  به نمايش بگذارند. 
داور دومين جشنواره گيتار كارون كه داورى دوره اول اين جشنواره 
را به عهده داشته است ضمن ارج نهادن به اين رويداد ابراز اميدوارى 

مى كند: : اين جشنواره مى تواند الگوى هنرى براى جامعه موسيقى
كشور باشد كه تمام توان خود را به كار بندد تا نسبت به وظيفه و رسالت
هنرمند بودن ، با دستان خالى  اما سرشار از عشق به هنر واالى موسيقى

، به انجام برساند. 
ناصر آريايى نيا ، متولد 1350 و از سال 1370 وارد عرصه موسيقى شد.
زيبا هنرهاى  دانشكنده  از  كارشناسى  مقطع  در  وى در سال 1382
موفق به اخذ كارشناسى ارشد فارغ التحصيل شد و در سال 1392
در رشته پژوهش هنرشد. 5 سال فعاليت در گروه رستاك و همكارى
زمينه در  وى  سوابق  از  ايران  اسالمى  جمهورى  سيماى  و  صدا  با 
3موسيقى است . وى از سال 1383 تا سال 1395 كارشناس موسيقى
اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى خوزستان و در مقام سرپرست
و زيبا  هنرستان  مدير  اهواز،  اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  اداره 
ارشاد و  فرهنگ  كل  اداره  عمومى  روابط  مدير  حاضر  درحال 

خوزستان است. 

رضا صاحبى ،كارگردان :

همه چيز بايد در خدمت داستان باشد

ششمين جشنواره فيلم كوتاه خوزستان از پنجم تا 
هفتم بهمن ماه 1395 در سينما هالل اهواز برگزار 

گرديد.
ــنواره در گفتگو با  ــيادت دبير اين جش رضا س
ــت: در حدود 160  ــداد زاگرس اظهار داش بام
ــال و 55 فيلم  ــنواره ارس فيلم به دبيرخانه جش
انتخاب گرديد. فيلم ها در چهار بخش مستند، 
ــد. اعضاى  ــتانى بودن ــن، تجربى و داس انيميش

ــالى، مهدى  هيات داوران آقايان آرش كورد س
ــتند. در هر  ــوى هس ــيد حميد موس طرفى، س
چهار بخش بهترين كارگردانى، بهترين تدوين، 
ــه و  تحقيق و  ــن تصوير، صدا، فيلم نام بهتري

پژوهش انتخاب مى شود. 
وى افزود: از فيلم هاى رسيده  به جشنواره در 
ــبتا خيلى خوبى  ــتانى فيلم هاى نس بخش  داس
ــتند موضوعاتى كه بچه  ــتيم. در بخش مس داش

ــت.  ــرده اند، موضوعات متنوعى اس ها كار ك
ــتند داشتيم.  نگاه كامل و جامعى در بخش مس
ــتانى خيلى  ــم هاى داس ــا كيفيت فيل خصوص

ــود.  ــوب ب خ
ــك مقدار  ــاز داريم ي ــن ني ــش انيميش در بخ
حمايت خود را  بيشتر كنيم. انيميشن از لحاظ 
سخت افزارى نياز به حمايت دارد چون هزينه 

توليدش زياد است.

نگاه كامل و جامعى در بخش مستند داشتيم

رسالت هنرمند بودن با دستان خالى ،  سرشار از عشق موسيقى 

يازدهمين دوره نمايشگاه كتاب استان خوزستان 
صبح امروز 7 بهمن ماه 1395 با حضور مسوالن 
استانى و كشورى  در محل دائمى نمايشگاه هاى 

بين المللى شهر اهوازآغاز به كار كرد . اين 
نمايشگاه تا 12 بهمن ميزبان عالقمندان خواهد بود

عكس :سازه نيوز - پرديس رحيم پور

نواخته شدن  گيتار  در كنار كارون
دومين جشنواره گيتار كارون از ششم بهمن ماه با كنسرت موسيقى گيتار كالسيك با دونوازى فريدون وزيرى و وحيد وحيدپور در ساعت 19 اجرا شد . در ساعت 20 تك 

نوازى گيتار كالسيك سام كشاورز ودر ساعت 20/30  كشاورزنيز به تكنوازى گيتاركالسيك  در سالن خليج فارس روزنه نگاه امروز به اجراى صحنه درآمدند. 
در دومين روز جشنواره از ساعت 10 صبح گروه سنى (الف) متشكل از 18 شركت كننده با تكنوازى گيتار كالسيك  برگزار شد . و گروه سنى( ب)  9نفرساعت 11 گيتار 
كالسيك و گروه سنى (ج ) 5  نفردر ساعت 12 در زمينه گيتار كالسيك به رقابت پرداختند.  همچنين در بخش  فالمنكو باحضور6 نفر برگزارشد.   عالقه مندان گيتار در 
ساعت 19 به استقبال اجراى تكنوازى گيتار كالسيك  فرزين طهرانيان  و در ساعت 20 به تكنوازى گيتار فالمنگو كامبيز پاكان  مى روند.  در روز پايانى جشنواره كارگاه تكنيك 

هاى نوازندگى در گيتار كالسيك و فالمنكو  از ساعت 14/30 الى 17 با سخنرانى فرزين طهرانيان و كامبيز پاكان برگزارشد. 

گزارش تصویری یازدهمین دوره منایشگاه کتاب استان خوزستان

 بامداد زاگرس - فريبا حيدرپور

برگزيدگان دومين جشنواره گيتار كارون
گروه الف

1- ثنا حاتمى  تنديس و لوح تقدير و گيتار اهدايى از طرف آقاى جهانبخش
2- آذين سراج تنديس و لوح تقدير باضافه يك دست سيم نابلوك اهدايى از طرف 

فربد باروتچيان
3- شكوفه فريدونى تنديس و لوح تقدير

گروه ب
1- نيما زال مو تنديس و لوح تقدير گيتار سوله آگيالر  اهدايى از طرف فرشاد 

شعبانى 
2- ميثاق زيارتى تنديس و لوح تقدير سيم ساوارز اهدايى از طرف شركت استرينگز 

لند 
3- محمد روحى زاده تنديس و لوح تقدير

گروه ج
1- مجيد ابراهيمى تنديس و لوح تقدير گيتار اهدايى به مارك سوله آگيالر اهدايى 

از طرف آقاى روغنى 
2- مسلم يوسفى تنديس و لوح تقدير 

3- متين خورشيدى تنديس و لوح تقدير 
گروه فالمنكو

نفر برگزيده: معين سامانى نژاد
تشويق: على دريايى، عزيزاهللا فالحيان 

تقدير از :
مانى حكيمى، بنيامين محسنى

بامداد زاگرس- ميترا فيروزى نژاد:
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امتياز در طرح ارزيابى كيفى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى :76

ــالمى،  ــهاى اس رزش ــتگاه ا ــالم، خاس ــرآغاز طلوع اس دهه فجر س
ــته  ــت كه گذش ز تاريخ ماس ــى ا يران و بخش ــع رهايى ملت ا مقط
ــگاه  نمايش ــركت  ش عامل  مدير  ــت.  اس ــاخته  س جدا  ــده  ين آ ز  ا ا  ر
ــر به مردم  يام دهه فج ــك ا ــن تبري ــتان ضم ــى خوزس لملل ــن ا بي
ــتان  ــتان اظهار كرد: خوزس ــتان خوزس س ــدا جوى ا ــريف و خ ش
ره  هموا ــالمى  اس نقالب  ا فعان  مدا و  واليت  حاميان  كانون  و  ــد  مه
ــى كبير (ره)  ــراث خمين نقالب و مي ــالى ا عت ا در ا ــود ر ــش خ نق

ــت. يفا كرده اس ا

برگزارى  حدود 40 موضوع نمايشگاه 
4تخصصى و تخصصى عمومى در سال 94

شركت نمايشگاه بين المللى خوزستان با بهره گيرى از تمام توان 
خود، اقدام به برگزارى حدود 40 موضوع  نمايشگاه تخصصى و 
تخصصى عمومى در سال 94 نمود كه بيشترين استقبال مربوط به 
كشاورزى،  ساختمان،  صنعت  نفت،  صنعت  تخصصى  نمايشگاه 
خانگى،  لوازم  خودرو،  خودرو،  قطعات  دستى،  صنايع  مبلمان، 

توانمنديهاى توليدى صنعتى و خدمات فنى مهندسى بوده است 
عمده  گفت؛  94 سال  نمايشگاههاى  مخاطبان  خصوص  در  وى 
مخاطبان نمايشگاه هاى تخصصى ،كارشناسان و جامعه دانشگاهى 
بوده اند كه آمار و نظرسنجى ها حكايت از عالقمندى آنان براى 

تبادل نظر در خصوص آخرين دستاوردهاى پژوهشى دارد 
رحيم جليلى در خصوص اثرات برگزارى نمايشگاههاى تخصصى 
علمى  تجربيات  ارتقاء  بر  عالوه  شده  ياد  :نمايشگاههاى  گفت  نيز 
عقد  كه  داشته  استان  اقتصاد  بر  نيز  ارزشمندى  اثرات  مخاطبان 
قراردادهاى متعدد و اخذ نمايندگى در خالل برگزارى نمايشگاهها 

از آن جمله است

پايش عمومى و تخصصى 
نظرات بازديدكنندگان

مدير عامل شركت نمايشگاه هاى بين المللى خوزستان در بخش 
ديگرى از اين گفتگو اظهار داشت : روابط عمومى شركت به منظور 
استفاده بيشتر از نظرات بازديدكنندگان و شركت كنندگان اقدام به 
برگزارى طرح نظرسنجى از بازديدكنندگان و شركت كنندگان نموده 

كه اين طرح در نمايشگاههاى پرمخاطب انجام مى شود .
تخصصى  نمايشگاه  ششمين  از  نظرسنجى  نتايج  به  جليلى  رحيم 
اين  :تحليل  گفت  و  كرد  اشاره  نفت  صنعت  تجهيزات  ساخت 
نظرسنجى ها نشان مى دهد  پاسخگويان به اين پرسش كه «فضاى 
عمومى و مكان برگزارى نمايشگاه را چگونه ارزيابى مى كنيد ؟»57
درصد گزينه خوب و 30 درصد آنان گزينه بسيار خوب را انتخاب 
كرده اند همچنين بر پايه اين نظرسنجى 60 درصد مخاطبان در طرح؛ 
نمايشگاه نفت را در دستيابى به اهدافش (شناسايى ظرفيت ساخت 
تجهيزات صنعتى) خوب و 19.4 درصد بسيار خوب ارزيابى كردند

همكارى با سازمان ها 
ديگرى  بخش  در  خوزستان  هاى  نمايشگاه  شركت  مديرعامل 
ازاين مصاحبه در خصوص  همكارى با سازمان هاى استانى گفت 
:ازآنجايى كه اين سايت نمايشگاهى متعلق به استان زرخيز خوزستان 
است ،شركت كنندگان در نمايشگاههاى مختلف از تخفيف ويژه اى 
، نمايشگاه بين  تا كنون برخوردار بوده اند ،همچنين در بخش دولتى
المللى استان خوزستان بنا به درخواست مسئولين محترم استان تا 
كنون تخفيفات ويژه اى به موضوعات نمايشگاهى كه به درخواست 

ادارات و نهادهاى دولتى برگزار شده داده است 

توجه به كيفيت 
5در برگزارى نمايشگاه هاى سال 95

بر  را  اولويت  94 سال  نمايشگاه هاى  عملكرد  تحليل   95 سال  در 
كيفيت  با  و  كاربردى  تخصصى  نمايشگاه هاى  برگزارى  مبناى 
المللى  بين  هاى  نمايشگاه  شركت  مديرعامل  گفته  ،به  داديم  قرار 

با  ها  نمايشگاه  اين  خوزستان 
به  :توجه  مانند  هايى  ويژگى 
فرهنگى و  اقتصادى  نيازهاى 
نفتى  غير  صادرات  بحث  و 
مشاركت  افزايش  خوزستان، 
افزايش  كنندگان،  بازديد 
در  عام  مخاطب  حضور 
شده،  برگزار  هاى  نمايشگاه 
تبادل نظر كارشناسان داخلى 

با متخصصان خارجى ،افزايش تعامالت تجارى فى مابين فعاالن 
كشورهاى  و  كشور  سراسر  تجارى  فعاالن  با  خوزستان  اقتصادى 

خارجي برگزار شد.
درصد نمايشگاه ها  رحيم جليلى افزود؛ در سال جارى حدود 15
تخصصى  قالب   در  آنان  درصد  و 85  عمومى  تخصصى  بصورت 

برگزار شده است.
32 كنون  تا  و  جارى  سال  :در  ساخت  نشان  خاطر  جليلى  رحيم 

ديگر برگزار  موضوع نمايشگاهى برگزار و تا پايان سال 7 موضوع
خواهد شد. 

اين مقام مسئول گفت :مهمترين نمايشگاه هاى سال 95، نمايشگاه 
لوازم  مبلمان،  ساختمان،  حفارى،  نفت،  صنعت  تخصصى  هاى 
صنايع كشاورزى،  ،MDF خانگى، ماشين آالت، يراق آالت چوب وF
قطعات و مجموعه هاى خودرويى، خودرو، توانمنديهاى توليدى و 
خدمات فنى و مهندسى بوده كه تالش  شده با اطالع رسانى متعدد 

زمينه ى حضور مشاركت و بازديد عالقه مندان فراهم شود
نمايشگاه  هاى  رسانى  اطالع  بحث  خصوص  در  جليلى  رحيم 
با  شده  تالش  گفت؛  نيز 
نظرسنجى هاى  از  بهره گيرى 
تمام  از  ميدانى  و  علمى 
ابزارهاى اطالع رسانى در اين 
تا  كه  شود  استفاده  خصوص 
حدود زيادى هم به نتايج الزم 

رسيده ايم.
 وى ضمن تشكر از اصحاب 
و  ها  خبرگزارى  رسانه، 

مطبوعات كه در راستاى اطالع رساني نمايشگاه ، همكارى خوبي با
اين شركت داشته اند گفت :اميد واريم اين همكارى در سال هاى بعد

نيز ادامه يابد.

ايجاد فرصت هاى شغلى در شركت
 نمايشگاه هاى بين المللي خوزستان

ايجاد خصوص  در  المللي  بين  هاى  نمايشگاه  شركت  مديرعامل 
هر برگزارى   : گفت  نمايشگاهي  برگزارى  در  شغلي  هاى  فرصت 
نمايشگاه ، فرصت هاى شغلي زيادى را براى كارگزاران و برگزار
150 كنندگان ايجاد مي كندكه اگر ميانگين غرفه هاى نمايشگاهي را
غرفه در نظر بگيريم و در هر  غرفه 5 نفر درآماده سازى و تشريفات
مشاركت داشته باشند ، 750 نفر در يك نمايشگاه همكارى دارند. 
 با اين حساب اگر مجموع عوامل برگزارى نمايشگاه ها در طول
سال را محاسبه كنيم حدود 30 هزار نفر از سراسر كشور در سايت
در كه  كنند  مى  شركت  خوزستان  استان  المللى  بين  نمايشگاههاى 
رونق اقتصادى استان (ائم از هتل ها ، رستوران ها و آژانس ها) اثر

گذار است.
افزود :براى برگزارى هر موضوع نمايشگاهى طبيعتاً نياز به غرفه وى
در سازى و زيبا سازى و عوامل برگزارى مى باشد كه در مجموع
2500 نفر اشتغال طول سال با توجه به بررسيهاى بعمل آمده بيش از
زايى موقت ايجاد مى شود كه اين موضوع مايه خرسندى است كه
نمايشگاه بين المللى استان در بخش اشتغال مى تواند اثر گذار باشد.

طرح هاى عمراني
 شركت نمايشگاه هاى خوزستان

شركت نمايشگاه هاى بين المللي خوزستان از سال 90 نگاه ويژه اى
طرح توسعه اى داشته كه از آن  جمله مي توان به پيگيرى زمين به

نمايشگاه بين المللي خوزستان اشاره نمود.
متعدد هاى  رايزني  براى  زيادى  زمان   كه   فعاليت  اين  كنار  در   
، داد  اختصاص  خود  به  مرتبط  هاى  خانه  وزارت  و  ها  سازمان  با 
هاى توسعه اى مانند محوطه سازى نمايشگاه فعلي نيز انجام طرح
نمايشگاه اقدامات  آخرين  خصوص  در  جليلي  رحيم  است.   شده 
جديد خوزستان گفت : كارهاى تملك زمين به مراحل نهايي رسيده
درآينده شاهد آغاز به كار احداث نمايشگاه بين المللي خوزستان  در

سايت جديد خواهيم بود.

UFI عضويت  نمايشگاه خوزستان درI
يكي از موفقيت هاى شركت نمايشگاه هاى بين المللي خوزستان ،
كسب عضويت در اتحاديه جهانى نمايشگاه هاى بين المللى، ufIبوده
كه زمينه معرفي  خوزستان و نمايشگاه بين المللى  استان را فراهم
نموده است،همچنين  درسال جارى مديرعامل شركت نمايشگاه بين
المللى خوزستان با راى اكثريت اعضاى انجمن نمايشگاههاى ايران

بعنوان نايب رييس انجمن نمايشگاههاى ايران انتخاب شدند.

 مدير عامل شركت نمايشگاه هاى بين المللى خوزستان خبر داد:

برگـزارى 85 درصـدى
 نمايشگاه هاى تخصصى در سال 95


