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حضور هوشمندانه ، عبور همدالنه 
كيوان لطفى

جلگه ى خوزستان در سه سال گذشته بيابان نشد و بى ترديد ما حاال، زير 
آوارِ فراوان تصميِم «حال»، «سابق» و «اسبق» هستيم!

ريزگرد، طوفان، خاك؛ اسمش را هر چه بگذاريم آب و برق را هم از 
خوزستان ربود و شديم خبر اول ايران. تا جايى كه دوست و آشنا از سراسر 

ايران تماس مى گيرند كه «حاال در چه وضعيد؟!»
مسأله حتما «چندعاملى» است و در وقت مناسب بايد در اتاق هاى فكر 
واقعى بررسى شود. اما عجالتا مردمان نجيب خوزستان، خسته از وعده هاى 
بروكراتيك و مرسوم، و در يك فضاى گفتگويى، در پى جذب و حتى خلِق 

ميانُبرهاى تصميم گيرى هستند.
شايد الزم باشد حاال كه ناگزير به مرور خويش و تصحيح عملكرد خود 

هستيم، دو موضوع در هم تنيده از هم تفكيك شود.
مسأله اول ريز گرد يا «خاك باران» است كه حتما در سه سطح كوتاه، 
ميان و بلند مدت بايد آن را درمان كرد. تعارف نداريم، اين طرف و آن طرف 
ندارد، فقير و غنى هم نمى شناسد، چاره نيانديشيم خاك ما را خواهد خورد! 
و البته مسأله حتما «دولتى» نيست. جلگه ى خوزستان در سه سال گذشته 
بيابان نشد و بى ترديد ما حاال، زير آوارِ فراوان تصميِم «حال»، «سابق» و 
«اسبق» هستيم! مسأله دوم وجه ارتباطى موضوع است. حاال چه كنيم كه 

منظور ما و تصميم گيرندگان، خوب به هم برسد.
بپذيريم حضور هوشمندانه، مسأله محور، با كياست و حوصله ى ما، به عنوان 
تصميم ساز، فرصت تصميم گيرى و حتى ويرايش تصميم هاى باالدستى 
را فراهم مى كند. هر چه ما، حتى دلسوزانه و از سر اجبار، «ياال ياال» كنيم، 
تصميم هاى صادره، اقتضايى تر و شكننده تر خواهد بود. قبول، فرصت 
داده بوديم اما... چاره چيست. ما همسايه ى ديرپاى «كارون» هستيم و 
اين رود نجيب در همه ادوار، درس هايش را با خود آورده است: «آهسته» و 

«پيوسته». حتى اگر ناچاريم، كه هستيم؛ بى تابى گره گشا نيست.
براى مديريت وجه ارتباطى مسأله، رعايت يك نكته از جانب ما مردم و 
تصميم گيرندگان ضرورى است.  ما بايد مراقب باشيم دغدغه اى حياتى، 
عاجل و دردناك، به موضوعى «بخشى» و «جناحى» تبديل نشود كه در 
كشاكش اين سيكل ناپخته، همچنان بايد «خاك» و «حرص» توامان 
بخوريم. تصميم گيرندگان و متوليان هم بايد به خاطر داشته باشند كه 
را  خوزستانى  شهروندان  صادقانه  و  واقعى  محيطى،  زيست  مطالبات 
به دعواهاى سياسى تقليل ندهند. مديران بايد بى تعارف، واقعى و با 
پشتوانه، يا «راهى بيابند» يا «راهى بسازند». و البته بايد در نظر داشته 
باشند كه مصاحبه هاى پر از تعارف و تكلف، كار را سخت مى كند. 
تصميم با درايت و واقعى الزم است و چه بسا بيانيه هاى صادقانه، با 
ذكاوت و تنظيم شده ى متناسب با خواست و شعور جامعه، گره گشا تر 

از مصاحبه هاى بى رمق و ضِد حال و انتظار مردم باشد.
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كشتى (رستوران ، كافى شاپ ) نگين كارون 
مجموعه اى با ظرفيت 350 نفر براى سرو  صبحانه ،ناهار و شام 

  انواع فست فود ها، كباب ها و غذا هاى دريايى  هر شب مو سيقى زنده  از ساعت 19 تا 24

 قايق سوارى  سرويس  VIP با ظرفيت 10 نفر  سرويس  VIP با ظرفيت 20نفر

 كافى شاپ  تقديم عكس فورى رايگان به شما 

 نشانى : بلوار   ساحلى كيانپارس جنب پل طبيعت 

 تلفن هماهنگى : 09109648607

روى تختخوابى از طال بخوابى و كمرت درد بگيرد! 
مثل پدرى كه نان يك خانواده را مى دهد و از فقر خودش شب گرسنه مى خوابد، خوزستان دارد 

خودش را فدا مى كند.
 مثل پدرى كه نان يك خانواده را مى دهد و از فقر خودش شب گرسنه مى خوابد، خوزستان دارد 
خودش را فداى ما مى كند. با يك خودكار در ناز و نعمت نشسته ام و اينگونه انشا مى نويسم: پدر 
فداكار است، پدر نان آور خانه است. مى نويسم و خوشحالم كه پدر را درك مى كنم، كه خودش در 

رنج و عذاب است و ما را در رفاه نگه داشته. چه دركى؟ بس كنيم اين تئاتر مسخره را. چه كسى 
واقعا اين درد و رنج را مى فهمد؟

خوزستان روى تخت خوابى از طال خوابيده است و كمرش درد مى كند و مسئوالنى كه براى 
درمان اين بيمارى، ظاهرا فقط بلدند گفتار درمانى كنند!
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رسانه ها در اطالع رسانى
 بحران هاى زيست محيطى مؤثرند

ــا به جايى  ــاق و بحران ريزگرده ــرا بايد اين اتف چ
ــا اهالى  ــردم را مختل كند ت ــى م ــه زندگ ــد ك برس

ــوند؟ ــت به قلم ش ــور دس ــانه در كش رس

دانشنامه  موضوع  اهميت  به  اشاره  با  شريفى  زينب 
و  «روزنامه نگارى»  مقوله  دو  ادغام  گفت:  خود  دكترى 
«محيط زيست» كه در اين دانشنامه طراحى شده مى تواند 
پتانسيلى براى آموزش دادن به افراد فعال محيط زيست و 

عالقمند به اطالع رسانى باشد.
 اين استاد دانشگاه در مراسم تجليل از دانشنامه دكترى 
سوى  از  كه  پايدار»  توسعه  و  «رسانه ها  موضوع  با  خود 
ارشاد اسالمى اهواز در تماشاخانه قاف  اداره فرهنگ و 
خوزستان  در  گردوخاك  بحران  به  اشاره  با  شد،  برگزار 
عنوان كرد: چرا بايد اين اتفاق و بحران ريزگردها به جايى 
در  رسانه  اهالى  تا  كند  مختل  را  مردم  زندگى  كه  برسد 

كشور دست به قلم شوند؟
نقشه  زيست  محيط  روزنامه نگارى  كه  اين  بيان  با  وى 
به  از  پيش  بتوانند  رسانه ها  و  خبرنگاران  تا  است  راهى 
وجود آمدن بحران مسايل و چالش ها را اطالع رسانى كنند 
افزود: از دوره ارشد كه روزنامه نگارى مى خواندم دغدغه 
محيط زيست و به ويژه رودخانه كارون را داشتم و تحليل 
مى داد  نشان  پژوهشگران  و  ارتباطات  اساتيد  محتواهاى 
كه رسانه هاى سراسرى چندان توجهى به محيط زيست 
استان ها نداشته اند و تنها هفت درصد مطالب مطبوعات 

سراسرى به مسايل محيط زيست پرداخته است.
استان ها  زيست  محيط  مسايل  كرد:  خاطرنشان  شريفى 
رسانه هاى  در  رنگ  كم  خيلى  خوزستان  استان  ويژه  به 
تا  باشد  بحرانى  كه  اين  مگر  مى شود  منعكس  سراسرى 

اسم خوزستان بر سر زبان ها بيفتد.
در  زيست  محيط  و  رسانه ها  مقوله  دو  به  اشاره  با  او 
دانشنامه دكترى خود تصريح كرد: با اساتيد ارتباطات و 
توسعه در كشور صحبت كردم و به اين نتيجه رسيديم كه 
دو مقوله داريم كه اگر اين ها در هم ادغام شوند مى توانند 
نقش  استان ها  پايدار  توسعه  و  اطالع رسانى  زمينه  در 

بسزايى داشته باشند.
دانش  اما  بنويسند  مى توانند  رسانه ها  كرد:  تاكيد  شريفى 
محيط زيستى ندارند و از سوى ديگر فعاالن محيط زيست 

بر مباحث تسلط دارند اما قلم توانا براى نوشتن ندارند.
به باور اين استاد دانشگاه: روزنامه نگارى محيط زيست 
مى تواند  شده  طراحى  دانشنامه  اين  در  كه  مولفه هايى  و 
و  استان  توسعه  دنبال  كه  دلسوزى  افراد  براى  پتانسيلى 
داده  آنها  به  كه  آموزش هايى  با  و  باشد  هستند  كشور 
مى شود يك خبرنگار عمومى و يك فعال محيط زيست 
تخصصى  مباحث  نگارش  در  كه  توانايى  با  مى تواند 

روزنامه نگارى كسب مى كند تاثيرگذار باشد.

نشست مشترك مدير
 تاسيسات سازمان و اتحاديه ى
 تاسيسات مكانيك كالنشهر اهواز

ــازمان نظام  ــات س ــر تاسيس ــترك مدي ــت مش نشس
ى  ــه  اتحادي و  ــتان  خوزس ــاختمان  س ــى  مهندس

ــد. ــهر اهواز برگزار ش ــات مكانيك كالنش تاسيس

جلسه  اين  در  سازمان،  تاسيسات  مدير  فالح،  محسن 
مهندسى  نظام  سازمان  ميان  مستمر  ارتباط  برقرارى  بر 
مكانيك  تاسيسات  ى  اتحاديه  و  خوزستان  ساختمان 

كالنشهر اهواز تاكيد كرد.
وى ادامه داد: پيگيرى الزم جهت رفع وقفه در امر بازرسى 
مهندسان  توسط  آن  از  ناشى  شده  ايجاد  مشكالت  و 

مكانيك سازمان صورت گرفته است.
استان  گاز  كشى  لوله  مجريان  تخلف  كرد:  اظهار  فالح 
شناسايى و برخورد با آن ها به صورت مكتوب و درج 
حال  در  ذيربط  هاى  اتحاديه  به  ارجاع  نيز  و  پرونده  در 

انجام است.
وى به مكاتبه با دفاتر نمايندگى استان در خصوص اعالم 
و  كسب  پروانه  اخذ  جهت  گاز  كشى  لوله  مجريان  به 
هاى  پرونده  انتقال  گفت:  و  كرد  اشاره  پرونده،  تكميل 
مجريان لوله كشى گاز كليه دفاتر نمايندگى به مديريت 
صورت  نياز،  مورد  هاى  بررسى  انجام  جهت  تاسيسات 

گرفته است.
و  بندى  رتبه  كرد:  نشان  خاطر  سازمان  تاسيسات  مدير 
تعيين صالحيت مجريان لوله كشى گاز استان مطابق شيوه 
در  سازى  شهر  و  راه  وزارت  مصوب  گاز،  اجرايى  نامه 
حال انجام بوده و از ابتداى سال 96 اجرايى خواهد شد.

و  آب  كشى  لوله  مجريان  نام  ثبت  فراخوان  افزود:  وى 
فاضالب و برق كشى ساختمان هاى استان انجام گرديده 

است.
فالح در پايان اظهار كرد: تشكيل كميته سه جانبه فيمابين 
ملى  شركت  خوزستان،  ساختمان  مهندسى  نظام  سازمان 
اهواز،  مكانيك كالنشهر  اتحاديه تاسيسات  و  استان  گاز 
جهت تصميم گيرى و رفع مشكالت موجود در دستور 

كار سازمان قرار گرفته است.

بررسى  براى  دولت  در  بحران  مديريت  جلسه 
مسائل پيش آمده در خوزستان برگزار شد.

اين جلسه با حضور اسحاق جهانگيرى معاون اول 
جهانگيرى،  بر  شد.عالوه  برگزار  جمهور  رئيس 
كشاورزى،  كشور،  نيرو،  اطالعات،  دفاع،  وزراى 
رفاه و سپاه به همراه سرلشگر باقرى رئيس ستاد 
كل نيروهاى مسلح، معصومه ابتكار رئيس سازمان 
محيط زيست، سردار جاللى رئيس سازمان پدافند 
داشتند.همچنين  حضور  تركان  اكبر  و  عامل  غير 
برخى مقامات استانى خوزستان از جمله شريعتى 
استاندار خوزستان و آيت اهللا جزايرى نماينده ولى 

فقيه خوزستان نيز در اين جلسه حضور داشتند.
براى  ملل  سازمان  جهانى  جلسه  اولين  برگزارى 

مقابله با ريزگردها در ايران
رئيس سازمان محيط زيست گفت:  اولين جلسه 
جهانى سازمان ملل در خصوص مقابله با ريزگردها 

به زودى در ايران برگزار مى شود.
 معصومه ابتكار پس از جلسه ستاد بحران دولت 
اظهار كرد: براى حل مشكل ريزگردها همكارى هاى 
منطقه اى و بين المللى بسيار اهميت دارد و ما دنبال 
تصويب قطعنامه هاى جهانى در خصوص مقابله با 

ريزگردها در مجمع عمومى سازمان ملل هستيم.
وى افزود:  ما تالش مى كنيم كه از توانمندى هاى 

مجامع  تخصصى  و  فنى 
بين المللى بهره برده و همچنين 
نيز  اى  منطقه  كشورهاى  با 
زيرا  باشيم  داشته  همكارى 
بخش مهمى از گردوغبارها از 
وارد  عربستان  و  عراق  كشور 
ايران مى شود . اخيرا هم ديدارى 
با رئيس جمهور عراق در اين 
خصوص داشته ايم و مذاكرات 
خارجه  وزارت  طريق  از  هم 

پيگيرى مى شود.
رئيس سازمان محيط زيست با 
بيان اينكه در ستاد ملى مبارزه 

با گردوغبار تمامى كانون هاى گردوغبار خوزستان 
شناسايى و برنامه هاى آن هم تبيين و آماده اجرا 
است افزود:  وزارت كشاورزى و نيرو هم به جد 
وارد كار شده اند و ما هم بحث تثبيت خاك،  كاشت 
نهال و تامين آب كارون را رصد مى كنيم. ابتكار در 
پاسخ به اين سوال كه چه اقدام فورى براى حل 
مشكل ريزگردها برنامه ريزى كرده ايد؟ خاطر نشان 
كرد: طرح مالچ پاشى مطرح است كه ما دنبال مالچ 
بيولوژيكى هستيم. در اين حوزه نيز 700 مالچ را 
بررسى كرده ايم كه هم ماندگارى بيش از شش ماه 

داشته باشند و هم اثر منفى بر خاك نداشته باشند.
ابتكار در پايان درباره وضعيت تاالب هاى استان 
خوزستان نيز خاطر نشان كرد: تاالب هورالعظيم 
وضعيت بسيار خوبى دارد . همچنين تاالب شادگان 
نيز با همه مشكالت خود وضعيت مناسبى دارد كه 

ما هم دنبال حل تمام اين مشكالت هستيم.

ربيعى: به خوزستان مى روم
وزير كار، رفاه و امور اجتماعى اظهار كرد: پس از 
پيشبرد برخى اقدامات در استان خوزستان براى حل 
مشكالت ريزگردها به اين استان سفر كرده و ساير 

مسائل را آنجا دنبال مى كنيم.
 على ربيعى ظهر امروز پس از جلسه ستاد بحران 
دولت درباره اقدامات  انجام شده در اين جلسه 

اظهار كرد: در جلسه امروز درباره انجام اقدامات 
و  عراق  با  مذاكره  ها،  تاالب  آبگيرى  مثل  فورى 
مذاكرات بين المللى و همچنين تامين بودجه براى 
احياى زمين هاى كشاورزى بحث و تصميم گيرى 
شد. وى خاطر نشان كرد: در اين جلسه همچنين 
ديگر  تا  شد  تاكيد  نيرو  وزارت  اقدامات  ادامه  بر 
قطعى برق نداشته باشيم و اگر هم برق قطع شد، 

اين قطعى تاثيرى بر آب يا مخابرات نداشته باشد.

بر حل مشكل كمبود
 آب خوزستان تاكيد داريم

نماينده ولى فقيه در استان خوزستان با اشاره به 
اينكه  جلسه ستاد بحران دولت براى حل مشكل 
بود  خوبى  جلسه  خوزستان  استان  ريزگردهاى 
گفت: بر حل مشكل كمبود آب خوزستان تاكيد 

داريم.
 آيت اهللا جزايرى  در جلسه ستاد بحران دولت در 
جمع خبرنگاران با بيان اينكه در اين جلسه بر ادامه 
اقدامات سريع توسط وزارت نيرو و كشاورزى و 
ساير دستگاه هاى دولتى و نظامى و مردمى براى 
حل مشكل ريزگردها تاكيد شد، خاطر نشان كرد: 
برخى اقدامات وزارت نيرو به مصوبه نياز داشت كه 

مصوبات آن  هم اعالم شد.
وى با اشاره به اينكه گزارش هايى هم از كانون 
اقدامات  و  ايران  و  عراق  كشور  از  ريزگرد  هاى 
انجام شده براى مقابله با آن ارائه شد، افزود:  مسئله 
انتقال آب براى ما نگران كننده است زيرا ما هم 
براى كشاورزى و هم براى احياى تاالب ها به آب 
كارون نيازمنديم زيرا يكى از عوامل ايجاد ريزگردها 
همين نبود آب است. كمبود آب يك واقعيت است 

و ما بر حل اين مشكل تاكيد داريم.
 جزايرى در ادامه تصريح كرد: ما از آقاى جهانگيرى 
و وزرا دعوت كرده ايم تا وقتى كارها مقدارى پيش  
رفت براى خاطرجمعى بيشتر مردم به استان بيايد 

كه اين دعوت هم اجابت شد.

دستور دولت به سازمان برنامه و بودجه 
براى حل مشكالت خوزستان

كه  دارد  تاكيد  دولت  گفت:   خوزستان  استاندار 
نهايت  بايد  و  است  كشور  تپنده  قلب  خوزستان 
تالش انجام شود تا مشكالت اين استان حل شود.

 شريعتى  پس از جلسه ستاد بحران دولت در جمع 
خبرنگاران اظهار كرد: معاون اول رئيس جمهور به 
سازمان برنامه و بودجه دستور داده است تا تامين 
نيازهاى استان خوزستان در زمينه مبارزه با ريزگردها 

در اولويت قرار گيرد و اين نيازها تامين شود.

وى در ادامه افزود:  در اين جلسه تصميمات وزارت 
همچنين  و  شد  پيگيرى  كشاورزى  جهاد  و  نيرو 
سردار باقرى و دهقان آمادگى كامل خود را براى 
كمك به حل مشكالت استان اعالم كردند. درواقع 
تمام ظرفيت هاى كشور براى حل مشكل ريزگردها 

در خوزستان بسيج شده است.
استان  مردم  متانت  و  صبر  از  پايان  در  شريعتى 
خوزستان براى تحمل مشكالت و همچنين تالش 
هاى وزرا و نماينده ولى فقيه در استان و نمايندگان 

خوزستان براى حل اين مشكالت تشكر كرد.

نهال كارى را در كانون هاى ريزگرد 
خوزستان آغاز كرده ايم

مشكل  حل  گفت: براى  كشاورزى  جهاد  وزير 
ريزگردهاى خوزستان برنامه هاى كوتاه مدت و 

ميان مدتى را در دست اجرا داريم.
به گزارش ايسنا، محمود حجتى پس از جلسه ستاد 
بحران دولت در جمع خبرنگاران اظهار كرد: از روز 
پنج شنبه نهال كارى را در حدود 30 تا 40 هزار 

هكتار زمين آغاز كرده ايم.
وى در ادامه افزود:  رئيس جمهور در اين باره به ما 
ماموريت اقدام فورى داده بودند كه ما هم با بسيج 
را  اقدامات  اين  امكانات  همه 

آغاز كرده ايم.
وزير كشاورزى در ادامه خاطر 
هم  مدت  ميان  در  كرد:  نشان 
تا  هشتصد  بين  كه  داريم  بنا 
نظر  از  زمين  هكتار  هزار   900
اين  كنيم.  تقويت  بيولوژيكى 
هاى  بيابان  عمده  ها  زمين 
خوزستان را تشكيل مى دهند. 
در  طرحى  بازنگرى  حال  مادر 
برنامه  در  و  داريم  زمينه  اين 
ميان مدت پنج ساله نهال كارى، 
و  بذركارى  و  كارى  جنگل 
بذرپاشى را در اين مناطق انجام 

مى دهيم.
اقدام وزارت نيرو براى خريد مقره هاى سيليكونى

وزير نيرو گفت:  26 پست بسيار مهم برق استان 
خوزستان در يك ماه آينده به صورت كامل با مواد 

سيليكونى پوشش داده مى شود.
بحران  ستاد  جلسه  از  پس  چيت چيان،  حميد   
براى  وسيعى  اقدام  كرد:  نشان  خاطر  دولت 
تا  است  شده  انجام  سيليكونى  هاى  خريد مقره 
هاى  مقره  با  سراميكى  هاى  مقره  وسيله  بدين 
سيليكونى تعويض شود زيرا اين مقره ها خاك 

گريز و آب گريز هستند.
وى در ادامه در ساير اقدامات وزارت نيرو براى 
حل مشكالت ريزگردها در استان خوزستان گفت:  
قسمت هاى حساس شبكه هاى انتقال و فراتوزيع 
در  اهواز  برق  توزيع  شبكه  تمام  و  روز   18 در 
پانزده روز شستشو داده مى شود. تمام امكانات از 
جمله نيروى انسانى و تجهيزات الزم هم به استان 

خوزستان انتقال داده شده است.
چيت چيان در ادامه اظهار كرد: تا ديروز 14 ديزل 
ژنراتور در استان خوزستان بود كه با اضافه شدن 
عدد   16 به  تعداد  اين  ديگر،  ژنراتور  ديزل  دو 
رسيد. تمامى اين ديزل ژنراتورها در تصفيه خانه 
هاى خوزستان مستقر شده است تا اگر قطعى برق 

داشتيم آب شرب مردم تامين شود.

خوزستان  استان  نظام مهندسى  رئيس 
نيز با بيان اينكه نظام مهندسى ساختمان 
نيازمند تعامل و همگرايى با دستگاه هاى 
اجرايى است؛گفت: سازمان نظام مهندسى 
ساختمان به لحاظ ماهيت كار به تنهايى 
و  بردارد  گام  عرصه  اين  در  نمى تواند 
مانند  ديگر  اجرايى  دستگاه هاى  تعامل 
شهردارى، اداره كل راه و شهرسازى و 

شوراى اسالمى شهرها الزم است.
يك  مسكن  گفت:  زاده   برومند  بهنام 
سرمايه براى شهروندان است، بازخورد 
سال هاى  در  ساخت وساز  نحوه 
گذشته، نمايانگر كاهش كيفيت و عمر 

بعد از حدود 10 سال  ساختمان ها بوده كه بعضاً 
غيرقابل استفاده است.

توجه  با  ساختمان  صنعت  متأسفانه  گفت:  وى 
به اهميت باالى اجتماعى در دست متخصصان 
امر نيست و از اقشار مختلف اجتماعى به بحث 
بدون  و  پيداكرده اند  ورود  ساختمان  اجراى 
رعايت اصول و مقررات اقدام به اين كار مى كنند.
برومند زاده بابيان اينكه قانون و مقررات مكتب 
گفت:  است  متفاوت  آن  عملى  اجراى  با  شده 
در  بايد  ساختمانى  نقشه هاى  تمام  قانون  طبق 
بعدازآن  و  شود  كنترل  ساختمان  نظام مهندسى 
ساختمان  پروانه  درنهايت  و  مشخص  ناظران، 

صادر شود. يكى از مشكالتى كه در اين زمينه 
«گروه  ساختمان هاى  كه  است  اين  دارد  وجود 
ارجاع  نظام مهندسى  سازمان  به  (بلندمرتبه)  د» 
مواد  اين  به  توجه  بدون  شهردارى  و  نمى شود 
قانونى، اقدام به صدور پروانه ساختمان مى كند

ساختمان هاى  در  كرد:  خاطرنشان  زاده  برومند 
«گروه د» كه اكثراً بدون كنترل و نظارت سازمان 
نظام مهندسى ساختمان و برخالف مقررات ملى 
ساختمان طراحى و اجرا مى شوند جاى نگرانى 
وجود دارد، دستگاه هاى نظارتى و كنترلى آن ها 

به شكل شايسته اى انجام نمى پذيرد
وى گفت: براى احترام به حقوق شهروندان، تمامى 
ساختمان ها بايد اصولى و استاندارد ساخته شود و 

اين كمترين حق شهروندان استان است
اينكه  به  اشاره  با  زاده  برومند 
ايمنى  آموزش هاى  و  فرهنگ سازى 
در حوزه كارگران ساختمانى و حوزه 
مهندسان  و  كارفرمايان  و  پيمانكاران 
از  پيشگيرى  در  مهم  مقوله اى  ناظر 
ارتقاء  و  ساختمانى  حوادث  وقوع 
پيرو  گفت:  است  محيط  بهداشت 
نظام مهندسى  فى مابين  تفاهم نامه 
ساختمان خوزستان و سازمان آموزش 
فنى و حرفه اى استان، كميته كنترل اين 
نيروها  آموزش  طرح  مجرى  سازمان 

اجرايى شده است.
وى به اهميت اجرايى شدن مجريان ذى صالح در 
خوزستان اشاره و خاطرنشان كرد: بحث مجريان 
ازجمله  استان  دو  به جز  كشور  كل  در  ذى صالح 
است  اين  دليل  و  است  نشده  اجرايى  خوزستان 
كه شهردارى ها با ما همكارى نكردند و معتقديم 
اشتغال  ذى صالح،  مجريان  بحث  شدن  اجرايى 

بسيارى از مهندسان را به دنبال خواهد داشت.
در  ايمنى  داشتن  براى  اينكه  بابيان  زاده  برومند 
ساخت وسازها بايد ساير نهادها با نظام مهندسى 
لينك شود گفت: هرروز سازه ها عظيم و عظيم تر 
مى شوند و در حفظ ايمنى ساختمان ها سازمان 

نظام مهندسى تنها مانده است.

جلسه مديريت بحران  خوزستان در دولت
خبر

خبر
توصيه هاى ايمنى در پيشگيرى از عوارض گرد و غبار

رئيس مركز بهداشت خوزستان با هشدار در خصوص اثرات سوء گرد و غبار بر 
سالمت افراد به ويژه گروه هاى آسيب پذير..

 رئيس مركز بهداشت خوزستان با هشدار در خصوص اثرات سوء گرد و غبار بر 
سالمت افراد به ويژه گروه هاى آسيب پذير، اقدامات الزم در پيشگيرى از بروز 

حوادث و عوارض زيان بار اين پديده بر سالمتى را تشريح كرد.
به نقل از پايگاه اطالع رسانى دانشگاه علوم پزشكى اهواز، دكتر شكراله سلمان زاده، 
نوزادان، كودكان، نوجوانان، سالخوردگان، افراد مبتال به بيمارى هاى قلبى و تنفسى 
را از گروه هاى پر خطر و آسيب پذير با اين پديده برشمرد و گفت: با توجه به بروز 
پديده گرد و غبار توصيه مى شود كه در هنگام بروز پديده گرد و غبار در منزل مانده 
و درها و پنجره ها را بسته نگه داشته و از فعاليت غير ضرورى در خارج از منزل 
اجتناب شود. وى ادامه داد: در صورت اجبار به فعاليت در هواى آزاد با به حداقل 
رساندن زمان مواجهه با اين پديده، حتما از ماسك مخصوص گرد و غبار كه در داروخانه 
هاى سطح شهر موجود است استفاده شود و در صورتى كه به اين نوع ماسك ها دسترسى 
ندارند يك قطعه دستمال مرطوب را جلوى دهان و بينى خود قرار دهند. معاون بهداشتى 
دانشگاه علوم پزشكى اهواز در ادامه به افرادى كه داراى بيمارى هاى قلبى، تنفسى و آسم 
يا داراى عاليمى مانند تنگى نفس، سرفه، خس خس و درد قفسه سينه هستند، توصيه 
كرد: عالوه بر مصرف به موقع داروهاى خود اقدامات احتياطى و پيشگيرى كننده را جدى 
گرفته و در صورت تداوم يا تشديد عاليم به پزشك و يا نزديك ترين مركز بهداشتى 

درمانى مراجعه كنند.
وى استفاده نكردن از غذاهاى چرب، استفاده زياد از مايعات و لبنيات كم چرب و 
شستشوى مكرر بينى و دهان و همچنين پوشش مناسب مواد غذايى آماده مصرف را در 

جلوگيرى از بروز عوارض ناشى از گرد و غبار موثر دانست.
سلمان زاده با اشاره به كاهش ميزان ديد در هنگام گرد وغبار از مردم خواست از سفرهاى 
غير ضرورى اجتناب كنند و چنانچه بنا به ضرورت در جاده بوده و در حال رانندگى هستند 
ضمن رعايت قوانين راهنمايى و رانندگى با دقت و با سرعت مناسب رانندگى كرده و در 

صورت لزوم تا برطرف شدن شرايط حاد، اتومبيل را در نقطه امن متوقف كنند.
با وقوع توفان گرد و غبار در هشتم بهمن ماه در اهواز، ميزان آلودگى به 66برابر حد مجاز 
رسيد و قطعى برق، آب و لغو تعدادى از پروازهاى فرودگاه اهواز را به دنبال داشت و به 
دنبال وقوع اين پديده، قطعى برق، آب و تعطيلى مدارس در چندين نوبت اتفاق افتاد.

تملك كارخانه لوله سازى گروه ملى صنعتى
 فوالد ايران بالتكليف مانده است

عضو كميسيون انرژى مجلس با اعالم اينكه 400 ميليارد تومان از اموال فروخته شده 
كارخانه لوله سازى گروه ملى صنعتى فوالد ايران در حساب بانك ملى است، گفت: 

تملك اين كارخانه و دارايى هاى ضبط شده آن بالتكليف مانده است.
تملك كارخانه لوله سازى گروه ملى صنعتى فوالد ايران بالتكليف مانده است

هدايت اهللا خادمى نماينده مردم ايذه و باغملك در مجلس شوراى اسالمى، با اشاره به 
تشكيل گروه ملى صنعتى فوالد ايران از چندين كارخانه تيرآهن سازى، ميلگردسازى، 
الكترودسازى و لوله سازى بدون درز و با درز گفت: اين مجموعه اولين كارخانه 
توليد بدون درز را در غرب آسيا راه اندازى كرد. وى اظهار داشت: اين شركت كه 
زيرمجموعه وزارت معادن و فلزات وقت بود، زمان دفاع مقدس، لوله هاى بدون درز 
براى خمپاره ها توليد مى كرد و يكى از مشكالت اين تجهيزات جنگى را حل كرد؛ 
بدين ترتيب كه لوله ها را به تراشكارى هاى سراسر ايران مى فرستادند تا روتراشى و 

توتراشى شده و از آنها در خمپاره استفاده شود.
خادمى با ذكر اينكه صدام همواره اين كارخانه را به علت استفاده راهبردى اش بمباران 
مى كرد، در ادامه گفت: كارخانه لوله سازى گروه ملى صنعتى فوالد ايران چهار هزار 
نفر پرسنل داشت كه گروه خصوصى سازى چند سال پيش آن را به مه آفريد خسروى 
مديريت  دادستانى،  مه آفريد،  بازداشت  از  پس  داد:  ادامه  وى  كرد.  واگذار  معدوم 
كارخانه را از اويل سال 90 برعهده گرفت و دو نفر ناظر در آن قرار داد، اما از پايان 
سال 93 سرپرستى به بانك ملى محول شد. بانك ملى عالقه اى به تملك كارخانه 

لوله سازى گروه ملى صنعتى فوالد ايران ندارد
عضو كميسيون انرژى مجلس شوراى اسالمى گفت: از آنجا كه بانك ملى خود 
از كارخانه لوله سازى طلبكار بود، از آن خواسته شد تا وضعيت كارخانجات را 
تعيين تكليف كند اما بانك با امروز و فردا كردن عالقه اى به تملك كارخانجات نشان 

نداد و تا امروز بدون آورده و درآمد بالتكليف مانده است.
وى ادامه داد: بازرگانان و تجار در اين مدت با روش پرداخت دستمزد روزانه، 
سفارش كاالهاى خود را به كارگران مى دادند اما از نيمه سال 95 به بعد اين سفارش 
نيز ديگر انجام نمى شود چرا كه تجار نمى توانند به كارخانه اى كه صاحب آن مشخص 

نيست اعتماد كنند.
كارخانه بدهكار شده است

خادمى با اشاره به بدهكار شدن كارخانه لوله سازى گروه ملى صنعتى فوالد ايران 
گفت: از ابتداى آبان ماه تا به امروز هيچ حقوقى به كارگران داده نشده است و وعده اى 
هم كه در دهه فجر امسال از سوى گروه مالى صنعتى فوالد راجع به پرداخت حقوق 
داده شد، عملى نشد. وى از اقدامات اعتراضى پرسنل كارخانه نسبت به عدم دريافت 
حقوق خود خبر داد و با اشاره به اينكه كارگران در چند نوبت مسئوالن كارخانه را 
به داخل راه ندادند، خاطرنشان كرد: اين كارخانه كه يكى از بزرگترين كارخانجات 
كشور است بايد هرچه سريعتر تعيين تكليف شود و نبايد اين همه امكانات و منابع به 
حال  خود رها شود. نماينده مردم ايذه و باغملك گفت: مديران گروه ملى و صنعت 
فوالد ايران اعالم كرده بودند كه 400 ميليارد تومان از اموال فروخته شده كارخانه در 
حساب بانك ملى است اما همچنان با كارخانه به صورت گوشت قربانى برخورد 

مى شود و تكليف دارايى هاى ضبط شده آن مشخص نمى شود.

نحوه استقرار 14 ژنراتور برق در تصفيه خانه هاى آب اهواز
غالمرضا براتى از نصب و راه اندازى ژنراتورهاى برق الزم در محل تصفيه خانه هاى 
آب كالنشهر اهواز خبر داد و در گزارشى جزييات كامل اين ديزل ها را تشريح نمود.

 براتى با اشاره به ارسال 14دستگاه ديزل ژنراتور برق اضطرارى از سراسر كشور به 
اين شهرستان، گفت: اين تعداد دستگاه با توان هاى مختلف از شركت هاى تابعه 
وزارت نيرو و آبفا كشور جهت استقرار در تصفيه خانه هاى آب فاقد ژنراتور برق 
ارسال شد. وى افزود: باتوجه به نياز تاسيسات تصفيه خانه ها به توان برق الزم در 
راستاى خاموش نشدن در مواقع بى برقى، اين ژنراتور ها در محل مورد نظر خود 

مستقر گرديدند. 
مديرعامل شركت آبفا اهواز نحوه استقرار اين تعداد ژنراتور را اينگونه شرح داد: 
نصب و راه اندازى سه ديزل با توان هاى 1,4مگاوات، 500و 350 كيلووات در 
ايستگاه پمپاژ آب پاك و يك دستگاه 1500كيلووات در ايستگاه پمپاژ آب خام در 
تصفيه خانه شماره يك در تصفيه خانه آب شماره دو شش ژنراتور برق نصب و 
درحال راه اندازى مى باشند: يك دستگاه 1,1مگاوات پرتابل جهت ايستگاه پمپاژ آب 
پاك، سه دستگاه با توان هاى 800 و 500كيلووات در محل پست اصلى (درحال راه 
اندازى) و يك ديزل 630 كيلووات جهت پست مصرف داخلى تصفيه خانه، استقرار 
ژنراتور 1,1 مگاوات در ايستگاه پمپاژ آب خام (درحال نصب و راه اندازى) نصب و 
راه اندازى دو ديزل با توان مشابه 630 كيلووات براى ايستگاه هاى پمپاژ آب خام و 
پاك در محل تصفيه خانه آب شماره سه (درحال راه اندازى) ، انجام عمليات نصب 
و راه اندازى يك دستگاه ديزل ژنراتور برق 200 كيلووات خاص تصفيه خانه منابع 
 2500kva آب كارون، تحويل چهار دستگاه ترانسفورماتور با توان هاى 1600 و
جهت راه اندازى ژنراتور هاى آب تصفيه و خام در محل تصفيه خانه آب شماره دو 
اهواز و انتقال دو دستگاه ديگر با توان 2,2مگاوات در راستاى نصب و راه اندازى در 

تصفيه خانه شماره دو.
غالمرضا براتى ضمن تقدير از تالش هاى شبانه روزى پرسنل اين شركت در مدت 
بحران هاى پيش آمده ابراز اميدوارى كرد با اتمام عمليات نصب و راه اندازى اين 

ژنراتور ها شهر در مواقع قطع برق دچار بحران بى آبى نگردد.

صنعت ساختمان در دست متخصصان نيست
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مردم به خاطر مشكالت اقتصادى از مذهب دست كشيده اند
آيت اهللا موحدى كرمانى، رئيس موقت مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره 
به اين كه برخى  در مقابل هر گام موثرى كه براى كاسته شدن از مشكالت 
اين  كرد:  اظهار  مى كنند،  بهانه  را  بودجه  كمبود  مى شود  برداشته  اقتصادى 
كه نشد ما هر گاه مى خواهيم گام موثرى را در نظام برداريم، عده اى بگويند 
بودجه نيست. مى خواهيم به داد فقرا برسيم، مى گويند بودجه نيست. مى خواهيم 
بهره ورى بازنشستگان را باال ببريم، مى گويند بودجه نيست. مى خواهيم فرزندان و 
خانواده هاى شهدا را حمايت كنيم، باز هم مى گويند بودجه نيست. البته من فكر 
مى كنم اين طور هم نباشد كه مى گويند بودجه نيست. شايد بودجه هم هست اما 
به جاى ديگرى مى رود. دبير كل جامعه روحانيت مبارز افزود: اگر مردم نيازمند 
باشند، نان شب نداشته باشند، نتوانند بچه هايشان را به مدرسه بفرستند و خانه اى 
براى زندگى نداشته باشند، معنايش همان حديث امام على (ع) است كه فرمود: 
نزديك است كه فقر به كفر بيانجامد. همان طور كه االن هم مى شنويم كه عده اى 
به دليل نيازهاى شديد اقتصادى شان دست از مذهب برداشته اند.ايسنا اين خبر را 

منتشر كرد.
سانسور 10 ساله آيت اهللا هاشمى در صداوسيما

حجت االسالم والمسلمين مسيح مهاجرى در مراسم اربعين آيت اهللا هاشمى 
رفسنجانى در يزد گفت: در اين مدت طوالنى حتى اجازه نمى دادند كه هاشمى 
مطالب خود را از طريق رسانه ملى به گوش مردم برساند. وى ادامه داد: عليرغم 
اين وضعيت در اين سال ها، وقتى آيت اهللا هاشمى رفسنجانى به ملكوت اعال مى 
پيوندند از همان ابتداى اوليه اين ارتحال توسط همان رسانه ملى بصورت گسترده 
پخش مى شود و از كلمات و جمالتى استفاده مى كند كه در 10 سال سانسور 

هيچ كلمه اى را بيان نمى كرد. انتخاب اين خبر را منتشر كرد.
آواربردارى چهار ساله روحانى

سعيد ليالز در گفت وگو با روزنامه آرمان گفت: ما در چهار سال اول دوره 
روحاني از اقتصاد ايران آوار برداري كرديم و در نهايت بايد گفت كه مجموعه 
شرايط گذشته كشور را به جايي رسانده كه تا سال ها فقط اعتدال مي تواند يگانه 
گفتمان نجات بخش ايران باشد و براي جلوگيري از بازگشت تندروى، انتخاب 

مجدد روحاني به عنوان تبلور فعلي اين گفتمان، عاقالنه ترين تصميم است.
ايران به دنبال حمله به آمريكاست!

نخست وزير رژيم صهيونيستى در نشست خبرى با رييس جمهور آمريكا گفت: 
آقاى رئيس جمهور شما خواستار مقابله با رژيم تروريست ايران شديد. اطمينان 
دارم كه با رهبرى شما روند قدرت گرفتن راديكاليسم اسالمى روند معكوس به 
خود مى گيرد. ترامپ از زمان روى كار آمدنش اقدامات مهمى انجام داده است، 
از جمله اين كه گفت ايران با موشك ها قطعنامه را نقض كرده است. او آن ها 
را به چالش كشيد و تحريم هايى را وضع كرد. نه فقط اسرائيل و اياالت متحده، 
بلكه بسيارى ديگر در منطقه نسبت به تهديد ناشى از ايران با ما هم نظر هستند. 
اين خطر فقط متوجه اسرائيل و منطقه نيست، بلكه متوجه اياالت متحده هم 
هست. آن ها دنبال بمب هاى قاره پيما هستند،آن هم نه يك بمب بلكه دنبال يك 
زرادخانه هستند. آن ها مى خواهند به اين توان برسند كه هركجاى كره زمين را 
كه خواستند هدف قرار دهند، و به خصوص نهايتا اياالت متحده را. فارس اين 

خبر را منتشر كرد.
ادعاى تازه فاكس نيوز درباره سردار سليمانى

شبكه خبرى «فاكس نيوز» براى چندمين بار مدعى شد سردار سليمانى به مسكو 
سفر كرده است. اين شبكه كه پيش از اين هم در چند مورد ادعاى مشابهى را 
مطرح كرده بود، نوشته است كه انجام اين سفرها نقض قطعنامه شوراى امنيت 

سازمان ملل است. فاكس مدعى شده است كه هدف از اين سفر ابراز ناخرسندى 
از فروش تسليحات روسى به عربستان و ديگر كشورهاى عربى است. فارس 

اين خبر را منتشر كرد.
واكنش سخنگوى شوراى نگهبان به تذكر آيت اهللا مكارم

سخنگوى شوراى نگهبان در كانال تلگرامى خود با ارائه مستنداتى به تذكر روز 
گذشته آيت اهللا مكارم درباره شركت هاى هرمى پاسخ داده است. وى در پستى 
تلگرامى خود مستندات نظر فقهى شوراى نگهبان را ارائه داد. «فقهاى شوراى 
نگهبان در پاسخ به نامه اى از ديوان عدالت ادارى بند ب و ج ماده ( 1 ) آيين نامه 
اجرايى چگونگى صدور و تمديد پروانه كسب و نحوه نظارت بر افراد صنفى 
در فضاى مجازى و ماده ( 1 ) دستور العمل تأسيسى و نحوه فعاليت و نظارت 
بر شركت هاى بازار يابى شبكه اى را خالف موازين شرع ندانستند.» عباسعلى 
كدخدايى در كانال تلگرامى خود دراين باره نوشت: به گواهى اسناد ذيل ادعاى 
خالف شرع بودن مصوبه اى از سوى ديوان عدالت ادارى براى شوراى نگهبان 
ارسال شده و فقهاى محترم نيز به استناد ماده 87 قانون ديوان عدالت ادارى و مبتنى 

بر اصل چهارم قانون اساسى پس از بررسى نظر فقهى خود را بيان داشته اند.
توجيه نظام پزشكى اصفهان درباره خطاى يك پزشك

رئيس سازمان نظام پزشكى اصفهان در مورد خبر خارج كردن كليه يك بيمار به 
جاى كيست مى گويد: كليه اين بيمار در لگن او بوده و هر دو كليه به هم چسبيده 
و در يك هاله قرار داشته است؛ اين طرز قرار گرفتن كليه تا كنون 4 مورد در 
جهان گزارش شده و اين بيمار اصفهانى نفر پنجم در دنياست. كليه اين بيمار 
مشكل نداشته اما چون كليه در مكان خودش نبوده دكتر آن را از بدن بيمار خارج 
كرده است. با توجه به حساسيت اين موضوع در صورت شكايت بيمار طى 
كمتر از 20 روز نتيجه را اطالع رسانى خواهيم كرد. ايسنا اين خبر را منتشر كرد.

روايت محمود صادقى از ذوق زدگى روزنامه كيهان
محمود صادقى در اين مطلب كه در كانال تلگرامى خود منتشر كرده آورده 
است:«اين طرح توسط آقاى يوسفيان مأل، نماينده آمل تهيه شد و وقتى به ما 
نشان داد، اتفاقاً به آن ايراداتى گرفتيم و گفتيم كه بايد چكش كارى شود. 
حتى وقتى كه او مطرح كرد كه قصد دارد طرح را با 2 فوريت به هيئت 
رئيسه تقديم كند، دكتر عارف گفت كه بهتر است يك فوريتش ارائه شود. 
در اين مدت هم ما فرصت داريم كه بيشتر روى اين بندها و موادش بحث 
كنيم. حتى آقاى عارف و من به آقاى يوسفيان گفتيم كه اين طرح نياز به 
بررسى تطبيقى دارد.متأسفانه اين طرح برخى از جمله روزنامه كيهان را ذوق 
زده كرد. اين طرح اصًال از سوى اصالح طلبان و يا فراكسيون اميد تهيه 
نشده كه آن را به اعضاى فراكسيون نسبت مى دهند. نمى دانند كه دوستان 
همفكر خودشان اين طرح را تهيه و حتى امضا هم كرده اند. در واقع حتى 
ليست امضا كنندگان را هم نديده اند و اگر ما هم امضا كرده ايم، دليلش اين 
بوده كه با كليات موافقيم اما سر جزئيات بحث داريم. متأسفانه برخى كه 
هياهو مى كنند، (البته غير از ايرادات حقوقى حقوقدانان) منافقانه دم از آزادى 
مسئوليتى  آزادى  سركوب  جز  كه  داده  نشان  عملكردشان  سال ها  مى زنند. 
ندارند.هدف ما اين بوده كه كسانى كه عرصه را تنگ مى كنند، قانون با آنها 
برخورد كند. نمونه اخيرش در روز 22 بهمن در بندرگز آقاى مازنى سخنران 
را  مراسم  جايگاه  شبانه  عده اى  اما  كردند  تصويب  تأمين  شوراى  و  بودند 
تخريب كردند و اجازه برگزارى ندادند. درحالى كه قانون اجازه برگزارى و 
سخنرانى مى دهد، چه طور عده اى به خود اجازه مى دهند كه چنين اقداماتى 
كنند. اگر قانون باشد، قطعاً جلوى اين رفتارها گرفته مى شود. بنابراين ما مى 
دانيم كه اين طرح بايد بازنگرى شود و در نوشتن برخى موارد دقت الزم به 

خرج داده نشده و سهل انگارى شده است. اما حرف اين است كه اين طرح 
تصويب نشده و قطعاً تصحيح مى شود.{در مورد رفع حصر} من مجموعاً از 
تعامالتى كه صورت گرفته است و قرائنى كه وجود دارد، همچنين در برخى 
ديدارها و مالقات هاى شخصيت هاى اصالح طلب و دولتى نقل قول هاى خوبى 
شنيده ام. در واقع نقل قول هايى كه شده، حاكى از نگاه مثبت به اين موضوع بوده 

است. بنابراين از قرائن اينطور برمى آيد كه ان شاءاهللا گشايشى شود.»
نگاه آيت اهللا امينى به رياست جديد مجمع

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: بعد از انتخاب اعضاى جديد 
رهبرى  معظم  مقام  توسط  مجمع  رياست  نظام  مصلحت  تشخيص  مجمع 
انتخاب خواهد شد.آيت اهللا ابراهيم امينى عضو مجمع تشخيص مصلحت 
اساس  بر  نظام  مصلحت  تشخيص  مجمع  اعضاى  اينكه  بيان  با  نظام 
راهبردهاى معين شده عمل مى كنند درباره رياست موقت آيت اهللا موحدى 
مجمع  جديد  اعضاى  انتخاب  تا  شد  مقرر  گفت:  مجمع  اين  در  كرمانى 
تشخيص مصلحت نظام رياست جلسات مجمع تشخيص مصلحت نظام به 
عهده آيت  اهللا موحدى كرمانى باشد.وى گفت: بعد از انتخاب اعضاى جديد 
رهبرى  معظم  مقام  توسط  مجمع  رياست  نظام  مصلحت  تشخيص  مجمع 
انتخاب خواهد شد.آيت اهللا امينى همچنين گفت: حضرت آقا هر امرى كه 
داشته باشند براى ما مطاع است و ايشان هر صالحى بدانند و هرفردى را كه 
خود ايشان صالح بدانند و انتخاب كنند، همان درست و صحيح خواهد بود 
چرا كه حضرت آقا براى همه ما فصل الخطاب و حجت است.اين مطلب 

در تسنيم منتشر شده است.

عارف كانديداى اصالح طلبان را معرفى كرد
محمدرضا عارف در كنگره حزب ترقى ايران افزود: مسير روشن است و آنچه كه 
از اول مطرح كرديم اين است كه رويكرد 92 بايد ادامه يابد، ما رويكردى را در 
سال 92 ارائه كرديم كه براى مردم پيام داشت و نتيجه اش را همه دريافت كردند.
وى يادآور شد: ممكن است افرادى هم خالف اين نظر را داشته باشند، ولى همان 
رويكرد را بايد ادامه دهيم و آنچه كه امروز قطعى است جريان اصالحات يك 
نامزد خواهد داشت كه البته نظر شخصى من كه بارها اعالم كرده ام آقاى روحانى 
است چرا كه چهار سال ايشان در راس دولت بوده و عملكردش را مى دانيم.اين 

مطلب در تسنيم منتشر شده است.
روايت وزير ارشاد از اوضاع اسفناك دولت

وزير ارشاد با بيان اينكه اگر مسئوليت اجتماعى در جامعه شكل بگيرد فقر و 
بيكارى و مشكالت اقتصادى كم مى شود، ادامه داد: در سخت ترين شرايط 
منابع مالى در دولت هستيم؛ درآمد نفت از 43 ميليارد دالر سال 91 به 23 ميليارد 
دالر در سال 94 و 33 ميليارد دالر در سال جارى كاهش يافته است. دولت با 
انبوهى از تعهدات دچار چالش جدى است.اين عضو كابينه دولت يازدهم تأكيد 
كرد: دولت به تنهايى نمى تواند بارمالى را به دوش بكشد؛ حجم نيازها با منابع 
درآمدى هيچ تطابقى ندارد و مهمترين راه برون رفت از اين مشكالت گسترش 
مسئوليت اجتماعى است؛ براى اين كار به نهادهاى مدنى و اجتماعى فراوانى نياز 
داريم. مسئوليت اجتماعى بايد از اين نهاد ها ايجاد شود نه از دولت.اين مطلب 

در تسنيم منتشر شده است.
نظر يكى از نزديكان احمدى نژاد درباره آشتى ملى

معاون سابق مطبوعاتى وزير ارشاد گفت: مقدمه آشتى ملى، اظهار ندامت اصالح 
طلبان از سال ها عمليات جنگ روانى و سياسى عليه نظام است.محمدعلى رامين 

معاون مطبوعاتى وزير ارشاد دولت نهم با اشاره به ادعاى اصالح طلبان مبنى بر 
آشتى ملى و در پاسخ به سوالى مبنى بر اينكه آيا اساسا مگر قهرى وجود داشته 
كه بخواهد آشتى صورت بگيرد اظهار داشت: قهر وجود داشته اما به نظرم اين 
اصالح طلبان بودند كه با مردم قهر و بحث خروج از حاكميت را مطرح كردند. 
پس از چند سال هم فتنه سال 88 را سازماندهى و پيگيرى كردند.وى افزود: حال 
اگر اصالح طلبان بعد از گذشت چند سال و از دست دادن پدرخوانده خود، 
احساس مى كنند بايد برگردند و آشتى كنند، مانعى نخواهند داشت.ااين مطلب 

در مهر منتشر شده است.
به من نگوييد احمدى نژاد!

حضور برخى از وزراى دولت در حياط پاستور حاشيه هاى جالبى را به همراه 
داشت.برخى از اعضاى كابينه حسن روحانى رئيس جمهور روز گذشته چهارشنبه 
پس از اتمام جلسه هيئت دولت در جمع خبرنگاران حاضر شدند و به سواالت 
آنان پاسخ دادند.در اين بين على ربيعى وزير كار و رفاه اجتماعى به خاطر كالهى 
كه بر سر داشت سوژه عكاسان خبرى شده بود. يكى از خبرنگاران به همين دليل 
به وى گفت،: آقاى دكتر نكند مى خواهيد كانديداى رياست جمهورى شويد كه 
كاله بر سر گذاشته ايد؟ چون آقاى احمدى نژاد هم از همين كارها مى كرد و ُشد 
رئيس جمهور؟ربيعى نيز در پاسخ طنزگونه به خبرنگار و عكاس ها گفت، «تو رو 

خدا به من نگوييد احمدى نژاد!»

اعالم زمان حكم اعدام زنجانى
حجت االسالم و المسلمين منتظرى دادستان كل كشور در حاشيه نشست «قوه 
قضائيه انقالبى» با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالى مبنى بر اينكه 
چه تدبيرى بايد براى از بين رفتن مشكل پرونده بانك سرمايه و حل اختالف 
بين دادگاه و دادسرا انديشيده شود، اظهار كرد: اختالف بين دادسرا و دادگاه معنى 
ندارد؛ چراكه دادسرا در رتبه قضايى پايين تر از دادگاه قرار دارد و در نهايت دادگاه 
حكم را صادر مى كند. دادستان كل كشور از ارجاع پرونده امالك شهردارى به 
دادسرا خبر داد و گفت: حكم اعدام زنجانى تا زمان استرداد پول ها اجرا نمى شود.

مستى 400 هزار  تومانى!
«جريمه رانندگى در حالت مستى با مبلغ 400 هزار تومانى بيشترين مبلغ براى يك 
تخلف رانندگى در ايران است. اين ميزان جريمه از ابتداى امسال قانونى و اجرا 
شد. با  وجود  اين هنوز رانندگانى هستند كه در شرايط مستى پشت فرمان مى نشينند 
و خيابان ها و بزرگراه ها را با سرعت ديوانه وار ويراژ مى دهند.»روزنامه شرق 
در  دوستش  مى گفت  مى كرد،  گريه  تلفن  پشت  و  بود  زده  «زنگ  نوشت: 
بزرگراه تصادف كرده و از او خواسته براى كمك سراغش برود. به صحنه 
تصادف كه رسيده بود، فهميد دوستش مست اليعقل بوده و با سرعت زياد 
از  بود.  زده  آسيب  ديگر  نفر  چند  به  هم  و  خودش  به  هم  و  كرده  چپ 
اين شاكى نبود كه چرا دوست درس خوان دانشگاه  رفته امروزى اش چنين 
خطايى كرده، از اين شاكى بود كه بقيه دوستان ديگرش رانندگى در مستى 
را كار با حالى مى دانند كه اگر آدم مواظب باشد و كمى احتياط كند، مشكلى 
پيش نمى آيد. اين را كه گفت، ادامه داد برخى از خودروهاى اين جماعت، 
شب ها ميخانه سيار است، خيابان ها و بزرگراه ها را مى چرخند و مى نوشند 
و هر شب يك يا چند نفرشان تصادف مى كنند... .اين در شرايطى است كه 
جريمه رانندگى در حالت مستى با مبلغ 400 هزارتومانى بيشترين مبلغ براى 
يك تخلف رانندگى در ايران است. اين ميزان جريمه از ابتداى امسال قانونى 
و اجرا شد. با  وجود  اين هنوز رانندگانى هستند كه در شرايط مستى پشت فرمان 

مى نشينند و خيابان ها و بزرگراه ها را با سرعت ديوانه وار ويراژ مى دهند.

صادق زيباكالم معتقد بيانات رهبر انقالب  درباره "آشتى ملى" به معنا 
بستن باب "ديالوگ ملى" نيست.

رهبر معظم انقالب در سخنانى به بحث "آشتى ملى" كه چندى است 
فضاى سياسى و رسانه اى كشور را فراگرفته است واكنش نشان دادند 
و طرح اين بحث را رد كردند. ايشان تاكيد كردند كه "مگر مردم با هم 

قهر هستند كه بخواهند آشتى كنند؟" 
اين سخنان رهبر انقالب امروز در فضاى رسانه اى بازتاب وسيعى داشته و 
تفسيرهاى مختلفى را در پى داشته است. بحث آشتى ملى چندى پيش از 

سوى رييس دولت اصالحات مطرح شد.
جمهور  رئيس  ترامپ  دونالد  دولت  تهديدهاى  به  او 
االن  «معتقدم  گفت:  و  كرد  اشاره  ايران  عليه  آمريكا 
بهترين موقعيتى است كه مى توان فضاى آشتى ملى را 

در كشور حكم فرما كرد.»
رييس دولت اصالحات گفته بود: «ممكن است حتى 
افرادى در ايران ميانه خوبى با انقالب يا نظام هم نداشته 
باشند، اما... وقتى اصل كشور و نظام و منافع ملى و 
در  خط  يك  در  همه  مى شود...  تهديد  ايران  حيثيت 
مقابل كسى كه مى خواهد تجاوز بكند، مى ايستند و ما 
ايستاده ايم. بايد بگذاريم همه بيايند و در صحنه حضور 
داشته باشند و سياست ها و رويكردها به جانب چنين 

آينده نگرى باشد.»
به  طلب  اصالح  سياسى  فعاالن  سخنان  اين  از  پس 
اى  گونه  به  كنند.  روشنتر  را  بحث  تا  افتادند  تكاپو 
فرض  پيش  يك  به  قائل  اصالحات  دولت  رييس 
است و آن اين است كه ايران اكنون براى مقابله با 

تهديد خارجى نياز به "آشتى ملى" دارد.
اما رهبر انقالب طرح "آشتى ملى" را از آن جهت كه 

بين نيروهايى كه نظام را قبول دارند قهرى نيست، رد 
كردند. 

معظم  مقام  دفتر  رسانى  اطالع  پايگاه  گزارش  به 
رهبرى، حضرت آيت اهللا خامنه اى به تعبير مطرح شده 
با  و  و  اشاره  ملى»  «آشتى  عنوان  با  اخير  روزهاى  در 
بى معنى دانستن اين تعبير و انتقاد از پر و بال دادن به 
آن در روزنامه ها، گفتند: «مگر مردم با هم قهر هستند كه 

بخواهند آشتى كنند؟ قهرى وجود ندارد، البته مردم ما با كسانى كه در 
سال 88 به روز عاشوراى حسينى اهانت كردند و با قساوت و لودگى 
و بى حيايى، جوان بسيجى را در خيابان لخت كردند و كتك زدند، قهر 

هستند و با آنها آشتى هم نمى كنند.»
ايشان افزودند: "البته كسانى كه با اصل انقالب مخالف بودند و مى گفتند 
«انتخابات بهانه است و اصل نظام هدف ماست»، عده اى معدودند و در 
مقابل اقيانوس عظيم و پر طراوت ملت ايران، فقط يك قطره كوچك 

هستند."

رهبر انقالب اسالمى خاطرنشان كردند: «مردم ايران در جايى كه پاى 
اسالم، ايران، استقالل و ايستادگى مقابل دشمن در ميان است، با همه 
وجود ايستاده و با يكديگر متحد و مجتمع هستند، البته ممكن است 
در فالن قضيه سياسى دو نفر با هم اختالف نظر داشته باشند، اما اين 

چيز مهم و مؤثرى نيست و مسئله اى عادى و طبيعى به شمار مى رود.»
اين سخنان رهبر انقالب به شكل هاى مختلفى تفسير شده است، بى 
بى سى فارسى در تحليل خود اينگونه القا كرده است كه رهبر انقالب 
"ضرورتى براى باز كردن فضا براى نيروهاى وفادار به نظام" نمى بينند. 
اما صادق زيباكالم تحليلگر مسائل سياسى و استاد دانشگاه تهران در 

اين باره نظر ديگرى دارد. 
سخنان  بسيارى  چه  «اگر  گفت:  انقالب  رهبر  سخنان  ارزيابى  در  او 
مقام معظم رهبرى را اينگونه تفسير كرده اند كه كه ايشان در را به 
روى  وفاق و "ديالوگ ملى" بسته اند اما  من اين استباط را از سخنان 

ايشان ندارم.»
زيبا كالم گفت: «معتقدم آنچه كه مقصود رهبر معظم انقالب بوده، اين 
است كه ايشان انتظار دارند مسائل اتفاقات 88 روشن تر شود. مواضع 
گروه هاى منتقد و معترض مشخص شود. معترضان مشخص كنند كه 

چه نگاهى به برخى رفتارهاى روز عاشوراى  و اتفاقاتى شبيه به آن 
در جريان اعتراضات دارند. به نظر مى رسد ايشان انتظار دارند اصالح 

طلبان و معترضان مرز خود را با اتفاقات ساختار شكن روشن كنند.»
او اظهار كرد: «من يقين دارم هيچ اصالح طلب و منتقدى برخى اتفاقات 
روز عاشوراى سال 88 و پيش از آن را تائيد نمى كند. شايد اصال عده 
اى عامدانه براى گسترش اختالفات و شكاف در آن زمان دست به اين 
اقدامات زده باشند. تا دو جريان درگير را بيشتر به سمت رويارويى 

سوق دهند.» 
زيباكالم معتقد است "بايد روشن شود كه  معترضان چقدر در برخى 
حوادث سال 88 نقش داشتند. در  همه جوامع اتفاقاتى 
شبيه به اتفاق سال 88 رخ مى دهد ولى پس از آن وقايع 
است.  نداده  رخ  ايران  در  اتفاق  اين  شود،  مى  شفاف 
چركين  غده  به  نبايد   88 حوادث  حول  مبهم  مسائل 

تبديل شود."
"رسيدگى  بستر  بايد   «ابتدا  گفت:  دانشگاه  استاد  اين 
ملِى" به مسائل مبهم نامشخص سال 88 فراهم شود و 
يكبار براى هميشه ابعاد آن روشن شود. بعد از گذشت 
باز   هايش  سوال  تمام  با  پرونده  اين  هنوز  سال  هفت 
است. شايد بتوان بيانات رهبرى را نقطه عطفى براى 

"رسيدگى ملى" به اين موضوع بدانيم.» 
زيباكالم در پاسخ به اين سوال كه آيا سخنان رهبرى 
باب مذاكره را بسته است گفت: «من اين نتيجه گيرى 
و  تاريخى  ضرورت  يك  ملى  گو  و  گفت  نداشتم.  را 
نيازمند  وحدتى  گونه  هر  است.  ملى  منافع  ضرورت 
گفت و گو است. اما پيش از تمام اين ها بايد حوادث 

88 كالبد شكافى شود.»
زيباكالم  با بيان اين كه كه روز چهارشنبه لحن رهبر 
معظم انقالب نسبت به حوادث 88  متفاوت بود، افزود: 
«به اعتقاد من اين تصادفى نيست كه مقام معظم رهبرى 
براى اولين بار وقتى صحبت از آن وقايع مى شود، لفظ 
حركات  و  ساختارشكنى  از  و  نبردند  كار  به  را  "فتنه" 

زشت در روز عاشورا انتقاد كردند.»
اين استاد دانشگاه با اشاره به طرح بحث" گفت و گوى 
«االن  كرد:  اظهار  سياسى  فعاالن  برخى  سوى  از  ملى" 
شرايط مناسب ايجاد كارزار  گفت و گو هاى ملى فراهم است. اين 

گفت و گو ها بايد با محوريت حوادث 88 آغاز شود.»
او معقتد است پس از درگذشت آيت اهللا هاشمى ناطق نورى و رييس 
دولت اصالحات مى توانند در جايگاه آيت اهللا هاشمى ظاهر شوند و 
رابطى براى ايجاد فضاى گفت و گو ميان منتقدان و حاكميت باشند. 
به اعتقاد زيباكالم افرادى همچون على الريجانى و حتى غالمرضا 
طرف  دو  ارتباط  براى  ميان  اين  در  توانند  مى  نيز  مقدم  مصباحى 

كمك كنند.

تحليل صادق زيباكالم از بيانات رهبر انقالب درباره «آشتى ملى»

چرا زنان هم رجل هستندباب «گفت و گوى ملى» بسته نشده است
صادق روحانى

در ميان اخبار متعدد و مهمى كه در اين چند هفته مخابره شد، به يك خبر آنچنان كه 
بايد و شايد توجه نشد و آن هم بررسى موضوع رجل سياسى در شوراى نگهبان بود.

انتخابات  ادوار  تمامى  در  بحث  مورد  و  قديمى  موضوعات  از  يكى  موضوع  اين 
رياست جمهورى در گذشته بوده است. در هر دوره از انتخابات رياست جمهورى تعدادى 
از زنانى كه قصد كانديداتورى در انتخابات را دارند صالحيتشان به خاطر همين يك 

شرط (يعنى رجل سياسى بودن) احراز نمى شود.
حاال عباسعلى كدخدايى، سخنگوى شوراى نگهبان در كنفرانس مطبوعاتى اش خبر 
داده است كه موضوع رجل سياسى و به تبع آن امكان كانديداتورى زنان در انتخابات 
رياست جمهورى تا قبل از انتخابات رياست جمهورى  سال آينده در شوراى نگهبان مورد 
بررسى قرار خواهد گرفت. حضور زنان در مشاغل عالى نظام همواره يكى از تابوها 

بوده است. 
اگرچه رفته رفته از ميزان حساسيت به آن كاسته مى شود، اما هنوز هم مورد مناقشه است. 
در تمام ادوار گذشته جمهورى اسالمى تنها يك وزير زن داشته ايم. در همان زمان هم 
كلى سر و صدا به پا شد. مخالفان حضور زنان در منصب وزارت، اين مسأله را در تقابل 
با قوانين شرع يا قانون اساسى عنوان مى كردند. طرح دوباره موضوع رجل سياسى وقتى پا 
گرفت كه شايعه حضور مرضيه وحيد دستجردى به عنوان نامزد اصولگرايان در انتخابات 

رياست جمهورى آينده قوت يافت.
 اگرچه او حضورش در انتخابات را تكذيب كرد، اما اين مسأله يك بار ديگر مورد بحث 
قرار گرفت كه آيا زنان امكان حضور در انتخابات را دارند يا خير؟ اصل  يك صد و پانزدهم 
قانون اساسى شرايط رئيس جمهورى را اين گونه توضيح مى دهد: «رئيس  جمهورى بايد از 
ميان  رجال  مذهبى  و سياسى  كه  واجد شرايط زير باشند، انتخاب  شود: ايرانى  االصل ، تابع 
ايران ، مدير و مدبر، داراى  حسن  سابقه  و امانت  و تقوى ، مومن  و معتقد به  مبانى  جمهورى  
اسالمى  ايران  و مذهب  رسمى  كشور.» همان طور كه از هر متنى امكان تفسيرهاى متعدد 
وجود دارد، از لفظ «رجال مذهبى و سياسى» نيز مى توان تفسيرهاى گوناگونى ارايه 
داد. تفسيرى كه تاكنون مبناى عمل شوراى نگهبان در احراز صالحيت ها بوده است، 
تفسيرى است كه به معناى تحت اللفظى اين عبارت توجه دارد. رجال يعنى مردان و به 
همين سبب شوراى نگهبان در تمام ادوار گذشته نيمى از جمعيت كشور را براى احراز 
اين پست داراى صالحيت نمى  دانست. اما مخالفان و منتقدان اين تفسير چند دليل براى 
مخالفت خود بيان مى كنند. نخست اين كه لفظ رجال يك معناى لغوى دارد و يك معناى 
اصطالحى. معناى لغوى آن همان مردان است اما معناى اصطالحى آن اهليت داشتن، 
بزرگى و توانمندى است. به عنوان مثال وقتى كسى در موضوعى مدعى است كه بهتر و 
شايسته تر از ديگران است، در اصطالح به او مى گويند «صداى انـا َرُجْل او بلند است». 

اين رجل به معناى مرد نيست. دليل دومى كه منتقدان مطرح مى كنند در همين اصل 
يك صد و پانزدهم كه پيشتر ذكر شد، آمده است. اين اصل شرايط رجل سياسى بودن را 
عنوان كرده است. در هيچ كدام از اين شرايط سخنى از جنسيت نامزد رياست جمهورى 
به ميان نيامده است بلكه به موضوع تابعيت و اصالت و نيز توانايى هاى فردى نامزدها 
اشاره شده است. دليل سوم منتقدان نيز اين است كه اگر منظور قانون اساسى را مرد بودن 
تفسير كنيم، يكى از حقوق مصرح قانون اساسى درباره ايرانيان را ناديده گرفته ايم. اين 
حق انتخاب شدن و انتخاب كردن كه مطابق قانون اساسى به تمامى ايرانيان تعلق دارد، 
با تفسير اين عبارت به «مرد» بودن، از نيمى از مردم ايران سلب مى شود و اين با روح 

قانون اساسى مغايرت دارد.

سرمقاله

رييس دولت اصالحات گفته بود: «ممكن است حتى افرادى در ايران
 ميانه خوبى با انقالب يا نظام هم نداشته باشند، اما... وقتى اصل كشور و نظام و منافع 

ملى و حيثيت ايران تهديد مى شود... همه در يك خط در مقابل كسى كه مى خواهد 
تجاوز بكند، مى ايستند و ما ايستاده ايم. بايد بگذاريم همه بيايند و در صحنه حضور

 داشته  باشند و سياست ها و رويكردها به جانب چنين آينده نگرى باشد.»



گذشته  سال  از 10  بيش  در  خوزستان    
مى  نرم  پنجه  و  دست  ريزگردها  موضوع  با 
كند.اخيراً قطعى آب و برق و اينترنت هم به 
آن اضافه شده است. اوج اين بحران درست 
شما  نظر  به  افتاد،  اتفاق  بهمن  از 22  پس 
اشكال كار در كجاست؟ عملكرد نمايندگان 
چگونه  بحران  اين  كاهش  در  را  خوزستان 

ارزيابى مى كنيد؟

اگر بخواهيم مشكلى را رفع نماييم بايد به دنبال ريشه 
مجلس  موثر  نقش  از  نبايد  ميان  اين  در  باشيم،  ها 
سال  از  مشكل  اين  شويم،  غافل  اسالمى  شوراى 
80 آغاز شده و به طور كامل حل نشده است. سهم 
بزرگ اين مشكل به نمايندگان مجلس بر مى گردد. 
عملكرد نمايندگان در ادوار گذشته موثر نبوده، چه بسا 
اگر به نتيجه مى رسيدند االن مردم كمتر دچار مشكل 
مى شدند، برنامه هايى هم كه ارائه شده برنامه هاى 
كامل نبوده است در مجموع عملكرد مجمع نمايندگان 
خوزستان، عملكرد مثبتى نبوده است. البته نمايندگان 
دوره دهم با شناسايى ضعف ها و كاستى نمايندگان 

ادوار با يك رويكرد متفاوت مسائل را دنبال مى كند.

ويژه  نماينده  عنوان  به  اخيراً،  جنابعالى    
مجلس  پيگير تهيه گزارش شده ايد كه در 
آن مسائل و مشكالت فعلى استان تدوين و  
در صحن علنى قرائت شود قرار است در اين 

گزارش چه مواردى بيايد؟
دهم   دوره  نمايندگان  گفتم  قبال  كه  همانطور 
احقاق  بدنبال  جديد  رويكردى  در  خوزستان 
اين  از  يكى  كه  هستند  خوزستان  مردم  حقوق 
مساله  اين  خاطر   همين  به   . ريزگردهاست  موارد 
كميته  در  شد  قرار  و  مطرح  انرژى  كميسيون  در 
اين  در  شود.  پيگيرى  موضوع  كميسيون  نيروى 
شوراى  مجلس  پژوهش،  مركز  كارشناسان  كميته 
با  و  دارند  حضور  نيرو  وزارت  اسالمى،كارشناسان 
بومى  كارشناسان  از  جمعى  الزم،  اختيارات  كسب 
اين  در  شد.  خواهند  اضافه  كميته  اين  به  نيز  استان 
گزارش هم آخرين ضعف ها و كاستى ها و اقدامات 
انجام شده در خصوص ريزگرد ها و مسايل وابسته 
به آن و البته راهكار هاى مربوطه منتشر مى شود 

 اينجانب نيز تا پايان تهيه گزارش در خوزستان خواهم ماند 
تا سرعت كار افزايش يابد.

  قرار است اين گزارش  تا چه زمانى به  
هيات رئيسه مجلس ارائه شود؟

• ما بايد تا دوهفته آينده اين گزارش را تنظيم و نهايى 
كنيم، بعد از آن به مدت يك هفته در كميسيون انرژى 

مطرح و بررسى مى شود. تصور من برآنست كه تا يك 
ماه آينده، بعد از اعالم وصول توسط هيات رئيسه در 

صحن علنى مجلس شوراى اسالمى قرائت شود.

نمايندگان  از  برخى  و  مردم  از  تعدادى    
و  دولت  كه  دارند  اعتقاد  مجلس  اصولگراى 
در  مربوطه  هاى  دستگاه  و  استاندارى  بويژه 
اين زمينه ضعيف عمل كرده اند، ارزيابى شما 

در اين زمينه چيست؟
ما در بحث پيشگيرى و مقابله با بحران و اقدامات 
آنكه  عليرغم  و  كرديم  عمل  ضعيف  آن  از  پس 
گرفته،  صورت  زمينه  اين  در  زيادى  هاى  فعاليت 
داشته  زمينه  اين  در  كاربردى  نسخه  يك  نتوانستيم 
نيست،  دولت  اين  خاص  ريزگردها  پديده  باشيم. 
پيامدهاى  داريم  االن  و  داشته  وجود   80 ازسال 
سال هاى سپرى شده را مى بينيم، وضع موجود هم 
نشان مى دهد كه اقدامات انجام شده كافى نبوده و 
حتى ناكارآمد بوده است. اين مشكالت به سه دولت 
اين  گذشته  سال  در 15  ما  گردد.اگر  مى  بر  گذشته 
هاى  بحران  و  مسائل  كرديم،  مى  رفع  را  مشكل 

امروزى را شاهد نبوديم. يقينًا مى گويم اين پديده ، 
محصول كم كارى و كم توجهى دولت ها بوده است.
مشكل  برق،  هاى  مقره  شستشوى  مثال   عنوان  به 
ريزگردها  موضوع  با  شود  باعث  كه  نبوده  خاصى 
بايد  ها)  مقره  (شستشوى  برنامه  اين  بخورد،  گره 
به طور مرتب انجام شود تا مشكل حاد نشود، ببينيد 
ريزگردها  نشستن  با  كه  بوده  ضعيف  چقدر  مديريت 

روى مقره ها، ما تسليم آنها شديم؟!
چرا بايد هنگام قطع برق، آب و اينترنت هم از دسترس 
آمده  پيش  اتفاقات  شك  بدون  شود؟!  خارج  مردم 
حاصل، بى تدبيرى و بى مسئوليتى مديران بوده است !

  اين اشكاالت را متوجه سيستم خاصى 
مى دانيد؟

همه به سهم خود مسئوليت و قصور داشته اند اما وزارت 
نيرو در اين قضيه بيشترين كم كارى را داشته است . 
ببينيد اگر مديرى بى كفايت است، اگر ماشين آالت 
كافى نداريم همه به ضعف مديريتى وزارت نيرو بر مى 

گردد.
  در چند روز گذشته برخى از شهروندان 

استاندارى،  مقابل  در  تجمع  با  خوزستانى 
خواهان احقاق مطالبات شهروندى خود مانند 
حل مشكل ريزگردها شده اند، در مقابل عده 
اى از فعاالن سياسى، اين حركت را حساب 
مخالف  را  عده  اين  و  كنند  مى  فرض  شده 
ارزيابى  آورند  مى  حساب  به  روحانى  دولت 

شما در اين مورد چيست؟
انگيزه  كه  ايم  كرده  بررسى  را  موضوع  اين  ما   •
مشخص  كامال  كه  آنچه  اما  چيست؟  بطوركامل 
است، مشكالت اخير مردم را به شدت نگران كرده 
نمايند،  پيگيرى  را  مطالبات  كه  دارند  حق  آنها  و 
نمايندگان  به  موضوع  اين  در  اساسى  اشكال  يك 
نمايندگان  اگرما  كه  گردد  برمى  هم  خوزستان 
پيگيرى  جدى  طور  به  را  مردم  مطالبات  خوزستان 
زمينه  اين  در  خوبى  رسانى  اطالع  اگر  البته  و  كنيم 
خواهيم  تجمعات  اينگونه  شاهد  كمتر  پذيرد  صورت 
بود. در اين بخش ما نمايندگان مجلس مقصريم. اين 
حالت زمانى پيش مى آيد كه مردم اميدى به نمايندگان 
خود ندارند. البته منكر اين موضوع هم نمى شويم كه 
در اين حالت (تجمع افراد ) ممكن است عده اى منفعت 

طلب و مغرض بخواهند از اين موضوع بهره بردارى 
بيشتر  مجلس  با  دولت  تماس  اگر  نمايند.  سياسى 
باشد خروجى بازى برد – برد است كه به نفع مردم 
تمام خواهد شد. البته در راهپيمايى 22 بهمن امسال 
هم گفتم : خاستگاه جمهورى اسالمى ايران، عدالت 
اجتماعى است.  اما آيا عدالت اجتماعى در تمام سطوح 
تبعيض  موارد  از  خيلى  در  است؟  شده  رعايت  جامعه 
مديران  است!  آور  درد  كه  دارد  وجود  اجتماعى  هاى 
ناكارآمد باعث و بانى اين مشكالت بوده اند. باز هم 
تاكيد ميكنم اگر نمايندگان مجلس جدى پاى اين كار 
بايستند، مردم به آينده اميدوار ميشوند و شاهد اينطور 

تجمعات نخواهيم بود . 

در  تغييرات  شاهد  اخير  بحران  از  پس    
بدنه ادارى دولت بوديم بعنوان مثال مديريت 
طبيعى  منابع  كل  مدير  و  استاندارى  بحران 
اين  دامنه  افزايش  كردند،  تغيير  استان 

تغييرات را به سود شهروندان ميدانيد؟
• پيكره مديريت استان به شدت نيازمند تغييرات است، 
در خيلى از بخش ها مديران با وضعيت موجود     مانوس 

شده اند، خوزستان نيازمند مديريت انقالبى و جهادى 
است، با كار كردن در زمان ادارى نمى شود از كارها 
اى  انديشه  با  هستيم  مديرانى  نيازمند  گرفت،  نتيجه 
واال،كارآمدى باال و پويايى مستمر، اما در شرايط موجود 
اگر تغييرات با بررسى كامل انجام نشود مى تواند ما را 
دچار مشكل كند. تصميمات عجوالنه سيستم را ملتهب 
و بحران را مضاعف مى نمايد. اولويت فعلى ما خروج از 
بحران است و پس از آن اصالح ساختار، به اعتقاد من 

رعايت احتياط در تمام جوانب و تغييرات الزامى است.

  يكى ديگر از مواردى كه استان و بويژه 
شده  اى  رسانه  بارها  شما  انتخابى  حوزه  در 
در  پروازى  مديران  حضور  موضوع  است 
مسئوليت هايى مانند شركت هاى پتروشيمى 
و .... است آيا بر سر نهايى كردن اين موضوع 

با وزارت نفت به توافق رسيده ايد ؟
نگاه شخصى خودم اين است كه با توجه به اينكه در 
حوزه كارى من مانند تمام حوزه ها انواع مديريت ها 
نوع  چه  از  مديران  كه  نيست  مهم  خيلى  دارد  وجود 
سبك كارى پيروى كنند، مهم اينست كه به كارشان 

اهميت داده و نظارت كافى داشته باشند.
  به نظر مى رسد اين حرف به نوعى عقب 

نشينى با گفته هاى قبلى تان باشد؟
مديران  حضور  با  هم  هنوز  نيست،  اينطور  اصال  خير 
پروازى در ماهشهر مخالفم. معتقدم مقيم بودن مدير 
نظر  تحت  تيم  بهتر  چه  هر  ورى  بهره  به  تواند  مى 
حضور  منطقه  در  مديرى  وقتى  نمايد.  كمك  ايشان 
دارد كاركنان تحت نظارت مدير كارايى بهترى خواهند 
داشت و شاهد بروز حوادث ناگوارى نخواهيم بود، بعد از 
اعترافات مكرر به مسئوالن ذى ربط، مقام عالى وزارت 
به اين نتيجه رسيد كه مديريت ها به مسئوالن بر مى 
گردد، در مجلس هم قرار شد پس از تاييد در شوراى 
نگهبان از نيروهاى بومى استفاده شود. البته ذكر اين 
نكته ضرورى است كه پس از مقاومت هاى بسيارى 
شاهد حضور هر چه بيشتر نيروهاى بومى در پتروشيمى 

ها بوده ايم.

  يكى ديگر از مواردى كه در بين محافل 
كارشناسى و رسانه اى استان بازتاب داشته، 
بحث كاهش بودجه 96 بوده است، آيا اين 
موضوع از سوى مجمع نمايندگان خوزستان 

پيگيرى شده است؟
سوى  از  بودجه  ارائه  ساختار  ما  نظر  از   •
دولت دچار اشكال است ، بودجه بندى بر اساس يك 
مدل قديمى و بدون در نظر گرفتن ويژگى هاى استانى 
ارائه مى شود، محدوديت ها، توانمندى ها و ظرفيت ها 
در آن ديده نمى شود و اين خود باعث تبعيض شده 

است.
ايشان  از  داشتيم  نوبخت  آقاى  با  كه  اى  جلسه  در 
–استانى            خوزستان  به  اى  ويژه  توجه  كه  خواستيم 
كه اقتصاد كشور به آن وابسته است- داشته باشند، البته 
نوبخت هم اعتقاد داشت در بودجه به خوزستان توجه 
ويژه اى شده است. برخى از نمايندگان خوزستان هم 
در بحث بودجه اعتقاد داشتند كه نوعى» كالهبردارى 
قانونى» صورت پذيرفته، مثال در پروژه هايى كه عنوان 
ملى دارند، از بودجه استانى استفاده شده و يا از كل 

اعتبارات 2 در هزار  براى اينكار استفاده شده است.
 در صورتى كه بودجه نفت براى جبران خسارت بوده 
نمايندگان  با  خصوص  اين  در  زيادى  جلسات  است! 
كه  داشتيم  شهرها  ساير  نمايندگان  و  خوزستان  

اميدواريم نتايج خوبى بدنبال داشته باشد.

نفس هاى به شماره افتاده، ريه هاى خاكى، چشمان سوزناك، 
تخريب گسترده زيرساخت ها، قطعى مداوم برق و آب از آثار فلج 
كننده زندگى مردم خوزستان توسط ريزگردها است اما در پِس 
اين مسائل، اتفاقات ناخوشايند ديگرى همچون سرطان در تار و 
پود خوزستان ريشه دوانيده است. پانزده سال پيش همه چيز براى 
خوزستانى ها از يك روز عجيب خاكى آغاز شد؛ روزى كه آسمان 
شهر سرخ، مدارس تعطيل و مردم در خانه ها حبس شدند. پديده 
اى كه به زعم بسيارى در آن زمان گذرا و ناشى از تغييرات اقليمى 
كشور همسايه بود اما ريزگردها نه تنها خيال گذر نداشتند بلكه 
توليد اين مهمان ناخوانده حاال در درون استان هم بومى شده است!
نفس هاى به شماره افتاده، ريه هاى خاكى، چشمان سوزناك، 
تخريب گسترده زيرساخت ها، قطعى مداوم برق و آب از آثار 
فلج كننده زندگى مردم خوزستان توسط ريزگردها است اما در 
پِس اين مسائل، اتفاقات ناخوشايند ديگرى همچون سرطان در 
تار و پود خوزستان ريشه دوانيده است. امرى كه تا چندى پيش 
هيچكدام از مديران زير بار آن نمى رفتند اما اكنون رابطه افزايش 
چشمگير آمار بيماران سرطانى در سالهاى اخير و ارتباط آن با آلودگى 
هوا مشهود است. به گفته رئيس دانشگاه علوم پزشكى اهواز متاسفانه 
در حال حاضر در كشور ما، دومين علت مرگ و مير سرطانها هستند، 
همينطور در استان خوزستان نيز نزديك به 11 درصد از علت مرگ 
ها، سرطان ها است؛ پس از بيمارى هاى قلبى عروقى، سرطانها دومين 

علت مرگ و مير در استان خوزستان نيز هستند.
دكتر عبدالحسن طاليى زاده رييس مركز تحقيقات سرطان خوزستان 
بهمن ماه امسال در همايش پويش ملى مبارزه با سرطان با انتقادات از 
كم كارى ها درخصوص بيمارى سرطان اظهار داشت:  متاسفانه در 
خوزستان ميزان ابتال به سرطان در سنين پايين تر بسيار باال است و 

شيوع زيادى دارد كه اين امر ناشى از عوامل ژنتيكى است.

رشد 500درصدى سرطان در خوزستان
كاوه جاسب فوق تخصص خون و سرطان كودكان چندى پيش 
تصريح كرد: آمارها نشان مى دهد كه مراجعات جديد بيماران 
سرطانى بيمارستان شفا در سالهاى 75 تا 91 حدود 500 درصد 
افزايش داشته است. به طورى كه تعداد بيماران جديد از 223 نفر 
در سال 75 به 998 نفر در سال 91 رسيده. اين در حاليست كه 

جمعيت خوزستان در اين مدت حداكثر 25 درصد رشد دارد.
وى ادامه داد: از سوى ديگر تعداد روزهايى كه پديده گرد و غبار 
در استان اتفاق افتاده نيز طى سال هاى 80 تا 91 (از زمان نصب 
دستگاه هاى سنجش آلودگى هوا) افزايش حدود 800 درصدى 
آلودگى هوا را نشان مى دهد. بنابراين در صورتى كه آلودگى هوا 
به عنوان يك شاخص آلودگى محيط زيست (آب، هوا، غذا و…) 
در نظر گرفته شود، ميان افزايش تعداد بيماران سرطانى و تعداد 
روزهاى وقوع پديده گرد و غبار مى توان به يك ارتباط منطقى 

و مستقيم رسيد.جاسب با بيان اينكه عوامل ژنتيكى و محيطى 
مهمترين علل ايجاد سرطان هستند، مى افزايد: فاكتورهاى (قوميت 
و ازدواج فاميلى) در اين سال ها در استان تغييرى نداشتند، بنابراين 
مى توان احتمال داد كه اثرات محيطى (آب، هوا، غذا و…) نقش 
زيادى در افزايش سرطان داشته باشد. گزارش ها از وجود اورانيوم 
در گرد و غبار خوزستان حكايت دارد كه اين مساله نيز بسيار حائز 
اهميت است.اين فوق تخصص سرطان تاكيد كرد: آمار مبتاليان 
جديد سرطان در خوزستان آنقدر بزرگ و خطرناك است كه حتى 
اگر تمام مطالب ذكر شده در حد فرضيه باقى بماند بايد بسيار 

جدى تر به آن توجه شود.
ابتالى ساالنه 5هزار و 500نفر
 به سرطان در خوزستان

على خدادادى مديركل جمعيت هالل احمر استان خوزستان با 
اشاره به اينكه ساالنه بيش از پنج هزار و 500 نفر در خوزستان به 

سرطان مبتال مى شوند ، اظهار داشت: در زمينه مقابله با گرد و غبار 
راه اندازى دبيرخانه هاى خود مراقبتى و مبارزه با ريزگردها را با 
اهداف آموزش همگانى و تخصصى با ريزگرد ها است. اقدام به 
آموزش هاى خودمراقبتى هم انجام شده كه كار مهمى در كاهش 
هزينه هاى درمانى است كه اگر ترويج پيدا كند قطعا در پيشگيرى 
از 90 درصد ديابت نوع دو، 80 درصت بيمارى هاى قلبى و يك 

سوم سرطان ها موفق خواهيم بود.
سه سال پيش موسسه بين المللى تحقيقات سرطان (IARC) در 
گزارش جديد خود رسما آلودگى هوا و ذرات معلق در آن را 
در گروه نخست مواد سرطانزا قرار داد و آن را از عوامل ابتال به 
 (WHO) سرطان اعالم كرد. همان زمان سازمان بهداشت جهانى
نيز براى دومين بار اهواز، مركز توليد نفت ايران را به عنوان 
آلوده ترين شهر جهان معرفى كرد كه مانند ديگر شهر هاى ليست 
10 شهر آلوده WHO شهرى به شدت صنعتى است.در سالهاى 
نخست كه پديده گردو غبار به عنوان يكى از عوامل اصلى افزايش 

سرطان ريه در خوزستان، اين منطقه را در بر گرفت؛ صاحب 
نظران و كارشناسان منشاء آن را عربستان و شمال آفريقا مى دانستند 
در حالى بر اساس آمارهاى موجود علت بحران محيط زيستى در 
خوزستان كامال منشا داخلى دارد. خشك كردن قسمت عظيمى 
از تاالب هورالعظيم در سالهاى اخير و سپردن هفت هزار و 500 
هكتار از آن براى اكتشافات نفتى به وزارت نفت، ايجاد سدها و 
زهكش ها بر روى رودخانه هاى داخلى استان همچون كرخه و 
كارون همه و همه براى فراهم شدن اين وضعيت تاثيرگذار بودند.

امكانات بيمارستان شفا متناسب
 با مراجعه كنندگان نيست

بيماران  درمان  مركز  اهواز  شفاى  بيمارستان  ميان  اين  در 
سرطانى در اهواز است؛ بيمارستانى كه به هيچ وجه با شرايط 
استان همخوانى ندارد. كيخايى رئيس بيمارستان شفا در همين 
خصوص با اشاره به بزرگترين مشكل اين بيمارستان گفت: 
يكى از مشكالت عمده اين بيمارستان، قديمى بودن ساختمان 
و عدم پاسخگو بودن تعداد تخت ها به نسبت مراجعه كنندگان 

است.
وى افزود: ساالنه به صورت تقريبى 100 نفر مبتال به سرطان در 

خوزستان شناسايى مى شوند.
شاخص هاى آلودگى هوا در استان خوزستان، سال هاست كه 
حد مجاز و استاندارد را زير پا گذاشته و كلماتى مانند «هشدار» 
و «اضطرار» براى ساكنان خوزستان جايگاه مشخصى در زندگى 
روزمره پيدا كرده است. خوزستان امروز بيش از هر چيز ديگر از 
سوء مديريت هايى رنج مى برد كه در نهايت سالمت مردم را 
تهديد مى كند؛ مردمى كه از زمان جنگ تاكنون در انتظار بهبود 

شرايط استان هستند.// منبع : هور نيوز
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بحران خوزستان،  حاصل بى تدبيرى مسووالن
على گلمرادى،نماينده مردم شهر هاى بندر ماهشهر، اميديه، 

هنديجان و بندر امام خمينى مهمان گروه اجتماعى «بامداد زاگرس» بود.
گفتگوى اختصاصى وى با نشريه بامداد زاگرس بيشتر به  به بحران هاى اخير 
خوزستان با موضوع ريزگردها، قطعى آب، برق، تلفن و اينترنت اختصاص يافت. 

البته او  در اين گفتگو، نيم نگاهى هم به عملكرد نمايندگان خوزستان 
در مجلس شوراى اسالمى، مديران پروازى صنايع پتروشيمى ماهشهر، 

و نگاه ويژه دولت به خوزستان داشت.
 ماحصل اين گفتگو را در ادامه بخوانيد:

• خوزستان يك استان خاص است، مديريت اين استان خاص 
كه ايران كوچك را شامل مى شود نيازمند مديريتى قوى و 

فرا قومى است.
خوزستان از لحاظ اقتصادى، سياسى و اجتماعى همواره   •
هميشه  خوزستانى  اما  هست  و  بوده  دشمنان  توجه  مورد 

نشان داده اند ايران دوست و واليت مدار هستند.
• كم توجهى به مشكالت خوزستان، خيانت ملى است، مسئوالن 

مراقب باشند كه بى توجهى در كارنامه آنان ثبت مى شود.
• به نظر من ارزيابى انقالبى بودن مديران و مسئوالن بايد در 

ارائه خدمات به خوزستانى ها ديده شود.
خوزستان از هر لحاظ يك  سروگردن از ساير استان ها    •
باالتر است، بنابراين مديران با همين وزن مى خواهد، مديران 
باالتر  مديران  ساير  از  بايد  شايستگى  لحاظ  از  خوزستانى 

باشند.
• مديران استانى نگاه ملى به مشكالت داشته باشند. نه نگاه 
شهرستانى و استانى، مديران كشورى هم نبايد نگاه استانى به 

خوزستان داشته باشند. نگاهشان بايد ملى باشد.
• مجمع نمايندگان خوزستان بايد داراى انديشه اى ناب و واال 

باشد، نگاه قوميتى و شهرستانى مخرب است، نمايندگان هم 
بايد انديشه اى فراتر از يك شهر داشته باشند.

آينده  دولت  در  خوزستان  سهم  آنكه،  ديگر  نكته  يك   •
دهم  دولت  كابينه  در  بايد  ما  لحاظ  هر  از  نشود،  فراموش 
نماينده اى داشته باشيم. استانى با اين همه ويژگى ارزنده 
كابينه  در  بتوانند  كه  دارد  ملى  سطح  در  مديرانى  حتما 

حضور داشته باشند.
خوزستان، كارگاه صنعتى و اقتصادى كشور شده است،    •
اين  كاركنان  اند،  كارگاه  اين  كاركنان  خوزستان  مردمان 
كارگاه، در كنار خانواده هايشان براى ايران، ثروت توليد مى 
كنند، آيا وقت آن نرسيده كه به فكر رفاه آنان باشيم؟! دولت 
بايد به اين كارگاه بهداشت و درمان، مدرسه و امكانات بدهد.

• بحث ريزگردها را جدى بگيريم، در سالهاى گذشته فقط 
چند نقطه از كشور بود اما حاال به مركز كشور رسيده، تصور 
كنيد اگر به جاى 22 بهمن اين اتفاق 2 ماه ديرتر مى افتاد با 
چه فاجعه اى روبرو بوديم؟! موضوع ريزگرد در جلسه اى با 
حضور وزير نيرو ، جهاد كشاورزى، رئيس محيط زيست و 

شخص رئيس جمهور پيگيرى مى شود.

ما در بحث پيشگيرى و مقابله 
با بحران و اقدامات پس از آن 
عليرغم  و  كرديم  عمل  ضعيف 
زيادى  هاى  فعاليت  آنكه 
گرفته،  صورت  زمينه  اين  در 
كاربردى  نسخه  يك  نتوانستيم 

در اين زمينه داشته باشيم. 

گفتگو : سعيد كيوانى
  عكس: پرديس رحيم پور

سينه خيز سرطان در خوزستان

 آبيارى ريشه هاى سرطان با خاك و ريزگرد



خبر
تيراندازى افراد ناشناس  

در شوش موجب وحشت مردم شد
ــومين بارمتوالى در يك ماه گذشته  ــناس براى س تيراندازى افراد ناش

ــد ــت مردم ش ــوش موجب ترس و وحش در منطقه ابراهيم آباد ش

 2 فرد موتور سوار در حاليكه صورت خود را پوشانده بودند حوالى ساعت 
20:30 دقيقه چهارشنبه شب اقدام به تيراندازى بى هدف در يكى از مناطق 

مسكونى شهر شوش كردند.
تيراندازى اين افراد باعث سوراخ شدن منبع آب يك منزل مسكونى در منطقه 

ابراهيم آباد شوش شد.
گفته مى شود اين افراد در حاليكه بشكه چهار ليترى بنزين با خود حمل مى 
كردند قصد به آتش كشيدن يك منزل را داشتند كه با هوشيارى همسايگان اين 
اتفاق رخ نداد. افراد موتور سوار به سمت يك منزل و يك مغازه در خيابانى ديگر 

تيراندازى كرده و سپس متوارى شدند.
در پى اين حادثه ماموران انتظامى در محل حاضر شده و تحقيق براى شناسايى 

اين افراد را آغاز كرد.
دادستان عمومى وانقالب شوش چهارشنبه شب در گفت و گوى اختصاصى 
با خبرنگار ايرنا گفت:در پى اين حادثه ضمن شناسايى افراد مسلح و صدور 
دستور قضايى براى دستگيرى آنها بازرسى از چند خانه در دستور كارقضايى 

قرار گرفت.
مصطفى نظرى با بيان اينكه اين حادثه در دستور كار پليس و دستگاه قضايى قرار 
گرفته است گفت:دستگاه قضايى به شدت با افرادى كه نظم و امنيت شهروندان 

را مختل كنند برخورد مى كند.
آباد شوش  منطقه ابراهيم  در  است كه  بار  سومين  اين  يك ماهه گذشته  در 

تيراندازى مى شود.

سازمان بورس خوزستان 
در شرايط نامطلوبى قرار دارد

ــكل گرفته ولى عملكرد  ــازمان بورس و اوراق بهادار ش ــتان هم س در خوزس
ــازمان نسبت به كشور در شرايط نامطلوبى قرار  ــركت ها و ورود به اين س ش

دارد

سرپرست معاونت امور اقتصادى استاندارى خوزستان گفت: در خوزستان هم 
سازمان بورس و اوراق بهادار شكل گرفته ولى عملكرد شركت ها و ورود به اين 

سازمان نسبت به كشور در شرايط نامطلوبى قرار دارد.
همه  كرد:  اظهار  خوزستان  استاندارى  بورس  جلسه  در  بحرينى  على  سيد 
استحضار دارند كه نقطه مطلوب تالش هاى همه دولت ها وفاق اقتصادى 
و معيشتى مردم را به دنبال دارد و دستيابى به توسعه و رشد اقتصادى يكى از 
دغدغه هاى دولت ها محسوب مى شود. رشد و توسعه قطعا محقق نخواهد 
شد مگر با سرمايه گذارى و تأمين مالى پروژه ها كه اين مهم نيازمند يك سرى 

زيرساخت ها و الزامات هست.
وى افزود: خوزستان با توجه به شرايط خاص جغرافيايى و وجود پتانسيل 
هاى فراوان در بخش صنعت و كشاورزى و وجود منابع عظيم نفت و گاز و 
پتروشيمى در خيلى از زمينه ها رتبه اول كشور هستيم و بخش كشاورزى، آب 
هاى جارى، فوالد، سيمان و بسيارى از صنايع از جمله گردشگرى و ميراث 
فرهنگى خوزستان را به عنوان يك استان متمايز و خاص معرفى كرده است اما 
متأسفانه در زمينه مشاركت اقتصادى ضريب قابل توجهى نداريم و بر اساس آمار 
و ارقام 9.3 نسبت به ميانگين كشورى نرخ مشاركت اقتصادى پايين ترى داريم.
سرپرست معاونت امور اقتصادى استاندارى خوزستان عنوان كرد: جمع آورى 
سرمايه هاى خرد و تبديل به احسن كردن آنها و استفاده بهينه از اين سرمايه ها 
يكى از داليل اصلى شكل گيرى سازمان بورس هست كه در استان خوزستان 
هم سازمان بورس و اوراق بهادار شكل گرفته ولى عملكرد شركت ها و ورود 
آنها به اين سازمان نسبت به كشور در شرايط نامطلوبى قرار دارد. بحرينى مقدم 
تصريح كرد: از 37 صنعت كشور در استان خوزستان تنها 6 صنعت در بورس 
و فرابورس پذيرفته شده اند كه از بعضا در زمينه توليد محصوالت شيميايى، 
امالك، سيمان، آهن، گچ، مستقالب و فلزات اساسى فعاليت دارند. وى ادامه 
داد: رتبه خوزستان در كل كشور با ثبت 16 شركت در بورس و فرابورس ششم 
است. تهران با 171 شركت، اصفهان با 45 شركت، قزوين با 25 شركت، فارس 
با 23، خراسان رضوى با 22 و آذربايجان شرقى با 17 شركت در رتبه هاى اول 

تا پنجم كشور قرار دارند.
سرپرست معاونت امور اقتصادى استاندارى خوزستان گفت: خوزستان با وجود 
اين همه پتانسيل ها و شركت هاى فراوان در سطح استان كه قابليت و ظرفيت 

ورود به سازمان بورس را دارند، رتبه 6 كشور است.

سه هزار ميليارد ريال اعتبار 
قطار شهرى اهواز تامين مى شود

ــده  ــور گفت: با مذاكرات انجام ش ــعه تعاون كش ــل بانك توس مديرعام
ــه هزار ميليارد ريالى قطار  ــتان اعتبار مورد نياز س ــتاندار خوزس با اس

ــود. ــهرى اهواز تامين مى ش ش

حجت اهللا مهديان بيان كرد: شهردارى اهواز مجوز اوليه از بانك مركزى براى 
انتشار سه هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت را گرفته است كه مقرر شده اين 

بانك عامليت و ضمانت نقد شوندگى اين ميزان اوراق را عهده دار شود.
وى گفت: اميد است تا پايان سال اين تفاهم نامه منعقد شود و اين اوراق 
به فروش بفرسد تا قطار شهرى اهواز ادامه روند عمليات اجرايى خود را 

طى كند.
مهديان عنوان كرد: پيش از اين بانك توسعه تعاون عامليت فروش اوراق 

مشاركت قطار شهرى تهران، مشهد و اصفهان را انجام داده است.
مديرعامل بانك توسعه تعاون كشور در ادامه با اشاره به عملكرد اين بانك 
در حوزه حمايت از تعاونى ها و بنگاه هاى كوچك و متوسط در كشور 
افزود: از سال 88 اين بانك به منظور حمايت از تعاونى ها و بنگاه هاى 
كوچك توليدى راه اندازى شد و مقرر شد كه 70 درصد تسهيالت اين بانك 

به تعاونى ها پرداخت شود.
در  شعبه  و 25  كشور  كل  در  شعبه  بانك 500  اين  اينكه  به  اشاره  با  وى 
خوزستان دارد عنوان كرد: يكى از اهداف اين بانك ايجاد اشتغال توسط 
بنگاه هاى كوچك در كشور است كه پارسال بالغ بر 40 هزار ميليارد ريال 
تسهيالت به تعاونى ها و بنگاه هاى كوچك در كشور پرداخت كرده است 
و پيش بينى شده است امسال اين مبلغ به 50 هزار ميليارد ريال افزايش يابد.
مهديان افزود: بر اساس برنامه توسعه پنج ساله ششم تا سال 1404 سهم 

تعاونى ها از اقتصاد كشور بايد 25 درصد باشد.
 پيمانكاران متروى اهواز شركت هاى چينى كيسون و نورينكو هستند كه در 
سال 1385 كار را تحويل گرفتند و قرار بود آن را پنج ساله به اتمام برسانند 

اما اين طرح اكنون تنها 28 درصد پيشرفت داشته است.
آخرين وعده براى راه اندازى متروى اهواز آبان پارسال اعالم شده و قرار 
بود گام نخست آن (6 ايستگاه از ميدان فرودگاه تا مصالى اهواز) به بهره 
بردارى برسد.  نارضايتى مسئوالن خوزستان و معاون عمرانى وزير كشور از 
پيشرفت متروى اهواز به حدى بوده كه مرداد 94 مسئوالن، اعالم كردند كه 
قصد خلع يد پيمانكار را دارند. اختالف ميان پيمانكار چينى متروى اهواز 
(شركت كيسون) و كارفرما در يك سال اخير باعث تعطيلى 18 ماهه طرح 

شده است.

مثل پدرى كه نان يك خانواده را مى دهد و از فقر خودش شب 
گرسنه مى خوابد، خوزستان دارد خودش را فدا مى كند.

 مثل پدرى كه نان يك خانواده را مى دهد و از فقر خودش 
ما  فداى  را  خودش  دارد  خوزستان  مى خوابد،  گرسنه  شب 
مى كند. با يك خودكار در ناز و نعمت نشسته ام و اينگونه 
است.  خانه  نان آور  پدر  است،  فداكار  پدر  مى نويسم:  انشا 
مى نويسم و خوشحالم كه پدر را درك مى كنم، كه خودش 
در رنج و عذاب است و ما را در رفاه نگه داشته. چه دركى؟ 
درد  اين  واقعا  كسى  چه  را.  مسخره  تئاتر  اين  كنيم  بس 
طال  از  خوابى  تخت  روى  خوزستان  مى فهمد؟  را  رنج  و 
خوابيده است و كمرش درد مى كند و مسئوالنى كه براى 
كنند!  درمانى  گفتار  بلدند  فقط  ظاهرا  بيمارى،  اين  درمان 
بسيارى از شهرهاى اين استان نه آب دارد نه برق! مردم 
دارند در فالكت زندگى مى كنند و ما اينجا دست روى دست 
درخواست  داريم!  رسيدگى  درخواست  فقط  و  گذاشته ايم 
داريم كه خوزستان دوباره به حالت عادى برگردد و اين تنها 
تالش ما براى نجات كسانى است كه اسمشان هم وطن 
است اما آنقدر از ما فاصله دارند كه گويا فراموش شده اند...!

 همه جا تعطيل شده است
 آب و برق 11 شهر استان خوزستان قطع شده. اوج بحران 
هنديجان،  ماهشهر،  اهواز،  شهرستان هاى  و  شهرها  در 
آبادان، خرمشهر، باوى، كارون ، حميديه، سوسنگرد، هويزه و 
شادگان است. تمامى مراكز و ادارات دولتى به همراه دانشگاه ها 

و مدارس تعطيل  شده و فعاالن بخش خصوصى و مغازه داران 
نيز خانه نشين شده اند. فلج شدن زندگى مردم در خوزستان 
در شرايطى است كه استاندار خوزستان صراحتا مى گويد: «اين 
طوفان بسيار شديد بوده است و هيچ وقت اين  ميزان گرد و 

خاك را تجربه نكرده بوديم.»
 ابراز نگرانى!

  محمدرضا عارف، رييس فراكسيون اميد  مجلس در نامه اى 
به رئيس جمهور نوشت: بيش از يك دهه است كه گرد و 
غبار، طوفان و ريزگردها بسيارى از مناطق جنوب و جنوب 
غربى كشور را در برگرفته و هزاران تن ذرات جامد ريز 
از بيابان هاى منطقه و شبه جزيره عربى و بخش هايى از 
استان هاى  از  وسيعى  گسترده  بر  و  را حمل  كشور  داخل 
پديده  اين  مى ريزد.  فرو  خوزستان  استان  ويژه  به  كشور 
بر  عالوه  كه  شده  تشديد  نحوى  به  اخير  روزهاى  در 
زندگى   ،... و  برق  و  آب  سيستم هاى  در  اشكال  ايجاد 
مردم در اين استان را نيز به شدت مختل كرده است لذا 
با توجه به جايگاه ويژه اين استان و در مقام قدرشناسى 
از مردمى كه به تعبير امام راحل دين خود را به اسالم ادا 
وزيران  هيات  ويژه  توجه  خواستار  فراكسيون  اين  كردند 
بهبود  و  اصالح  در  رييس جمهورى  شخص  خصوصا  و 
از  همه  ميان  اين  در  است.  فعلى  تحمل  غيرقابل  وضع 
خود  نگرانى  ورزشكاران  و  هنرمندان  تا  گرفته  مسئوالن 

را از وضعيت بحرانى خوزستان ابراز كرده اند.

 
و اين بار نگرانى ما!

 ما هم نگرانيم! نگرانى ما بيشتر از اين است كه حاال كه همه 
ابراز نگرانى مى كنند، چه كسى قرار است مردم خوزستان 
حتى  مى تواند  كسى  چه  دهد؟  نجات  وضعيت  اين  از  را 
وضعيت مردم اين استان را كه بدون آب و برق و نيازهاى 
درك  مى كنند  زندگى  پيش  قرن  چندين  مثل  اوليه شان 
كند؟ خوزستان از خاكش براى ما طال ساخته تا بتوانيم با 
آرامش در پايتخت و شهرهاى ديگر زندگى كنيم و سهم 
خودش از اين گنجى كه از زير پايش بيرون كشيده ايم هيچ 
است و اين اولين «هيچ»  بدون اغراقى است كه مى توان 

براى امكانات يك استان به كار برد. استانى كه وضعيت آب و 
هوايش به قدرى بحرانى است كه اسم فاجعه هم براى آن كم است.

ساير  و  مجلس  محترم  نمايندگان  جمهور،  رييس  آقاى   
مسئولين! اگر به ابراز نگرانى است ما هم نگرانيم، خيلى بيشتر 
از آن چيزى كه شايد خيلى از مسئوالن ابراز نگرانى مى كنند 
هم نگرانيم ولى مشكالت خوزستان با اين ابراز نگرانى ها 
حل نمى شود. مشكالت خوزستان يك مرد عمل مى خواهد 
تا هموطنان ما را از اين فاجعه اى كه گريبانگيرشان شده 
نجات دهد. خوزستان نان آور خانه ماست، حاال كه فلج شده، 
وظيفه فرزندان اين خانه است كه نگذارند آب در دل پدر پير و 

فداكارشان تكان بخورد.

مردم خوزستان به تنگ آمده اند. تا ِكى بايد صبر كنند تا گردوخاك چشم و دهان و 
گوششان را پر كند؟ تازه آن كه چندروز پيش منابع حياتى آبى و برقى منطقه هم قطع 
شد و درد روى درد مردم گذاشت. همين هم شد كه مردم امروز براى اعتراض تجمع 
كردند و نوشته اى را به نمايش گذاشتند: «با انتقال آب كارون خوزستان را جهنم 

نكنيد!» آيا خوزستان جهنم خواهد شد؟
البته اين اولين بار نبود كه برق خوزستان در زمستان قطع مى شد. شايد اين بار فقط 
صداى مردم كمى بيش تر شنيده شد. در اين ميان و در البالى همه مشكالت زيست 
محيطى خوزستان، از سد گتوند و شورى كارون گرفته تا زمين هاى كشاورزى كه تنها 

روى درصد كمى از آن ها مى شود كار كرد، انتقال آب كارون هم نگران كننده است.
قائم مقام وزير نيرو نيز گفته انتقال آب را، چاره اى براى خوزستان نمى بيند و انتقال آب 

در ظرفيت اين حوزه نيست.
با اين حال و هرچند كه انتقال آب كارون يكى از مشكالت آن است، اما به نظر 

اين  از  پيچيده تر  منطقه  اين  محيط زيستى  مشكالت  مى رسد 
حرف هاست.

 113 بودجه  از  تومان  ميليارد   17 تنها  كه  پيچيدگى اى 
اختصاص  خود  به  كنون  تا  را  شرايط  بهبود  براى  ميلياردتومانى 

داده، رقمى كه هنوز دردى را دوا نكرده است.
سازمان  مردمى  مشاركت هاى  دفتر  مديركل   - درويش  محمد 
: "آيا براى استانى  حفاظت محيط زيست- در اين باره مى گويد 
كه قطب توليد نفت و گاز ايران است و عوارض آاليندگى يكى 
از پااليشگاه هايش- پااليشگاه آبادان- هر سال فقط حدود 82 
ميليارد تومان است،  تأمين 1700 ميليارد تومان اينقدر سخت و 
نفتى  درآمد  از  درصد  يك  فقط  اگر  كه  حالى  در  است؟  ناشدنى 
مى كرديم  استان  اين  محيط زيستى  مسائل  صرف  را  خوزستان 
امروز با اين بحران ها مواجه نمى شديم و الزم نبود اينقدر گناه را 
به گردن كانون هاى بيابانى خارج از ايران بيندازيم چرا كه آنچه 
در دو سه سال اخير به وقوع پيوسته عمدتًا گرد و خاك ناشى از 

كانون هاى داخلى بوده كه خودمان ايجاد كرديم."
اين كارشناس و فعال محيط زيست در گفتگو با فرارو معتقد است كه خوزستان 
نيز از تصميم هاى غلط محيط زيستى و توسعه اى كل ايران رنج مى برد و بدون 

آن كه شناخته شود براى محيط زيست آن تاكنون تصميم گرفته شده است.
محمد درويش درباره انتقال آب كارون گفت: انتقال آب به طور كلى از نظر اخالق 

محيط زيستى يك عمِل اشتباه است و نخواهد  توانست مشكلى را حل كند.
و  داشته   را  آب  انتقال  تجربه  نيز  يزد  و  اصفهان  در  ما  كارشناس  اين  گفته  به 
ديده ايم كه طرحى شكست خورده است. زمانى كه در اصفهان تونل انتقال آب 
كوهرنگ تاسيس نشده بود، وضعيت آبى اين شهر بهتر بود؛ آن موقع زاينده رود 

و گاوخونى به مرحله خشك شدن نمى رسيد.
درآمد  آب  از  غلط  نيز  كارون  آب  مورد  در  آب  انتقال  داد:  ادامه  همچنين  وى 
چون بدون توجه به اكولوژيك سرزمين انجام شده و سبب شد تا اين اكوسيستم 

تغيير كند.
محيط  فعال  اين  اعتقاد  به  نيز  آب  درباره  ما  سياست هاى  ديگر  گذشته  اين  از 
وجود  زيادى  آب بَر  صنايع  يزد  در  مثال  است؛  داشته  زيادى  اشتباهات  زيست 
دارد؛ مانند صنايع سفال سازى، كاشى و فوالد كه بافت اجتماعى اين شهر را 

هم تغيير داد.
وى در اين باره ادامه داد: يزد زمانى جزو امن ترين شهرهاى كشور بود، اما به 
دليل توسعه صنايع نام برده در آن نيروهاى كارى از ديگر مناطق و ارزان در آن 

مشغول به كار شدند و اين منجر به ايجاد مشكالت فرهنگى شد.

درويش درباره اصفهان نيز توضيح داد: يا مثال اصفهان زمانى واقعا نصِف جهان 
بود؛ اين شهر زمانى شهرى توريستى در آسياى جنوب غربى شناخته مى شد. افزايش 

كشاورزِى پايدار و صنايع فوالد اما به اصفهان نيز ضربه زد.
بنابراين به گفته مديركل دفتر مشاركت هاى مردمى سازمان حفاظت محيط زيست ما 
بايد براى هر منطقه اى باتوجه به واقعيت هاى اكولوژيكى آن جا تصميم بگيريم. مگر 
آنكه در منطقه اى نتوانيم آب ُشرب مردم را تامين كنيم و مجبور شويم تن بدهيم به 

سدسازى كه البته اين بايد اتفاقى نادر باشد؛ كه در كشور ما برعكس است.
درويش همچنين با اشاره به وضعيت مصرفى آب شرب در ايران ادامه داد: تنها 
8درصد از آب مصرفى در ايران به آب ُشرب اختصاص پيدا مى كند و در واقع ما در 
سخت ترين خشكسالى ها هم نبايد در تامين آب شرب مشكل داشته باشيم. وى اظهار 
كرد: البته بايد بدانيم كه متوسط مصرف هر ايرانى 280 ليتر آب در روز است كه با 
استاندارد جهانى كه 100 ليتر در روز است فاصله زيادى دارد. اما مهم آن است كه 

چرا به اين ميزان مصرف رسيده ايم.
درويش با ذكر مثالى ادامه داد كه آب در دسترس در كشورى مانند اتريش از ايران 
كمتر است اما آن ها توانسته اند ميزان مصرفشان را به كمتر از 120 ليتر در روز برسانند 

و اين يك دليل دارد؛ مديريت درست مصرف.
اين فعال محيط زيستى معتقد است در ايران بايد بر روى مديريت مصرف آب كار 
كنيم. مثال آب ها بايد قيمت بيشترى داشته باشد و قوانينى وضع نكنيم كه پرمصرفى 
را ترويج كند.  وى همچنين با اشاره به دورريز مواد خواركى ادامه داد: بخش زيادى از 
آب  در ايران با دور ريِز مواد خوراكى از بين مى رود، چراكه براى توليد مواد غذايى نياز 
به آب هست و ايرانى ها ساالنه 35 ميليون ُتن مواد غذايى دور مى ريزند. بنابراين به 

طور كل از آِب دو-سوم سدها در ايران به طرز صحيح استفاده نمى شود.

مشكل خوزستان چيست؟
وى با برگشتن به بحث خوزستان گفت: در رابطه با خوزستان نيز مانند تمام كشور 
مهم ترين مشكل چيدمان توسعه در كشور است كه با وابستگى معيشتى به آب و 

خاك شكل گرفته است.
درويش همچنين به وابستگى ايران به آب و خاك اشاره كرده و اظهار كرد: اين 
در حالى است كه ما مطابق با كشورهايى كه در كمربندى خشك جهان قرار دارند 
كم ترين  كه  برويم  و  مى رفتيم  اشتغال هايى  سمت  به  بايد  ما  نكرده ايم؛  حركت 

وابستگى را به آب و خاك دارند.

اين كارشناس همچنين معتقد است كه ما بايد به جاى اين وابستگى پتانسيل كشور 
را در زمينه هاى ديگر تقويت مى كرديم، مثال گردشگرى را ترويج كنيم تا شغل ايجاد 

شود، هر گردشگر مى تواند براى يك نفر شغل ايجاد كند.
به گفته او ما با استفاده از اين پتانسيل ها مى توانيم كشور نخست منطقه باشيم، در 

حالى كه با وابستگى به آب و خاك اين فرصت را از خودمان گرفته ايم.
محمد درويش درباره وابستگى به آب و خاك در خوزستان نيز توضيح داد: همين 
آن جا  در  است.  رسانده  مرحله  اين  به  نيز  را  خوزستان  آب؛  و  خاك  به  وابستگى 
استان هاى  براى  آب  مجازى  ايجاد  و  ناپايدار  كشاورزى  و  صنعت  به  روى آوردن 

مركزى از تصميمات اشتباهى بوده كه آب منطقه را كم كرده است.
وى تاكيد كرد: به طور كل يكى از اشتباهاتى كه در خوزستان اعمال شده، رو آوردن 

به كشاورزى بود كه نتيجه خوبى نداشت.
درويش همچنين با تشريح وضعيت كشاورزى خوزستان گفت: خوزستان 17 ميليون 
محصول كشاورزى كه برابر با 11 درصد توليد كل است توليد مى كند. 
در حالى كه خوزستان 32 درصد از آب هاى سطحى را در اختيار دارد.
وى تاكيد كرد كه ما به جاى اين بايد خودمان را در بخش نرم افزارى 
كشاورى قوى كنيم كه اگر اين اتفاق بيفتد ديگر نيازى نيست تا حق  
آب بيش ترى را به كشاورزى اختصاص دهيم تا منجر به افزايش 

فرسايش خاك شود.

چه باليى بر سر خوزستان آمده است؟
محمد درويش پاسخ مى دهد كه متاسفانه دولت هاى نهم و دهم با 
استراتژى اى برابِر اين ضرب المثل عمل مى كرد: هر آنكس كه دندان 

دهد، نان دهد!
وى با اشاره به سياست هاى اشتباه محيط زيستى احمد ى نژاد اظهار 
كشاورزى  به  تشويق  رياستش  دوران  در  احمدى نژاد  آقاى  كرد: 
مى كرد آن هم با اين تفكر كه شما كشاورزى كنيد آب آن از طرِف 
خداوند تامين خواهد شد. با همين طرز تفكر بود كه با پديده نشست 
زمين روبرو شديم و به بيابان زايى دست زديم. درويش ادامه داد: پس از 8 سال تازه 
به صرافت اين افتاديم كه گفتمان آب را شكل دهيم كه كارى طوالنى و نيازمند 
زمان است و بايد آنقدر شهامت داشته باشيم تا تصوير درستى از وضعيت محيط 
زيستى مان ارائه كنيم. به گفته او همچنين در رابطه با خوزستان نيز ما نيازمند يك 
برنامه بلندمدت هستيم. البته نه به اين معنا كه آن را رها كنيم. در كوتاه مدت 
بايد بحران را در غرب كرخه مهار كنيم و آب هاى آن را به كانون اصلى شان 

بازگردانيم و تمامى مراكز بحرانى فرسايش باد را مهار كنيم.
درويش اشاره اى نيز به اقدامات درست انجام شده در گذشته كرد و گفت: آنچه در 
دهه هاى 40 و 50 در غرب كرخه انجام شد برابر بود با 100 هزار جنگل كارى در 
غرب كرخه تا جلوى فرسايش بادى گرفته شود. موضوعى كه حاال متوقف شده 
و به جاى جلوگيرى از بيان زايى آن را تشديد هم كرده ايم. وى همچنين ادامه داد: 
امروز خوزستان با 350 هزار هكتار كانون بحرانى توليد گرد و غبار روبروست. بايد به 
سرعت اين كانون ها را در دستور طرح هاى تثبيت شن قرار دهيم. وى تاكيد كرد كه 
البته اين تاييد كه بخش زيادى از گردوخاك هاى خوزستان از مرزهاى غربى وارد 

ايران شده و سازمان ملل اخيرا آن را تاييد كرده است.
 درويش در انتها نيز اظهار كرد كه حاال ديگر پديده ريزگردها در خوزستان يك 
پديده فرامرزى شناخته مى شود و قرار است توسط سازمان ملل نشست مشتركى با 
كشورهاى غربى از جمله عراق برگزار شود تا جلوِى تشديد اين ريزگردها گرفته شود 

و حيات به خوزستان برگردد.

خوزستان در شرايط بحران

روى تختخوابى از طال بخوابى و كمرت درد بگيرد! 

احمدى نژاد كجاى ماجراى قرار دارد
 روحانى چه كرده است

كانون فرهنگى اجتماعى بانوان اهواز با مشكالت بى شمارى دست و پنجه 
نرم مى كند كه همين امر قطعا بر نحوه خدمات ارائه شده تأثيرگذار خواهد 

بود. 
  كمبود امكانات شهرى، باال بودن هزينه كالس هاى آموزشى، نبود اماكن 
تفريحى مخصوص و بى توجهى مسئوالن سبب شده تا بانوان كالنشهر 

اهواز امروز در محروميت به سر ببرند.
يكى از مشكالتى كه شهروندان اهوازى همواره با آن دست به گريبان 
هستند، گرماى طاقت فرساى هوا در بيشتر ايام سال است كه همين امر لزوم 

توجه به اماكن تفريحى و آموزشى سر بسته را و چندان مى كند.
يكى از اين مراكز، كانون هاى فرهنگى اجتماعى بانوان است كه در تمام 
شهرها به وسيله چتر حمايتى فرماندارى ها، اما به صورت مستقل و با دراختيار 

داشتن هيئت مديره اداره مى شوند.
در كالنشهرى همچون اهواز اما اين كانون با مشكالت بى شمارى دست 
و پنجه نرم مى كند كه همين امر قطعا بر نحوه خدمات ارائه شده تأثيرگذار 
خواهد بود. از فرسودگى بناى كانون كه بگذريم، عدم وسايل سرمايشى، 
گرمايشى، نبود ميز و صندلى هاى استاندارد، سيستم هاى هوشمند و… تنها 

بخشى از مشكالتى است كه تاكنون الينحل باقى مانده است. از اين مسائل 
مهم تر قطعى نامعلوم يكساله آب در اين كانون است كه باعث اختالل در 
تشكيل برخى كالس هاى پرمتقاضى شده است. يكى از اهداف مهم كانون 
فرهنگى اجتماعى بانوان آموزش در راستاى توانمندسازى بانوان است كه بى 
شك مى توان آن را در قالب اقتصاد مقاومتى نيز تعبير كرد. با اندك تحقيقى 
مى توان دريافت كه بيشتر بانوان متقاضى كالس هاى كانون، زنانى هستند 
كه به علت فقر فرهنگى، اقتصادى و يا مشكالت خانوادگى از تحصيل و 
حضور در اجتماع بازمانده و كانون را به عنوان تنها مأمن خود برگزيده اند 

تا با حضور در كالس ها منبع مالى هرچند كوچكى براى خود تهيه كنند.
يكى از هنرجويان اين كانون در همين خصوص اظهار داشت: استفاده از 
مربيان مجرب، رفتار كاركنان كانون و عالقه شخصى سبب شده تا باوجود 
تمام محروميت ها به حضور در اين كانون ادامه دهيم اما در بسيارى موارد با 

مشكالتى مواجه شديم كه روند آموزش را دچار اختالل كرده است.
ساختمان  مقابل  هنرجو  دو  كم  دست  گذشته  هاى  سال  در  افزود:  وى 
كانون با خودروهاى اتوبان تصادف كرده اند باوجود آنكه مسئوالن كانون 
درخواست نصب پل عابر پياده را داده اند اما تاكنون پاسخى در اين خصوص 

دريافت نشده است.فرانك موسوى سرپرست امور بانوان و خانواده استاندارى 
خوزستان نيز چند روز پس از بازديد از كانون فرهنگى اجتماعى بانوان 
اهواز با بيان اينكه با موافقت استاندار خوزستان در مكاتبه صورت گرفته با 
شهرداران سراسر استان آنها موظف شدند كه در شهرهاى خود پارك بانوان، 
بازارچه خوداشتغالى بانوان و كانون فرهنگى اجتماعى را از بودجه خود ايجاد 
كنند، گفت: در اين راستا بايد مشكل پارك بانوان و بازارچه خوداشتغالى 
و كانون هاى فرهنگى و هنرى اهواز حل شود. اين خأل در شهردارى و 

فرماندارى اهواز است.
وى افزود: همچنين ساختمان كانون فرهنگى اجتماعى اهواز نيازمند بازسازى 
است كه بايد زير نظر فرماندارى فعاليت داشته باشند و در حال پيگيرى حل 

مشكل اين مكان نيز هستيم.
بانوان همواره نقش مهمى در پيشرفت و توسعه جامعه داشته اند از همين 
رو گردآورى آنان در محيطى سالم و مخصوص آنها و ارائه آموزش هاى 
كاربردى بى شك نقش مهمى در اعتالى شخصيت زنان خواهد داشت 
از همين رو از مسئوالن انتظار مى رود با رفع دغدغه هاى اساسى چنين 

مراكزى گامى در جهت بهبود شرايط بانوان شهر بردارند./هورنيوز
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محروميتى كه در كانون فرهنگى اجتماعى بانوان اهواز موج مى زند
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چرا اقتصاد «مقاومتى» نشد؟ 

عطا بهرامى

ــال ابالغ سياست هاى «اقتصاد مقاومتى» قرار  ــتانه سومين س درحالى در آس
ــتر از مدل «توسعه» براى  ــان مى دهد دولت يازدهم بيش داريم كه قرائن نش

ــت.  ــتفاده كرده اس تحقق «اقتصاد مقاومتى» اس
شكست دست يافتن به توسعه با برنامه هاى بانك جهانى و صندوق بين المللى 
پول كه از آغاز دهه هفتاد دامن اقتصاد ايران را گرفته بود باعث شد تا جنب و 
جوش قابل توجهى در بين كارشناسان مستقل براى يافتن برنامه اى منسجم كه 
بتواند به پيشرفت كشور بيانجامد؛ ايجاد شود. با بر باد رفتن توهم توسعه، جا براى 
رشد نظريات بومى و مبتنى بر آموزه هاى دينى فراهم شد. در دهه هفتاد به دليل 
غوغاساالرى طرفداران نظريات بانك جهانى و صندوق بين المللى پول كه نظريات 
مخالف را با ابزارهاى مختلف از ميدان به در مى كردند مجال طرح موضوعات 
ديگر نبود، و جناح حاكم با وعده رسيدن به توسعه اقتصادى مخالفين را از پيش 
و  جهانى  بانك  هاى  برنامه  اجراى  اول  دور  قطعى  شكست  داشت.  مى  بر  روى 
صندوق بين المللى پول در هشت سال اول پس از جنگ مجال انتقاد از مديران اقتصادى 

را در اختيار مردم قرار داد.
با اين حال برنامه هاى ليبرالى براى اداره اقتصاد از سال 1376 با عنوان ديگرى ادامه 
يافت و تيم اقتصادى كابينه كارگزاران به كابينه اصالحات اسباب كشى كرد. همان تيم 
و همان برنامه ها هشت سال ديگر در مديريت كشور حاكم بود، اما به جاى هياهو و 
دفاع از كارنامه غيرقابل دفاع دوران سازندگى، چراغ خاموش اقتصادى و نورافكن هاى 
روشن بحث هاى روشنفكرى و اجتماعى را در دستور كار قرار داد تا مردم حساس شده 
به ادبيات ليبرال هاى اقتصادى را از نزديك شدن به حقيقت ماجرا دور نگاه دارد كه با 
شكست كانديداى واحد جريان هاى اصالح طلب و كارگزار در سال 84 مشخص شد 
كه اين پروژه شكست خورده و دست تجويزكنندگان نسخه هاى غربى براى عموم مردم 

رو شده است؛ كه نتيجه آن ظهور دولت عدالت بود.
دولت عدالت كه در سال 84 روى كار آمد چند مقطع مختلف را از سر گذراند. در 
ابتداى روى كار آمدن با شدت از برنامه هاى ليبرالى انتقاد كرده و تاكيد بر استفاده از 
الگوهاى دينى داشت. از بين بردن بروكراسى كشنده سازمان برنامه و بودجه، تاكيد 
بر عدالت اجتماعى و مركزگريزى از توزيع ثروت، كاهش سود بانكى، اجراى طرح 
كارت سوخت و كنترل شدت انرژى، اجراى هدفمندى يارانه ها، مسكن مهر و به 
طور كلى آغاز طرح تحول اقتصادى، با برنامه هاى دولت هاى قبل تفاوت اساسى 
داشت. ولى با ورود برخى چهره هاى برجسته از كابينه كارگزاران در دولت دهم 
شاهد اعوجاجاتى در روند حركتى دولت بوديم. اگرچه دولت هاى نهم و دهم با 
اسالف خود داراى تفاوت هاى جدى بود، اما روند حركتى آن منجر به ايجاد طرح 

واره مشخصى براى اداره كشور نشد.
تجارب مثبت و منفى دولت هاى پنجم تا دهم منجر به ورود رهبر معظم انقالب 
به ماجرا و ارائه طرح اقتصاد مقاومتى شد كه مرزبندى مشخصى با ادبيات توسعه 
داشت و اعوجاجات دولت هاى نهم و دهم هم در آن نبود. اجراى اين طرح عمًال 
به دولت يازدهم سپرده شده است و در آستانه سومين سالگرد ابالغ سياست اقتصاد 
مقاومتى در 29 بهمن مرور آنچه در «دولت مجرى» گذشت؛ ضرورت دارد. زيرا 
سياستى  بسته  يك  قبل؛  هاى  دولت  برخالف  آمدن  كار  روى  آغاز  از  دولت  اين 
مشخص و مدون براى اجرا در اختيار داشته و مى توان گفت از زمان تدوين اولين 
بودجه ساالنه اش، حتى يك روز را هم بدون برنامه نگذرانده و با اين مالك بهترين 

شرايط را در بين دولت هاى بعد از جنگ و حتى كل دوران انقالب داشته است.
بر 24 بند سياست هاى اقتصاد مقاومتى، مقاوم سازى اقتصاد در برابر  حاكم  روح 
تكانه هاى خارجى، دانش بنيان بودن، مردمى بودن و توليد محورى است كه خود را 
در رويكرد دولت به اقتصاد به صورت سوق دادن بودجه ساالنه به سمت هزينه هاى 
عمرانى و سرمايه گذارى با نگاه مركزگريزى، عدالت محور بودن كه خود را در ضريب 
جينى نشان مى دهد و گذر از سياست غلط خصوصى سازى و حركت به سمت مردمى 
سازى اقتصاد؛ قابل تعريف است. ولى متاسفانه كارنامه دولت در اين محورها مثبت 
نيست و نمره قبولى نگرفته است. نگاه كالن دولت به سمت واردات با توجيه ارزان تر بودن؛ 

باعث شده اقتصاد ايران وابستگى بيشترى به خارج داشته باشد.
بررسى شاخصهاى رفاه اجتماعى؛ آمارتيا سن؛ برنده نوبل اقتصاد كه يكى از كاملترين 
شاخص ها در اين حوزه است نشان مى دهد كه دولت روحانى عملكرد منفى در توزيع 

ثروت دارد. روند تغييرات شاخص رفاه در جدول زير نشان داده شده است.
 ممكن است بهانه پرتكرار منابع نفتى و كاهش قيمت هاى جهانى نفت خام مطرح شود 
كه با استناد به آمار مى توان ثابت كرد درست نيست. منابع ريالى دولت يازدهم از تمام 
دولت هاى قبل بيشتر بوده و از اين حيث نيز ركوردارد است. مقايسه درآمدهاى نفتى 
دولت در 12 سال اخير نشان مى دهد كه دولت يازدهم بيشترين منابع را براى هزينه كردن 

در اختيار داشته است./ واحد: ميليارد تومان)
در توزيع بودجه سياست غلطى به كار رفته كه نتيجه آن افزايش ضريب جينى و رسيدن 
به آستانه 40 صدم درصد است. آمارهاى بانك مركزى نشان مى دهد كه در سال هاى 
84 تا 91 نسبت اعتبارات عمرانى به اعتبارات جارى 31,6 درصد بوده كه از سال 92 
تا آبان 95 به 16,9 درصد كاهش يافته است. يعنى دولت يازدهم نصف دولت قبل كه 
خود انتقادات جداگانه اى در حوزه بودجه به آن وارد است صرف هزينه هاى عمرانى 

كرده است.
سياست اقتصاد مقاومتى يك سياست مدون است كه مبناى آن منافع عمومى است 
و نه بودجه ريزى مبتنى بر چانه زنى. بودجه ريزى بى هويت چهار سال اخير نشان 
مى دهد كه دولت از نرم افزار «اقتصاد مقاومتى» براى به حركت در آوردن سخت 
افزارهاى اقتصادى استفاده نكرده و مسبب مشكالت كنونى اقتصادى است. يكى بودن 
تيم اقتصادى دولت اعتدال با دولت هاى سازندگى و اصالحات در كنار يكى شدن 
خروجى اين سه دولت؛ اين گمانه را تقويت كرده است كه دولت يازدهم از مدل قانونى 
«اقتصاد مقاومتى» استفاده نكرده و هنوز از مدل شكست خورده «توسعه» استفاده مى كند.

جدول كلمات متقاطع شماره20- پاسخ جدول شماره19
 افقى: 
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طراح جدول: محمدرضا على زاده

يادداشت

بدهى خانوارهاى آمريكايى
 به بيش از 12 تريليون دالر رسيد

مهر: فدرال رزرو در تازه ترين گزارش خود اعالم كرد كه ميزان 
بدهى خانوارهاى آمريكايى، به بيشترين رقم در تقريبا 9 سال 

اخير رسيده است. 
خانوارهاى  بدهى  رزرو»،  گزارش «فدرال  ترين  تازه  اساس  بر 
آمريكايى به بيشترين رقم از سال 2008 ميالدى به بعد رسيده؛ 
اين در حالى است كه اين مقدار از بدهى به سطح قبل از دوره 
ركود اقتصادى در اين كشور رسيده است.  همچنين ميزان بدهى 
خانوارهاى آمريكا در سه ماه آخر سال 2016 ميالدى در مقايسه 
با مدت مشابه سال قبل از آن، 460 ميليارد دالر افزايش يافته و 
به رقم 12 تريليون و 550 ميليارد دالر رسيده است. اين در حالى 
است كه رقم فعلى، فقط 8 دهم درصد كمتر از بيشترين ميزان 
بدهى خانوارهاى آمريكا در سال 2008 ميالدى يعنى 12 تريليون 
و 680 ميليارد دالر بوده است.  اين در حالى است كه صندوق بين 
المللى پول در اواخر سال گذشته ميالدى اعالم كرد كه افزايش 

ميزان بدهى ها در جهان، تهديدى براى ثبات جهانى است.  

توقيف 7 برند شيرآالت بهداشتى 
غيراستاندارد 

برند  هفت  توقيف  از  تهران  استان  استاندارد  مديركل  تسنيم: 
شيرآالت بهداشتى غيراستاندارد در بازرسى از واحدهاى صنفى و 
توليدى خبر داد و گفت:از ابتداى سال 95 تاكنون، پروانه استاندارد 

30واحد توليدى در استان ابطال شده است. 
مسلم بيات در تشريح اين خبر گفت: در مجموع 210 فراورده 
از انواع شيرآالت اهرمى و كالسيك در استان تهران با مجوز 
استاندارد، فعال هستند و براى 44 واحد در سال 95 پروانه كاربرد 
عالمت استاندارد صادرشده است. همچنين با تالش كارشناسان 
استاندارد و در جريان بازرسى هاى منظم آنان از واحدهاى توليد و 
عرضه اين فراورده ها، پروانه استاندارد 30 برند از انواع شيرآالت 

بهداشتى در سالجارى ابطال شد.
بيات در ادامه به ابطال پروانه استاندارد سه برند شيرآالت اهرمى با 
نام هاى تجارتى ماهرخ شير، طهورا، پارس نوبل، در جلسات كميته 
عاليم ديماه اين اداره كل اشاره كرد. در اين جلسات همچنين 
براى پنج فراورده شامل شيرآالت بهداشتى مخلوط كالسيك 
حمام و ديوارى و روشويى- مخلوط اهرمى روشويى و ديوارى و 
ظرفشويى با نام تجارتى پارس برنزان، شيرتوپى آبى زاويه دار با نام 
تجارتى تك شير بهامين، شيرآالت ساختمانى با نام تجارتى سايه، 
شير مخلوط بهداشتى اهرمى ديوارى با نام يسنا، شير مخلوط 
بهداشتى اهرمى ظرفشويى با نام تجارتى sitco، پروانه استاندارد 

صادر شد.
آبان،  تجارتى  نام  با  اهرمى  شيرآالت  گزارش  اين  اساس  بر 
شيرآالت  و  استاندارد،  مجوز  نداشتن  علت  به  فرايند،  ارسالن، 
 ARAS، ،اهرمى و شلنگى با نام تجارتى آراسته، فراسونائين

FARS، به علت جعل نشان استاندارد توقيف شد.

شمارش معكوس براى 
بازگشت صادرات به بورس 

هر  ازاى  به  ريالى  زيان 753  تحقق  گزارش  انتشار  با  تسنيم: 
سهم در پايان عملكرد 9 ماهه منتهى به پايان آذر ماه 95، بانك 

صادرات در آستانه بازگشايى قرار گرفت. 
نماد معامالتى بانك صادرات كه از 29 تيرماه امسال تاكنون در 
بورس متوقف است، سرانجام با انتشار گزارش تحقق زيان 753 
ريالى به ازاى هر سهم در پايان عملكرد 9 ماهه منتهى به پايان 

آذر ماه 95 خود، در آستانه بازگشايى قرار گرفته است.
بر اساس اين گزارش؛ اين در حالى است كه بانك صادرات پس 
از شناسايى ذخاير مورد نظر حسابرس و بانك مركزى، سود 160 
ريالى به ازاى هر سهم خود در بودجه برآوردى سال مالى 95 را به 

267 ريال زيان به ازاى هر سهم تغيير داده است.
اين گزارش مى افزايد: بانك صادرات كه با سرمايه اسمى بيش 
از 5,7 هزار ميليارد تومانى بزرگترين بانك حاضر در بورس بشمار 

مى رود.
گفتنى است؛ در پى توقف نمادهاى معامالتى گروه بانكى در تاالر 
شيشه اى و غيبت طوالنى مدت و به دور از انتظار آنها، سرانجام 
در چند هفته گذشته طلسم بازگشايى بانكى ها در بورس شكسته 
شد و بانك ملت با افت ارزش بيش از 37 درصدى سهام و از بين 
رفتن حدود 3600 ميليارد تومان از سرمايه هاى خود در هفته اول 
بهمن و بانك تجارت با افت 33,27 واحدى ارزش سهام و از بين 
رفتن حدود 1,5 هزار ميليارد تومان از سرمايه هاى خود در هفته 

دوم بهمن ماه به بورس بازگشتند.

اخبار كوتاه
د

و  زاگرس  بامداد  گزارش  به   
تسنيم،  خبرگزارى  از  نقل  به 
محمدرضا نعمت زاده با اشاره به 
اينكه بايد فضاى كشور را ارام 
كنيم، گفت: رسانه هاى مجازى 
بر  مبنى  شايعاتى  گذشته  سال 
كمپين تحريم خريد خودروهاى 
داخلى را ايجاد كردند و با پيگيرى 
هاى صورت گرفته هسته اصلى 
شناسايى شدند. اين افراد در واقع 
حقوق بگيران از بيت المال بودند 
كه لطمه اى را به صنعت كشور 
وارد كردند و در نهايت اسامى اين 
افراد به مقامات مربوطه اعالم شد.

وى افزود: اين افراد قصد داشتند 
با اهداف انتخاباتى مانع از رشد صنعتى كشور از محل 
رشد صنعت خودرو شوند.وزير صنعت در ادامه با 
اشاره به تكاليف ايجاد شده براى دولت در جهت تحقق 
رشد 21 درصدى سرمايه گذارى در طول برنامه ششم 
گفت: اين رقم بسيار خوب است اما بايد فضاى الزم 
براى تحقق آن فراهم شود. تحقق رشد 8 درصدى 
اقتصادى نيز نيازمند افزايش بهره ورى نيروى كار و 
صادرات به بازارهاى جهانى است.نعمت زاده با بيان 
اينكه اخيراً اليحه دائمى را بعد از 1,5 سال بررسى 
در كميسيون هاى دولت تكميل كرديم و به مجلس 

از  مقدارى  اليحه  اين  طريق  از  گفت:  فرستاديم، 
نواقص موجود در دريافت ماليات بر ارزش افزوده 
برطرف خواهد شد. البته مسئوالن وزارت اقتصاد 
وضع  نيازمند  مصرف  بر  ماليات  اعمال  معتقدند 
قوانين است و به همين دليل ممكن است قبل از 
تصويب اين قوانين، بخشى از ماليات را در سال 96 

را از دست بدهند. 
نعمت زاده اظهار داشت: دريافت ماليات از كاالى 
كاهش  را  دريافتى  ماليات  مجموع  واقع  در  نهايى 
نمى دهد بلكه به دليل نبود قوانين مربوطه، تحقق اين 

مسئله را با تأخير روبرو مى كند.

مشكل ماليات با اضافه 
كردن يك جمله به برنامه 

ششم حل نمى شود
با  اينكه  بيان  با  صنعت  وزير 
اضافه كردن يك جمله به برنامه 
ششم، مشكل ماليات بر مصرف 
حل نخواهد شد، گفت: مجلس 
بايد در قالب يك طرح يا ماده 
واحده، ملزومات اين مسئله را 

فراهم كند.
نعمت زاده در ادامه با اشاره به 
در  خودروسازى  واحد  ايجاد 
سمنان گفت: بخش خصوصى 
اين واحد را فعال كرده است و 

امسال شاهد توليد خودرو در سمنان خواهيم بود.
وى با اشاره به پيگيرى ايجاد 14 تا 15 منطقه ويژه 
اقتصادى و شهرك صنعتى در كشور، گفت: هدف 
از ايجاد مناطق ويژه، مستثنى شدن سرمايه گذاران از 
بخشى از مقررات جارى كشور بوده است تا شاهد 

توسعه صادرات غيرنفتى باشيم.
وزير صنعت همچنين با اشاره به اينكه قرار بود در 
داخل منطقه چابهار يك منطقه ويژه اقتصادى ايجاد 
شود ، گفت : عمر ما به اين مسئله وصال نداد و ان 

شا اهللا آيندگان كار آنجا را انجام خواهند.

وزير صنعت: 

عمرم به ايجاد منطقه ويژه چابهار وصال نداد

به گزارش بامداد زاگرس و به نقل از صما 
در تحقيق تازه اى كه از سوى دفتر مطالعات 
اقتصادى مركز پژوهش هاى مجلس صورت 
رونق بخش  است:  مشخص شده  گرفته، 
ساختمان، باعث رشد توليد در كل اقتصاد، 
افزايش تقاضاى مصرفى،  رشد اشتغال، رشد 
عرضه ساختمان، رشد فعاليت هاى اقتصادى 
در كل پهنه كشور و درنهايت افزايش فروش 

بخش ها و صنايع دنباله رو خواهد شد.
شعبه هاى  از  يكى  رئيس  زمينه  همين  در 
بانك دولتى بابيان اينكه بخش ساخت وساز 
باعث رشد توليد در كل اقتصاد مى شود گفت: 
پايان ركود معامالت مسكن و شروع دوره 
آپارتمان  خريدوفروش  بازار  در  رونق  پيش 
طى نيمه اول امسال، توانست شيب سقوط 

ارزش افزوده بخش ساختمان را 23 واحد كم كند و نرخ رشد 
منفى را از 6/ 25 درصد در بهار به 6/ 2 درصد در تابستان، 
بهبود بخشد. پرويز كاكائى بابيان مطلب فوق در گفتگو با 
ساخت وساز  ساله   5 ركود  صدمات  خصوص  در  «صما» 
گفت: بيشتر توليدكنندگان داخلى از بابت ركود اقتصادى، 
كاهش ساخت وساز و تقاضا صدمات بسيارى ديده و طبق 
آمارهاى رسمى و غيررسمى، در دوران ركود بخش بزرگى 
از توليدكنندگان فلزات، مصالح ساختمانى پايه و تجهيزات 
دكوراسيونى عرصه بازار را رها كرده و سرمايه ها را از اين 

صنايع بيرون كشانده اند.
وى بابيان اينكه اين اتفاق جدايى از ضرر و زيان توليدكنندگان، 
وضعيت اشتغال و آمار بيكارى را افزايش داده است. گفت: 
عدم حمايت كافى برخى از مسئوالن از شهرك هاى صنعتى 
و صنايع مادر اين سؤال را مطرح مى كند كه اگر حمايت 
بى چون وچرا از برخى توليدات، به معناى حمايت از توليد ملى 
است؛ پس چرا از توليدكنندگان مصالح ساختمانى كه جمعيتى 

بيش از توليدكنندگان صنايع ديگر دارند حمايت نمى شود.
كاكائى در ادامه بابيان اينكه صنعت خودرو چند سال پيش 
به واسطه حمايت سريع دولت از مرگ جدى رهايى يافت 
گفت: هر يك واحد افزايش سرمايه گذارى در بخش ساختمان 
مسكونى و ساير ساختمان ها، باعث مى شود توليد در كل 
اقتصاد، به ترتيب 32/ 1 و 49/ 1 واحد افزايش پيدا كند. اگر 

دولت بخواهد مى تواند راهكارهاى جدى براى بخش مسكن 
ايجاد كند چنانچه دولت به صورت جدى در مقابل كمپين 

خودرو ايرانى نه ايستاد و باعث شد خودرو نجات پيدا كند.
وى در ادامه گفت: هر 100 ميليون تومان سرمايه گذارى در 
بخش ساخت وساز، 5 نفر شغل ايجاد مى كند كه با توجه به 
نياز اين بخش به نيروى كار بامهارت پايين، سهم گروه هاى 
از  بيش  بخش،  اين  در  اشتغال زايى  از  متوسط  و  كم درآمد 
ساير بخش ها برآورد مى شود. كاكائى درنهايت گفت: رونق 
ساخت وساز مى تواند باعث رشد فعاليت هاى اقتصادى در كل 
پهنه كشور باشد؛ و به نظر مى رسد اگر دولت بخواهد مى تواند 

به ركود ساخت و ساز پايان دهد.
شكاف عرضه و تقاضاى ساختمان

 به سود كشور نيست
اينكه  بابيان  مجلس  عمران  كمسيون  عضو  همچنين 
شرايط كنونى (ركود) به سود بازار ساخت وساز نيست گفت: 
اقتصاد،  كل  در  توليد  رشد  باعث  ساخت وساز،  رونق بخش 
افزايش تقاضاى مصرفى،  رشد اشتغال، رشد عرضه ساختمان، 
رشد فعاليت هاى اقتصادى در كل پهنه كشور و درنهايت 

افزايش فروش بخش ها و صنايع را به دنبال دارد.
بخش  گفت:  به «صما»  فوق  مطلب  بابيان  علوى  احسن 
ساختمان يك بخش فراگير محسوب مى شود به اين معنا 
كه رونق اين بخش، به كل پهنه جغرافيايى كشور منتقل 

خواهد شد. ضمن آنكه، بخش ساختمان 
به حساب  تجارت  غيرقابل  بخش  چون 
درنتيجه  ندارد)،   واردات  (امكان  مى آيد 
سرمايه اى  و  مصرفى  تقاضاى  افزايش 
افزايش  به  مستقيم  بخش،  اين  در 
عرضه منجر خواهد شد و به رشد ساير 
اينكه  بابيان  وى  مى انجامد.  بخش ها 
براى جلوگيرى از شكاف بيشتر عرضه 
و تقاضا بايد از تمام راهكارها براى رونق 
كرد:  خاطرنشان  برد  بهره  ساخت وساز 
به طور متوسط نياز كشور به ساخت وساز 
به خصوص مسكن باالى 1 ميليون فقره 
است كه متأسفانه در سال هاى اخير اين 
است.  شده  كشيده  چالش  به  موضوع 
علوى گفت: افزايش فاصله بين عرضه 
و تقاضا باعث ايجاد بازار سياه و مفاهيمى چون سوداگرى 
مى شود. وى در ادامه با اشاره به اينكه هر يك واحد افزايش 
سرمايه در بانك عامل بخش مسكن، باعث مى شود منابع 
پرداخت تسهيالت مسكن چند واحد افزايش پيدا كند گفت: 
اين رشد تصاعدى در تجهيز منابع، قدرت تسهيالت دهى به 

تقاضاى مصرفى را زياد مى كند.
عضو كميسيون عمران در خصوص تسهيالت ارائه شده نيز 
گفت: در حال حاضر تسهيالت فعلى خريد و ساخت مسكن 
دوره  طول  بودن  كوتاه  ازجمله  نارسايى  يكسرى  حاوى 
بازپرداخت و درنتيجه خارج بودن اقساط ماهانه از استطاعت 

پرداخت وام گيرنده ها است.
اين كارشناس، تمهيدات الزم براى افزايش مدت بازپرداخت 
كشورها  تمام  در  گفت:  و  دانست  ضرورى  را  مسكن  وام 
برخى از شهروندان اقساط مادام العمرى دارند اما اين اقساط 

به اندازه اى كم است كه فشارى به اين افراد وارد نمى كند.
وى با انتقاد از رفتار بانك ها در ارائه وام گفت: بانك مركزى 
بايد به ايجاد سازوكارهاى بلندمدت در پرداخت تسهيالت 
فكر كند و دولت نيز بانك ها را براى ارائه ابزارهاى نوين 
كمك كنند.وى درنهايت گفت: رشد فعاليت هاى ساختمانى 
و ساخت وساز، باعث مى شود تقاضاى خريد براى محصوالت 
بخش ها و صنايعى همچون افزايش پيدا كند و توليد بسيارى 

از كارخانه ها و كارگاه ها بارونق روبه رو شوند.

صدمات ركود 5 ساله ساخت وساز

ــد  ــوق مى گرفتن ــال حق ــودرو، از بيت الم ــم خ ــن تحري ــاالن كمپي ــه فع ــان اينك ــا بي ــارت ب ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزي
ــه  ــك منطق ــار ي ــه چابه ــل  منطق ــود در داخ ــرار ب ــى كرديم،گفت:ق ــى معرف ــع قضاي ــه مراج ــايى و ب ــه شناس ك

ــئله وصال نداد .  ــود كه عمر ما به اين مس ويژه اقتصادى  ايجاد ش

بررسـى هاى صورت گرفته از سـوى دفتر مطالعات اقتصادى مركز پژوهش هاى مجلس نشـان مى دهد،
 همان طور كه سـال 93 نيز دفتر اقتصاد مسـكن وزارت راه و شهرسـازى بخش هايى از معادله رشـد اقتصادى

 با اهرم مسـكن را تشـريح كرده بود، بخش سـاختمان (ساخت وسـاز) بازار مسـكن در صورتى كه
 از ركود خارج شـود مى تواند چند تحول مثبت در اقتصاد كشـور ايجاد كند.
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كى روش و برانكو آشتى مى كنند

دو سرمربى خارجى مطرح فوتبال ايران بعد از  اختالفات عديده در 
ماه هاى گذشته، احتماال به صلح خواهند رسيد.

 در شرايطى كه فوتبال ايران 
وارد دو ماه سرنوشت ساز 
در رقابت هاى باشگاهى و 
ملى شده است، فدراسيون 
فوتبال همچنان در تالش 
مجادالت  كاهش  براى 
فعلى  رقابتى  فضاى  در 
است كه با توجه به اوج گيرى استقالل و البته ادامه نمايش خوب 
پرسپوليس، اوضاعى مثبت تر از گذشته دارد. فدراسيون اميدوار 
است درخشش تيم هاى پرطرفدار ايران، پرسپوليس، استقالل و 
تراكتورسازى با نمايش خوب تيم ملى در دو بازى سرنوشت ساز 

مقدماتى آسيا در هفته اول فروردين ادامه پيدا كند. 
اما چه اتفاقى در حال رخ دادن است؟ در حال حاضر فدراسيون 
فوتبال ايران در جلساتى با مديرعامل باشگاه پرسپوليس به دنبال 
راهى براى عدول برانكو از مواضع تند قبلى است كه بعد از اردوى 
تيم ملى در دبى به اوج رسيد و با واكنش بسيار تند كارلوس 

كى روش مواجه شد.
 موضوعى كه منجر به اخراج موقت بازيكنان پرسپوليس و 
دستياران ايرانى كى روش شد، نفراتى كه همه آنها براى حضور 
پرقدرت تيم ملى در رقابت هاى پيش رو مورد نياز هستند. اگرچه 
شايد تيم ملى بدون اين كادر و بازيكنان هم موفق باشد اما تغييرى 
در اين سطح و به اين سرعت اثرات منفى خود را نيز به دنبال 

خواهد داشت. 
با حضور كى روش در هلند و ديدار او با رضا قوچان نژاد و 
عليرضا جهانبخش به نظر مى رسد اين سرمربى كار خود را براى 
هدايت تيم ملى در مرحله مقدماتى جام جهانى دوباره آغاز كرده اما 
شروطى كه وى براى بعضى از نرمش ها گذاشته بايد با مساعدت 

باشگاه پرسپوليس نيز همراه شود.
 در حال حاضر در فدراسيون فوتبال همه خوشبين هستند  باتوجه 
به دستور وزير ورزش براى حل اين ماجرا، سرمربى پرسپوليس 
هم از موضع خود كوتاه بيايد و راه را براى آشتى هموار كند. 
شايد او هم كه تيمش را براى دو بازى مهم آسيايى آماده مى كند، 
به اين نتيجه رسيده باشد كه فضاى آرام براى موفقيت پرسپوليس 
مناسب تر است چراكه دغدغه هاى ملى 8، 9 بازيكن اصلى او و 
شايعاتى مبنى بر كنار گذاشته شدن آنها از فهرست تيم ملى قطعا به 

سرخ هاى مدعى قهرمانى لطمه خواهد زد. 

پيكان4 - اس.خوزستان 3؛ 
جنجالى و باورنكردنى

شاگردان مجيد جاللى موفق شدند شكست دو گل در نيمه اول 
را با 4 گل در نيمه دوم پاسخ دهند تا معجزه دور رفت را بار ديگر 

تكرار كنند. 
 پيكان كه در نيمه اول با 
دو گل بيت سعيد(12) 
و مصطفى ماهى(37) با 
شوك بزرگ نيمه اول 
را به پايان رسانده بود، 
معجزه اى بزرگ را رقم 

زد و با 4 گل آن را پاسخ داد تا تك گل دقايق پايانى بيت سعيد 
هم مانع از پيروزى هفته بيست و دوم آنها نشود.

 پيكان در بازگشتى فوق العاده باز هم استقالل خوزستان را 
مغلوب كرد. در اين بازى پرگل ابتدا تيم ميهمان بود كه با دو گل 
حسن بيت سعيد (12) و مصطفى ماهى (37) از ميزبان خود پيش 
افتاد تا نيمه اول را  با نتيجه خوب دو بر صفر به رختكن برود. اما 

نيمه دوم اين بازى شرايطى كامال متفاوت داشت.
در نيمه دوم ابتدا صادق بارانى در دقيقه 55 اولين گل را براى 
شاگردان جاللى به ثمر رساند و سياوش يزدانى مدافع پيش تاخته 
پيكان نيز در دقيقه 71 كار را به تساوى كشاند. اما از اين به بعد 
نوبت بهترين مهاجم خارجى اين فصل فوتبال كشورمان بود كه 
گلزنى اش را آغاز كند. گادوين منشا ابتدا در دقيقه 79 از روى 
نقطه پنالتى تيمش را براى اولين بار در اين بازى از ميهمان پيش 
انداخت؛ سپس همين بازيكن در دقيقه 90 چهارمين گل پيكان 
و دومين گل خودش را زد تا به نوعى خيال جاللى را از يك 

پيروزى خانگى راحت كند.
اما اين گل آخرين اتفاق اين بازى پرحادثه نبود؛ چراكه حسن 
بيت سعيد در دقيقه 93 از روى نقطه پنالتى سومين گل استقالل 
خوزستان را زد تا خوزستانى ها با حداقل اختالف از ميزبان خود 

شكست بخورند.

فوالد 2 - گسترش 2؛ 
زور فوالدى ها به هم نرسيد

ديدار دو تيم فوالدى ليگ با تساوى 2-2 به پايان رسيد تا امتيازات 
لب كارون تقسيم شود.

خوزستان  فوالد  تيم  دو 
تبريز  فوالد  گسترش  و 
هم  مصاف  به  اهواز  در 
با  نهايت  در  و  رفتند 
تساوى 2-2 به كارشان 
امتيازات  تا  دادند  پايان 
بين شاگردان سعداوى و 

كمالوند تقسيم شود. 
ديدار دو تيم گسترش فوالد و فوالد در هواى كامال مطبوع آغاز 
شد و دو تيم در حال محك زدن هم بودند كه مسعود ابراهيم زاده 
روى سانتر داريوش شجاعيان توانست به زيبايى گل  اول را وارد 
دروازه فوالد كند، در ادامه بازى در دست شاگردان سعداوى بود 
و در اواخر نيمه موفق شدند روى سانتر بختيار و شلوغى هاى 
محوطه توسط ايوب والى گل تساوى را بزنند و در ادامه موقعيتى 
به هيچكدام از تيم ها نرسيد، پيمان بابايى تنها بازيكن كارت زردى 

نيمه اول بازى بود.
نيمه دوم نيز فوالدى ها با قدرت شروع كردند اما حمالتشان به 
گل ختم نشد تا در يك موقعيت خودساخته توسط شجاعيان و 
ضربه روپاى بسيار زيباى اين بازيكن نورآبادى گسترش فوالد به 
گل برسد.بعد از اين گل كمالوند تيمش را دفاعى تر كرد و در 
دقايق انتهايى ضربه آزاد بختيار را ساسان انصارى با ضربه سر به 

گل تساوى تيديل كرد.
بعد از اين موقعيت هاى ديگرى فوالدى ها داشتند كه به گل 

تبديل نشد تا بازى با همين تساوى تبديل شود.

خبر

كيانى زاده رفت ،حيدرى مدير كل شد 
خادم خبرداد: افزايش 5 برابرى 

بودجه ورزش استان ها در سال 96
معاون حقوقى، پارلمانى و امور استان هاى وزارت ورزش و جوانان با 
اشاره به بودجه قابل توجه براى ورزش استان ها در سال 96، گفت: 
سال آينده بودجه اى كه به استان ها اختصاص داده مى شود، حداقل 

5 برابر خواهد شد.
جوانان  و  ورزش  مديركل  معارفه  و  توديع  مراسم  در  خادم  اميررضا   
خوزستان كه امروز (شنبه) در اهواز برگزار شد، اظهار كرد: در ابتدا بايد 
بگويم بابت وضعيتى كه اين شهر از نظر گرد و غبار دارد، بسيار متاسف 
هستم و اميدوارم چنين وضعيتى را در هيچ جاى كشور نداشته باشيم. 
شنيده ام امروز استاندار خوزستان در تهران با مسووالن رده باالى دولتى، 
در حال بررسى اين موضوع هستند و جلساتى داشته اند. به هر حال همه 
بهتر مى دانيم اين اتفاق يك روزه رخ نداده است و يك روزه هم تمام 

نمى شود و زمان بر است.
وى در ادامه با تقدير از تالش هاى كيانى زاده، مديركل پيشين ورزش و 
جوانان خوزستان گفت: كيانى زاده تالش هاى ارزشمندى در چند سال 
حضورش در حوزه ورزش و جوانان خوزستان داشته و كار بسيار سختى 
هم داشته است، چرا كه او بعد از يك مدير توانمند به نام گرشاسبى، 
سكان كار را به دست گرفت. شايد به نوعى اخذ حمايت ارگان ها براى 
كه  بود  ارزشمندى  كار  ها،  دستگاه  كردن  همراه  و  جوانان  و  ورزش 
گرشاسبى انجام داد و اين مسير نيز در دوران كيانى زاده ادامه پيدا كرد.

معاون حقوقى، پارلمانى و امور استان هاى وزارت ورزش و جوانان افزود: 
يكى از خصيصه هاى خوب كيانى زاده، حفظ حرمت ها، ايجاد آرامش و 
همراه كردن بخش هاى مختلف با ورزش و جوانان خوزستان بود كه اين 
خصيصه قابل تامل و قابل توجه است و ان شاءاهللا كه ادامه دار هم باشد.
وى خاطر نشان كرد: حتما اين جابجايى به معناى عدم استفاده و عدم 
بهره مندى ورزش و جوانان كشور از دانش، توانمندى ها و تجربيات 
كيانى زاده نيست و من هفته گذشته نيز شخصا پيگير بودم كه كيانى 
زاده در استان به شكلى ديگر و همسو با ورزش و جوانان، به فعاليت خود 
ادامه دهد و جامعه ورزش بتواند از توانمندى ها و خدمتگزارى هاى او 

بهره مند شود.
خادم بيان كرد: اين اتفاق در كنار تمام اتفاقات خوب سه سال گذشته و 
اكنون با حضور يك جوان به نام حيدرى كه خود ورزشى است، مى افتد. 
خصيصه خوب حيدرى، خستگى ناپذير بودن، پرتالش بودن و پيگير 
بودن او است. حيدرى از اين چهارچوب مديرى بود كه قصد داشتيم در 
جايى از بدنه ورزش كشور با توجه به شناختى كه آقاى سلطانى فر، وزير 
ورزش از او داشت و در گذشته نيز با حيدرى كار كرده بود، استفاده كنيم 
و ديديم شايد در استان خودش يعنى خوزستان بتواند بيشتر ثمربخشى 

داشته باشد و امروز نيز سكان كار را به دست گرفته است.
وى بيان كرد: فكر مى كنم مديران تراز اول استان از استاندار خوزستان 
گرفته تا نمايندگان مجلس و مديران بخش هاى مختلف هم از اين 
اتفاق راضى هستند و فكر مى كنم حمايتى بيش از گذشته را در حوزه 
ورزش و جوانان از اين جوان و تيمش خواهند داشت و اين ها همگى 
بركاتى است كه ورزش و جوانان ايجاد خواهد كرد. اميدوارم كيانى زاده 
نيز با توجه به شناختى كه از حوزه ورزش و جوانان دارد، از حيدرى 
حمايت كند و ان شاءاهللا ماحصل آن، توفيقات ارزشمندى براى ورزش و 

جوانان به همراه داشته باشد.
جوانان  و  ورزش  وزارت  استان هاى  امور  و  پارلمانى  حقوقى،  معاون 
خطاب به مديركل جديد ورزش و جوانان خوزستان، گفت: مواردى 
هستند كه انتظار داريم نسبت به آن ها اهتمام بورزيد؛ يكى از اين موارد 
ايجاد تعامل مثبت و منطقى با دستگاه هاى اجرايى استان، استاندارى 
خوزستان، استاندار و نمايندگان مجلس است و بايد بگويم نمايندگان 
استان خوزستان در برنامه ششم توسعه و بودجه سال 96 بسيار به ما 
كمك كردند كه ماحصل آن، اتفاقات خوبى است كه سال آينده شاهد 

آن هستيم.
وى ادامه داد: از ديگر موارد توجه به حوزه جوانان است كه كمتر به اين 
حوزه توجه شده است. همان قدر كه حوزه ورزش براى مان قابل اهميت 
و توجه است، حوزه جوانان نيز براى ما اهميت دارد و به اين دليل در 
بودجه سال 96 و برنامه ششم توسعه، به صورت جدى پيگير شديم كه 
هر بودجه اى كه براى حوزه ورزش مى آيد، حداقل درصدى از آن نيز به 
حوزه جوانان اختصاص يابد كه اين اتفاق هم افتاد؛ در سال 96 چند صد 
ميليارد تومان اعتبار براى حوزه جوانان جذب كرديم كه اين اتفاق نتيجه 
خوبى را براى حوزه ازدواج و اشتغال جوانان خواهد داشت. البته از حيدرى 
و همكارانش انتظار مى رود كه فارغ از اين موضوع، به بحث سمن ها 
نيز به صورت ويژه و خاص توجه كنند. سمن ها جوانانى هستند كه آينده 
كشور بايد توسط آن ها مديريت شود و امروز در قالب تشكل هاى مردم 
نهاد دور هم جمع شده اند و نياز است كه به آن ها توجه كنيم. نمى دانم 
استان خوزستان سمن سرا دارد يا خير؛ اگر دارد كه خوب است، در غير 
اين صورت ما در برنامه مان داريم كه ان شاءاهللا سال 96 در كل استان 

ها سمن سرا ايجاد شود.
خادم با اشاره به بخش بانوان، گفت: بانوان به عنوان نيمى از جمعيت 
كل كشور، در چند رويداد بين المللى اخير شاهد بوديم كه با وجود اين 
كه كمترين توجه به آن ها شده است ولى توفيقاتى كه به دست آورده 
اند، بسيار حائز اهميت بوده است و اين نشان مى دهد كه بانوان على 
رغم تمام محدوديت ها، استعدادها و قابليت هاى خوبى دارند. به هر حال 
تقريبا بودجه قابل توجهى براى سال آينده گرفته ايم و بايد خبر خوشى 
به جامعه ورزش و هيات هاى ورزشى بدهم كه سال آينده بودجه اى كه 
به استان ها اختصاص داده مى شود، حداقل 5 برابر خواهد شد و انتظار 
مى  رود با توجه به افزايش اعتباراتى كه شاهد آن هستيم، بخش عمده و 
اصلى آن، به بانوان تخصيص داده شود، چرا كه براى بخش آقايان امكان 

گرفتن حامى و اسپانسر و پخش تلويزيونى وجود دارد.
معاون حقوقى، پارلمانى و امور استان هاى وزارت ورزش و جوانان خاطر 
نشان كرد: اگر از استان خوزستان كه نفت خيز و ثروتمند است از اين 
بابت نتوانيم براى ورزش و جوانان، اعتبارات و حمايت هاى الزم را كسب 
كنيم، بايد بگويم تقريبا در هيچ جاى كشور نمى توانيم كارى براى حوزه 
ورزش و جوانان انجام دهيم. 13 هزار هيات در كشور داريم كه حداكثر 
حمايتى كه در سال هاى 94 و 95 از آن ها شد، ساالنه متوسط يك 
و نيم ميليون تومان بوده است و طبيعتا پنج برابر شدن هم خيلى اتفاق 
خاصى را به دنبال ندارد ولى حتما بايد دستگاه هاى موازى، شركت ها و 
سازمان ها كه امكان حمايت از ورزش و جوانان را دارند، حمايت كنند. 
ورزش يك اتفاق اجتماعى است و باعث غرور ملى مى شود و اميدوارم 

مديركل جديد ورزش و جوانان خوزستان اين حمايت را كسب كند.
وى بيان كرد: اگر مى خواهيم ورزش پويا و توانمند داشته باشيم، حتما 
نيازمند اين هستيم كه از بخش خصوصى حمايت و آن را تشويق كنيم 
تا اين بخش نيز در ورزش سرمايه گذارى كند و ماحصلش بهره مند 
شدن جوانان در بخش هاى مختلف كشور باشد. در قانون نيز داريم كه 
دولت نمى تواند در ورزش حرفه اى، سرمايه گذارى كند و طبيعتا بايد 
باشگاه ها و بخش خصوصى را به صورت جدى حمايت كنيم. اميدوارم 
خوزستان در اين زمينه و ارتباطات، پيش قراول باشد. همچنين اميدوارم 
حيدرى با كمك همه بتواند توفيقات بيشترى را براى استان خوزستان 

و كشور به دست آورد.

خبر
ز ان ك نامه هاى  روى  را  خود  حساسيت  مى گويد  فوتبال  فدراسيون  دبيركل 

فدراسيون و ساختارهاى درگير شونده افزايش داده است.
عليرضا اسدى دبيركل فدراسيون فوتبال درباره اتفاقات پيش آمده در چند 
وقت اخير فوتبال كشور گفت: نامه هايى كه فدراسيون ارسال مى كند، 
مثل هر دادگاه ديگرى فرآيندى دارد و بسته به نوع دفاع، زمان پيگيرى 
اين نامه طول مى كشد. مگر اينكه در زمان شروع دادن حكمى از فيفا 
باشد و ما براى اينكه حساسيت خود را روى اين موضوع بيشتر كنيم به 
ساختارهاى درگير نظير سازمان ليگ گفتيم كه نهايت سعى خود را براى 
كمك به پيشرفت اين فرآيند داشته باشند تا هم به باشگاه ها كمك شود 

و هم منافع ملى دچار خطر نشود.
اسدى در ادامه درباره پرونده هاى موجود در فيفا عليه باشگاه هاى ايرانى 
مجموع  كه  است  مطرح  ايرانى  باشگاه هاى  عليه  پرونده   52 گفت: 
هزينه اى كه براى حل شدن آن ها بايد پرداخت شود، حدود 4 تا 5 ميليون 

دالر است.
او ادامه داد: فرآيند رسيدگى به پرونده ها به اين صورت است كه يك 
بازيكن يا مربى كه با باشگاهى قرارداد داشته به هر دليلى از آن باشگاه 
به سازمان هاى بين المللى شكايت مى كند. آن سازمان ها ابتدا از طريق 
فدراسيون و بعد به طور اختصاصى با باشگاه ها ارتباط برقرار مى كنند. 
مى خواهد  را  مستندات شان  طرف  دو  از  انضباطى  كميته  يا  دادگاه ها 
تا پرونده را بررسى كنند. اسدى در ادامه گفت:  باشگاه هاى ما داراى 
مشكالت مالى عديده هستند و مديران شان مشكالت مالى را از مديران 
قبلى به ارث برده اند. همان طور كه قبلى ها هم از قبل تر از خود به ارث 
برده بودند. تلنبار شدن بدهى ها به خاطر توجه نكردن به اين مسائل يا 

عدم تامين منابع مالى است.
دبيركل فدراسيون فوتبال همچنين گفت: پس از آنكه پرونده بررسى 
شد، معموال به باشگاه ها فرصت مى دهند تا شكايت كننده را راضى كنند. 
در اين زمان باشگاه ها از منافع خودشان دفاع مى كنند و گاهى موفق 
مى شوند و گاهى نه و مجبور مى شوند هزينه هاى اعالم شده در حكم را 
بپردازند. اگر اين اتفاق نيفتد، فيفا جريمه اى معين مى كند و باشگاه ها را 
از نقل و انتقاالت در يك يا دو فصل محروم مى كند. در مرحله بعد اگر 
باز هم كارى صورت نگيرد، كسر امتياز صورت مى گيرد و باز اگر ماجرا 
ادامه داشته باشد، حكم به سقوط به دسته پايين تر داده مى شود. اسدى 
همچنين گفت: اين روزها مسئله اى پررنگ شده مبنى بر اينكه فدراسيون 
با تهديد محروميت از سوى فيفا روبه روست. اصال اين طور نيست. ما با 
هيچ تهديدى روبه رو نيستيم اما اگر فرآيند شكايت از باشگاه ها به صورتى 
كه گفتم ادامه دار باشد، فدراسيون به عنوان متولى اين كار مى تواند يكى 
از اعضايش را كه نمى تواند به تعهدهايش عمل كند، از چرخه مسابقه ها 
خارج كند. فدراسيون متولى اين كار است و قدرتش را هم دارد. فدراسيون 
نمى گذارد كار به جايى برسد كه كل فوتبال ايران با مشكل روبه رو شود.

اسدى ادامه داد: وقتى كسى قانون را كامل نداند، نگرانى هايى وجود 
دارد اما وقتى همه قانون را مى دانند تمام نگرانى ها برطرف مى شود و 
استرسى براى دنبال كردن اين كارها نداريم و حتى در اين پرونده ها 
و  مربى  نفر  شامل 52  پرونده ها  اين  مجموع  كرد.  نخواهيم  مداخله 
بازيكن مى شود كه 10 پرونده در ابتداى پيگيرى است و مراحل اول 
خود را مى گذراند. اسدى درباره تعداد پرونده هاى باشگاه ها اضافه كرد: 
اگر بخواهيم مرورى بر هشدارهاى اصلى داشته باشيم، اولين باشگاه، 
پرسپوليس با 11 پرونده است كه بعضى از اين پرونده ها به حكم رسيده 
است. ما طى جلسات متمادى كه با باشگاه ها داشتيم و بخصوص باشگاه 
پرسپوليس آن ها اعالم كردند كه مسئول حقوقى باشگاه، سه، چهار عدد  

از اين را حل و فصل كرده است.
دبيركل فدراسيون افزود: دومين باشگاه تراكتورسازى با 7 پرونده است. ما 
نمى توانيم درباره كليات صحبت كنيم زيرا ما اينجا فقط به فكر باشگاه ها 
هستيم و مى خواهيم آن ها را از تعداد پرونده ها آگاه كنيم و نيازى نيست 
جزئيات را بگوييم زيرا براى عموم مردم اين جزئيات مهم نيست. سومين 
باشگاه، استقالل با 5 پرونده و پديده، سياه جامگان و راه آهن با 4 پرونده  
در رتبه هاى بعدى هستند. درباره راه آهن مى خواهيم حساسيت ها را زياد 
كنيم. تغيير و تحوالتى در راه آهن رخ داده و طى جلسه اى كه امروز با 
مديرعامل جديد اين باشگاه برگزار كرديم فرآيندى را طراحى كرديم تا 
بتوانيم هرچه زودتر به اين تيم كمك كنيم. تغيير و تحوالت در اين 
تيم به سرعت اتفاق افتاد و قرار بر اين شد مسئول حقوقى اين باشگاه 
سريعا اين پرونده ها را پيگيرى كنند و ما نيز كليه مدارك را در اختيارشان 

خواهيم گذاشت.
اسدى درباره پرونده هاى ساير تيم ها نيز بيان كرد: باشگاه هاى استقالل 
خوزستان و ملوان با دو پرونده در جايگاه هاى بعدى قرار دارند. البته كسر 
امتياز، باشگاه ملوان را تهديد مى كند اما به اين باشگاه زمان داده شده تا 
بتواند سيستم خود را تغيير بدهند. اين كسر امتياز هنوز قطعى نشده و بايد 
نامه اى زده شود. آن نامه آماده است اما من هنوز آن را مطالعه نكرده ام. 
مشخص نيست اين كسر امتياز اعمال شود يا خير اما چيزى كه مشخص 
است اگر تا مهلت داده شده تكليف اين پرونده مشخص نشود اين كسر 
امتياز اعمال خواهد شد. سپاهان، استقالل اهواز و صبا ديگر باشگاه هايى 

هستند كه هر كدام يك پرونده دارند.
وى درباره پرونده شاهين بوشهر نيز گفت: شاهين يك پرونده دارد و 
همچنين 6 امتياز از آن ها كم كرده ايم در حالى كه اين باشگاه منحل 

شده است.
اسدى در ادامه گفت: باشگاه هاى پاس همدان، داماش شهر باران، صنعت 
نفت آبادان، نفت تهران، نفت مسجد سليمان، فوالد يزد و برق شيراز هم 
هر كدام يك پرونده دارند. به مديران عامل اين باشگاه ها توصيه مى كنيم 
كه هرچه سريع تر نسبت به مشكالت باشگاه هاى خود فكرى كنند تا 

خداى نكرده دچار عواقب بدى نشوند.
در ادامه خبرنگارى از اسدى درباره تفاوت برخوردها با تيم هاى ايرانى 
دبيركل  پرسيد.  سوال  مى شود  ديده  دنيا  فوتبال  در  آنچه  به  نسبت 
عمل،  در  اما  است  يكى  دنيا  در  قوانين  داد:  پاسخ  فوتبال  فدراسيون 
متناسب با شرايط اجتماعى هر كشور اجرا مى شود. مهم ترين عنصر براى 
درآمدزايى باشگاه ها حق پخش تلويزيونى و تبليغات دور زمين است. 
تبليغات دور زمين در اختيار سازمان ليگ است و آن طور كه نقل شده، 
درآمدش حدود 20 ميليارد تومان بوده و تا جايى كه مى شده بين باشگاه ها 

تقسيم شده است.
پرداخت  فوتبال  به  كه  است  چيزى  تلويزيونى  پخش  حق  افزود:  او 
نمى شود. مهم ترين ويژگى فوتبال ايجاد شادى و نشاط اجتماعى است. 
وقتى يك سريال تلويزيونى ساخته مى شود به عوامل آن سريال از تهيه 
كننده گرفته تا ساير عوامل، هزينه كارشان پرداخت مى شود اما فدراسيون 
فوتبال و اعضايش يعنى باشگاه ها، فوتباليست ها، ناظران، داوران و ساير 
دست اندركاران كااليى را به نام مسابقه فوتبال توليد مى كنند كه عالوه 
بر خودش كه يك توليد است، ساير برنامه هاى حاشيه اى كه در تلويزيون 
درباره آن ساخته مى شود هم ارزش افزوده آن است. چه كسى به اين 

مسائل رسيدگى مى كند؟
اسدى ادامه داد: ما 70 درصد منابع درآمد فوتبال را در اختيار نداريم. 
باشگاه ها هم حق دارند. آن ها هزينه هاى زيادى براى توليد فوتبال صرف 
مى كنند و مى پرسند كه چرا چيزى به آن ها داده نمى شود. اين ها باشگاه ها 
را وارد بحران مديريتى مى كند. تناقض در اجراى قانون است كه مديران 
ما را ناكارآمد جلوه مى دهد. وقتى كسانى كه متولى پرداخت اين پول به 
فوتبال هستند، سكوت مى كنند، اين مشكالت پيش مى آيد. قوانين بدون 
پشتوانه حاصلى جز ضرر ندارد. تصور نكنيد مديرانى كه در خارج از ايران 
هستند، خيلى باهوش تر، منظم تر و متعهدتر نسبت به مديران ما هستند 
بلكه آن ها در سيستم هايى كار مى كنند كه تعريف مشخص دارد و در 
خودش عمل مى كنند در غير اين صورت ايرانيانى كه به كشورهاى ديگر 

مى روند، هميشه جزو برترين ها هستند.
او همچنين گفت: اگر بحث هاى انضباطى را اجرايى نكنيم و همين 
براى  همين  براى  و  مى شود  بدتر  وضعيت  ندهيم  انجام  را  حداقل ها 
جلوگيرى از اتفاق هاى ناگوار، مجبوريم در حد توان مان برايشان فكرى 
كنيم. اسدى درباره نيروى انسانى باشگاه ها اظهار كرد: يكى از مهم ترين 
شاخص ها براى باشگاه ها نيروى انسانى كامل است. شاخص هايى براى 
مديريت باشگاه ها، مسئوالن حقوقى و بين المللى باشگاه ها وجود دارد 
اما ما بايد بتوانيم بحث بازيكنان را تا انتها ببنديم و سپس شاخص اين 
مديران را بررسى كنيم. ما سعى خود را در اين رابطه انجام مى دهيم اما 
متاسفانه شرايط اين اجازه را به ما نمى دهد. به همين دليل باشگاه ها دچار 
همين معضالت مى شوند و نمى توانند نيروى انسانى قوى در پست هاى 
مختلف به كار گيرند. فدراسيون فوتبال، سياست گذار و ناظر است و بايد 
سياست ساختارى ايجاد كنند. بيشتر باشگاه هاى ما فقط به صورت حرف 
حرفه اى هستند و تا اين گونه مشكالت حل نشود اين مشكالت را داريم.

وى ادامه داد: در دو سال گذشته از زمانى كه من به عنوان دبيركل 
فدراسيون منصوب شدم با همكارى ساير اعضا، اركان قضايى را كامل 
كرديم و از آن ها خواستيم با تمام مشكالتى كه دارند، با مديران عامل 
باشگاه ها جلسه بگذارند. ما سعى كرديم با بلوكه كردن پولى كه باشگاه ها 
در سازمان ليگ دارند، كارى كنيم كه آن ها بدهى هاى خود را به بازيكنان 
خارجى و داخلى كه در ليگ ايران فعاليت مى كنند را پرداخت كنند. در 
رابطه با بحث باشگاه ها، درايت خود را به كار گرفتيم تا هم كارشان انجام 

شود و هم از حالت بيمارى به سالمت برسند.
وى افزود: البته تمام اين ها نيازمند انگيزه باال است كه آن انگيزه باال منابع 
مالى است. وقتى منابع مالى داشته باشيم مى توانيم كارهاى خود را به طور 

منظم و مرتب انجام دهيم.
اسدى در ادامه گفت: بياييد ميزان گردش مالى در ليگ ايران را بررسى 

كنيم. در ليگ برتر 16 تيم داريم كه هر كدام 30 عضو دارند. اگر متوسط 
قرارداد هر بازيكن را 500 ميليون تومان در نظر بگيريم، در مجموع 
گردش مالى ليگ برتر حدود 200 ميليارد تومان مى شود. در مجموع 
ليگ برتر و ليگ هاى دسته پايين تر شايد مبلغى حدود 500 ميليارد تومان 
گردش مالى داشته باشند اما مبلغى كه پرداخت مى شود، اين نيست و 
هميشه تمام مبلغ قراردادها پرداخت نمى شود. حاال بايد ببينيم كه مشكل 

از كجاست؟
او ادامه داد: اين مبلغ به جز گردش مالى خود فدراسيون است كه در 
سال حدود 40 تا 50 ميليارد تومان بودجه دارد. فدراسيون فوتبال كره 
جنوبى 160 ميليون دالر بودجه ساالنه دارد چون ساختارش اين اجازه را 
مى دهد. حرف من اين است كه ببينيم چطور مشكل را حل كنيم. با تغيير 
آدم ها مشكل حل نمى شود چون علت اصلى مشكل، اين نيست. علت 
اصلى اين است كه منابع مالى براى فوتبال را تعريف نكرده ايم. البته در 
تمام دنيا تعريف شده ولى ما نمى توانيم آن را اجرا كنيم. در نهايت بايد 
متناسب با مسائل فرهنگى، اجتماعى و سياست كشور بهترين تصميم ها 

را براى فوتبال بگيريم.
و  خصوصى  شركت هاى  عنوان  به  باشگاه ها  گفت:  همچنين  اسدى 
مستقل در نگاه فيفا هستند و مسئوليت ها در حوزه هاى داخلى و بين المللى 
با ساختار حقوقى خودشان است. اين مسئوليت ها به ساختار مديريتى 
بازمى گردد كه هيات مديره و مديرعامل در راس آن است و فدراسيون 
در اين زمينه نماينده ساختارها به حساب مى آيد و نقش ناظر را دارد 
بنابراين بايد بى طرف باشد. هرچند فدراسيون كمك مى كند كه باشگاه ها 

از مسائل آگاه شوند اما وظيفه فدراسيون اين نيست.
او ادامه داد: فيفا و دادگاه حل اختالف اول بايد با فدراسيون مذاكره 
مى كنند و بعد از آن فدراسيون مشخصات باشگاه و مسئوالن بين المللى 
آن را به فيفا معرفى مى كنند تا از آن پس فيفا به صورت مستقيم با 
باشگاه ها ارتباط بگيرد. همچنين پيوستى از نامه هايى كه به باشگاه 
مى رود،  به فدراسيون ارسال مى شود. قصد ما حمايت از منافع فوتبال 
است. اما هر پرونده زمان خاصى را سپرى مى كند كه فدراسيون در 
جريانش قرار مى گيرد مگر اينكه حكمى از ساختار بين المللى همزمان 

به باشگاه و فدراسيون رسيده باشد.
دبيركل فدراسيون فوتبال در ادامه خاطرنشان كرد: ما سعى مى كنيم 
را  و...  انضباطى  كميته  ليگ،  سازمان  جمله  از  مرتبط  ساختارهاى 
كار  اين  كنند.  دفاع  كشور  منافع  از  تا بتوانند  دهيم  قرار  جريان  در 
براى بيشتر كردن حساسيت موضوع است. نمى خواهم وارد جزئيات 
پرونده هاى باشگاه ها شوم و بگويم چه افرادى درگير چه پرونده هايى 

هستند چون فعال زمانش نيست.
ليگ  گفت:  و  كرد  اشاره  حرفه اى  فوتبال  بحث  به  ادامه  در  اسدى 
حرفه اى تعريف علمى دارد و ضمانت نامه هايى بايد براى آن كسب 
شود. از 6 سال قبل بحث اليسنسينگ را شروع كرديم و تاكنون 40 
درصد مسير را طى كرده ايم اما فقط 6 تيم در ليگ برتر توانستند 
به ميزان قابل قبولى از امتيازات برسند. يكى از مهم ترين شاخص ها 
اعضاى  مديرعامل،  باشد.  مثبت  بايد  كه  باشگاه هاست  مالى  تراز 
هيات مديره، معاونان و... در هر باشگاه جزو اين شاخص ها محسوب 
مى شوند. وقتى حرفه اى سازى را درست انجام نمى دهيم و مجبور 
كمك  آسيا  قهرمانان  ليگ  در  حضور  براى  باشگاه ها  به  مى شويم 
كنيم، چه كار مى توان كرد؟ تبعات اين كار اين است كه باشگاه ها 

دچار معضل مى شوند و نمى توانند نيروى انسانى قوى جذب كنند.
او ادامه داد: فدراسيون ناظر است و نمى تواند در كار باشگاه يا حتى 
سازمان ليگ دخالت كند. بيشتر باشگاه هاى ايرانى حرفه اى سازى 
را به صورت صورى انجام داده اند و اگر اين معضل حل نشود، اين 
مشكالت ادامه خواهد داشت. در دو سالى كه من به عنوان دبيركل 
كار كرده ام، با همكارى رييس فدراسيون، رييس سازمان ليگ، هيات 
رييسه فدراسيون و مجمع، تالش كرديم تا اركان قضايى، كانونى 
شود و از مديران عامل خواستيم كه تعهد بيشتر از توان باشگاه را 
امضا نكنند. براى اين منظور بخشى از درآمد باشگاه ها را در سازمان 
ليگ بلوكه كرديم و با درآمد آن ها بدهى بازيكنان داخلى و خارجى را 

پرداخت مى كنيم.
اسدى افزود: مى دانيم كه در يك مرحله نمى توانيم بار بزرگى كه سال ها 
طول كشيده و جمع شده را از بين ببريم. بايد با اين مسئله مثل يك بيمار 
برخورد كنيم كه تحمل داروهاى خيلى قوى را ندارد و بايد با باشگاه ها 
درايت برخورد كنيم تا هم به حيات خود ادامه دهند و هم درمان شوند. 
مهم ترين چيزى كه در اين كار به ما كمك مى كند، منابع مالى است كه 
اگر قوى باشد، نيروى انسانى قوى خواهيم داشت و اين نيرو مى تواند 

سياست ها را درست اعمال كند.
دبيركل فدراسيون فوتبال در ادامه صحبت هايش اظهار كرد: مديرى كه 
منابع مالى دارد، آبرو دارد. بحث ما بازيكن داخلى يا خارجى نيست. بحث 
اين است كه يك مدير برنامه اى را ارائه مى كند. اگر حرفه اى سازى را 
درست انجام داده باشيم هر مديرى انتخاب نمى شود بلكه بايد كار را 
از ساختار استاندارد شروع كنيم. وقتى هنوز استانداردى تعريف نشده و 
باشگاه ها استاندارد نشده اند چگونه مى توانيم به يك مدير تذكر دهيم كه 
از استاندارد خارج نشود. اين فرآيند 6 سال است كه آغاز شده و دليل تمام 

نشدنش، مسائل مالى است.
اسدى با بيان اينكه فوتبال ايران تا زمانى كه منابع مالى اش تامين نشود 
به همين منوال پيش مى رود گفت: باشگاه استقالل باشگاه بزرگى است 
و بايد حمايت شود ولى بايد نگاه كنيم كه بحث بين الملل آن ها به چه 
شكلى كار مى كند؟ ما مى خواهيم به همه باشگاه ها هشدار بدهيم و 
ذهنيت ها را به سمتى ببريم كه باشگاه ها يك نهاد مستقل هستند. بحث 
استقالل هم واضح است و كسى نامه ارسالى فيفا را بد ترجمه نكرده 
است. مگر مى شود ما اصل نسخه را به آن ها بدهيم و خودشان هم اشتباه 

ترجمه كنند. آن ها از 4 ماه قبل مى دانستند كه محروم هستند.
او ادامه داد: فرآيند رسيدگى به شكايت در حوزه بين الملل واضح است. 
در همان مراحل ابتدايى فيفا به فدراسيون نامه مى دهد تا ما مشخصات 
باشگاه را بدهيم از آن به ما ربطى نداريم و خود باشگاه ها وارد فرآيند 
رسيدگى مى شوند و تنها در پايان كار يك پيوست از حكم را به فدراسيون 
ارسال مى كنند. اينكه كجاى كار فدراسيون مشكل دارد، بايد درباره بحث 

سيستم TMS صحبت كنيم.
دبيركل فدراسيون فوتبال با تاكيد بر اينكه بايد سيستم TMS مانند 
سيستم TMS بين الملل براى نقل و انتقاالت داخل ايران درست شود، 
بيان كرد: تا قبل از اين، سيستم، دستى بود و در سيستم دستى احتمال 
 IT خطاى انسانى وجود دارد. ما از سه چهار ماه پيش در جلسه و شوراى
تصميم گرفتيم نرم افزارى تهيه كنيم كه كار TMS داخلى را انجام دهد. 
يك ماه و نيم بعد اتوماسيون فدراسيون راه افتاد و سپس آن را گسترش 
داديم به هيات هاى استان و سپس باشگاه ها. ماه قبل هم مسئوالن 
باشگاه ها را آورديم و پس از آن اين فرآيند را مانند يك هرم به مراحل 
جلوتر مى بريم. يكى از برنامه هايى كه كمك مى كند تا خطاى انسانى 

پايين بيايد اين است كه TMS داخلى را فعال كنيم.
وى افزود: TMS خارجى 250 هزار يورو هزينه ساليانه دارد كه شارژ 
آن 30 هزار يورو است. مهندسان داخلى ما اين سيستم را براى نقل و ا 
نتقاالت داخل كشور تهيه كردند كه هم سرورش در داخل ايران است 
و هم به زبان فارسى است تا خطاى انسانى كمتر شود. TMS باعث 
مى شود كه وقتى حكم قضايى صادر مى شود، باشگاه ها بفهمند كه از 
پنجره نقل و ا نتقاالت محروم اند. اين فرآيند را نداشتيم ولى تا يك ماه 

آينده اين سيستم راه اندازى مى شود.
اسدى با بيان اينكه فدراسيون نمى تواند در خريد و فروش بازيكنان 
دخالتى داشته باشد، در مورد برنامه فدراسيون در برخورد با باشگاه هايى كه 
پرونده انضباطى در فيفا دارند، اظهار كرد: باشگاه ها وقتى بخواهند بازيكن 
و مربى خارجى جذب كنند، اگر در فيفا پرونده اى داشته باشند، مجوز خريد 
بازيكن را به آن ها نمى دهيم. كار ديگرى هم كه انجام مى دهيم اين است 
كه كميته تعيين وضعيت بازيكنان را ايجاد مى كنيم كه همه اين ها باعث 

مى شود تا هزينه ها كمتر شود.
دبيركل فدراسيون فوتبال در ادامه خاطرنشان كرد: كسى از زيبايى فوتبال 
بدش نمى آيد. محدوديت هايى كه در سيستم ادارى كشور وجود دارد، به 
جاهاى ديگر سرايت مى كند و ادارات ديگر براى اينكه فشار را از خود 
كمتر كنند، مى گويند كه من كار مى كنم ولى درآمدى ندارم تا ديگر 
اعضاى خانواده دلشان به حال او بسوزد. ما مى دانيم شرايط اقتصادى در 
اولويت مسئوالن كشور است و ما هم با آن ها همكارى مى كنيم تا به 

اقتصاد كشور هم صدمه نخورد.
او در پاسخ به اين سوال كه اگر 52 پرونده موجود در كميته انضباطى 
فيفا به سرانجام نرسد، آيا ممكن است فيفا عليه فدراسيون فوتبال حكمى 
صادر كند، گفت: در نهايت اگر باشگاه ها به احكام انضباطى عمل نكنند، 
فيفا احساس مى كند كه يك عضو آن نسبت به احكام فيفا بى احترامى 
كرده است و آن را مانند يك پدر از خانواده خود طرد مى كند ولى ما 
آنقدر توانمند هستيم كه به اين فازها نكشد ما چيزى كه دنبال مى كنيم 
اين است كه سعى كنيم به باشگاه ها مشاوره دهيم كه با چه تهديدى 
مواجه اند. اسدى با بيان اينكه خبرى خوشحال كننده براى دوستداران 
فوتبال و باشگاه ها دارد گفت: در كنفرانس دو روزه اى كه در قطر 
برگزار شد، دو بحث پيگيرى شد و ما سه جلسه نيم ساعته با فاطما 
برگزار  اينفانتينو  مشاور  ماتياس  و  اينفانتينو  دفتر  اجرايى  مسئول  و 
كرديم و در اين جلسات به بحث درباره تعداد پرونده هاى ايران در 
كميته انضباطى فيفا و پول ايران در فيفا كه به دليل تحريم ها هنوز 

انتقال نيافته صحبت كرديم.
او در ادامه با تاكيد بر اينكه به زبان انگليسى مسلط است، گفت: 
ما مشكالت عمده باشگاه ها را به آن ها گفتيم كه منابع مالى آن ها 
به موقع تامين نمى شود و نمى توانند پول طلبكاران شان را به موقع 
پرداخت كنند و خواستيم كه به ما كمك كنند. ماتياس هم به ما 
دخالتى  نمى توانند  شده  صادر  االن  تا  كه  راى هايى  در  كه  گفت 
كنند ولى در پرونده هايى كه در مرحله پيگيرى هستند، مى توانند به 

باشگاه هاى ايرانى يارى برسانند.
برخى  صحبت هاى  درباره  ادامه  در  فوتبال  فدراسيون  دبيركل 
فدراسيون  گفت:  تيم ها  برخى  از  طرفدارى  و  فدراسيون  مسئوالن 
هيچ نظرى در اينكه چه تيمى قهرمان مى شود ندارد. درست است 
كه هر كسى در قلب خود گرايش به تيمى دارد اما اين گرايش ها در 
حوزه اجرايى بايد خنثى شود و هيچ مسئول اجرايى نبايد گرايش خود 

را وارد كار كند.
در  مسئولى  هيچ  نمى دهيم  اجازه  وجه  هيچ  به  ما  داد:  ادامه  اسدى 
فدراسيون بخواهد در تغيير نتايج كارى انجام دهد و گرايش به تيمى 
داشته باشد. البته اينكه اعالم مى كنند طرفدار چه تيمى هستند، كار 
درستى نيست. فدراسيون به تيم قهرمان احترام مى گذارد در صورتى كه 

اين تيم لياقت قهرمانى داشته باشد.
وى در ادامه درباره سقوط ايران در رنكينگ فنى AFC اظهار كرد: 
باشگاه ها در AFC حرف اول را مى زنند و AFC به سمتى مى رود كه 
در فيفا تحول ايجاد كند و اين كار را مرحله به مرحله پيگيرى مى كند. 
البته اين بحث هم درست است و بايد باشگاه ها در ليگ قهرمانان آسيا 

خوب نتيجه بگيرند.
دبيركل فدراسيون فوتبال در پاسخ به اين سوال كه در خطاى انسانى به 
وجود آمده در فدراسيون چه كسانى بيشتر مقصر هستند، عنوان كرد: شما 
اگر به پرونده پاس همدان دقت كنيد، يك فرد 40 ساله به فيفا شكايت 
كرده و از پاس 6 امتياز كسر شده ولى در آن پرونده آن فرد 40 ساله 
امضاى مدير باشگاه را جعل كرده بود و از نظر ما اين حكم فيفا اشتباه 
است. تازه آن ها اشتباه هاى انسانى را ندارند و مانند ما در بحث هاى شكلى 
با مشكل روبه رو نيستند. البته اين را بگويم هر كسى در فدراسيون حتى 

دبيركل اين سازمان مقصر باشد، با آن برخورد مى كنيم.

اسدى: فيفا فدراسيون را تهديد نكرده است
 سيستم TMS داخلى را فعال مى كنيم
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اعتراض پرويز پرستويى
 به بى تدبيرى ها در خوزستان

پرستويى عنوان كرد: در رسانه شاهد بودم كه مسئولى مى گفت 
ان شاءاهللا داريم امكاناتى فراهم مى كنيم، پس كى؟ چرا اينقدر دير؟ 
هيچ اولويتى باالتر از رسيدگى هرچه زودتر به اين منطقه و مردمانش 
نيست. پرويز پرستويى بازيگر كشورمان در صفحه شخصى اش 

نوشت: 
،منطقه  داشتم  كه  سفرى  بيشترين  كنون  تا  نوجوانى  دوران  از 
خوزستان بوده و خاطرات فراموش نشدنى ازمردم خونگرم وميهمان 
نوازشون دارم. وهمه مردم ايران وخيلى از جاهاى دنيا ميدانند ،كه اين 
هموطنان چه مصيبت هايى را در دوران هشت ساله دفاع مقدس 
تحمل كردند. يادمان باشد،كه چقدر اين مردم مهربان بعلت ويران 

شدن خانه و كاشانه شان سختى كشيدند وخم به ابرو نياوردند.
يادمان باشد تنها مناطقى كه بعد از جنگ به آن رسيدگى نشده 

همين منطقه خوزستان است .
چقدر شهيد،چقدر جانباز،چقدر اسيرو مفقود؟

حال اگر رفاه و آرامش و امنيت هست ،اين عزيزان بايد دراولويت 
باشند. هنوز آثار تركش ها و تخريب ها و انفجارها را بر درو ديوار اين 
مناطق ميتوان ديد. ولى متاسفانه نه تنها قدمى براى آبادانى و رفاه 
اين منطقه برداشته نشده،بلكه بايد در هواى آلوده وخاك گرفته و بى 
آبى و بى برقى زندگى كنند. اميدوارم يادمان نرود كه اگر مردم مقاوم 
خوزستان نبودند،ماهم نبوديم . حال دريابيمشان اين هموطنان رنج 
كشيده را دريابيم اين مردم هميشه قهرمان را دريابيم اين خانواده 
هاى داغداررا در رسانه شاهد بودم ،كه مسئولى مى گفت انشااهللا 

داريم امكاناتى فراهم ميكنيم.
پس كى ؟

چرا انقدر دير؟
هيچ اولويتى باالتر از رسيدگى هرچه زودتر به اين منطقه و مردمانش 

نيست

حمايت ترانه سراى مشهور 
از محسن چاوشى

  براى بررسى آنچه كه در مورد چاوشى گفته مى شود، سراغ دكتر 
عبدالجبار كاكايى رفتيم؛ ايشان استاد دانشگاه و ترانه سرايى شناخته شده 
و  ايرانى  پاپ  موسيقى  به  كاملى  اشراف  قاعدتا  كه  است  موفق  و 

شيوه هاى مرسوم خوانندگان دارد.
آقاى دكتر، مى خواستيم نظر شما را درباره صحبت هاى آقاى شهرام آذر 
در رابطه با محسن چاوشى بدانيم. به نظر شما صحبت ايشان و واكنش 
چاوشى مناسب بود؟ من اين برنامه را نديدم و آقاى شهرام آذر را هم 
نمى شناسم. اگر ايشان تنظيم كننده و موزيسين هستن، قطعا در مورد 
چيزى نظر داده اند كه در حيطه تخصصى شان است و بايد در اين باره 

ديگر اهل فن هم نظر بدهند.
اما از اين نظر كه ايشان در مورد يكى از محبوب ترين و معروف ترين 
چهره هاى حال حاضر موسيقى پاپ كشور چنين صحبت هايى كرده اند 
و آقاى چاوشى آن واكنش را نشان داده ، به نظر من خود اين هنرمند 
بهترين فرد براى پاسخگويى هستند و اجراى زنده شان و انتشار آن 
بهترين عكس العمل است. در نهايت هم مردم بهترين پاسخ را مى دهند 
كه به دنبال پخش اين برنامه، طرفدارى خودشان را از آقاى چاوشى 
نشان داده اند و روزى به كنسرت اش خواهند رفت و آلبوم هايش را 

خواهند خريد.
در مورد آقاى شهرام آذر بايد بگويم كه با اين اظهارنظرها فقط اعتبار 
خودشان را زير سوال مى برند يا بهتر است بگويم از دست مى دهند، چون 
اگه قرار بر اين بود كه خوانندگان با دستگاه و نرم افزارهاى كامپيوترى 
صداهايشان را درست كنند، بايد به اندازه جمعيت ايران محسن چاوشى 

داشته باشيم.
بايد اين را هم در نظر گرفت كه دستگاه ها در كيفيت صداها موثرند، اما 

هيچ دستگاهى نمى تواند چاوشى درست كند.
آيا استفاده از چنين دستگاه هايى مى تواند به ترانه يا حتى موسيقى 
لطمه اى وارد كند؟ استفاده كردن يا استفاده نكردن از دستگاه ممكن 
است باعث شود كسى مثل آقاى چاوشى به سبك هاى ديگرى رو 

بياورد؟
به نظر من، آقاى چاوشى نيازى به تغيير سبك ندارد، چون خودش را با 
اين شيوه و سبِك خواندن مطرح كرده و در اين سبك جا افتاده است. 
ايشان احساسى دارد كه با آن مى خواند و شناخته مى شود. اين را بايد در 
نظر گرفت كه خواننده هاى پاپ، قابليت هايى مشابه خواننده هاى سبك 
كالسيك (كسانى كه در دستگاه هاى ايرانى اجرا مى كنند) دارند. اما در 
سال هاى اخير، معموال كيفيت صدا، توناليته صدا، جنس و رنگ صدا و 
احساساتى كه در صدا تعبيه مى شود تا حدى جاى تكنيك هاى خواندن 
و آن تحريرهاى سابق را گرفته است. مثل آقاى بنيامين يا آقاى چاوشى 
كه به اصطالح سوزخوانى مى كنند. اما فكر نمى كنم كه آقاى چاوشى 
نياز به تغيير رنج يا سبك داشته باشد، آن هم به خاطر صحبت هاى يك 

آهنگساز. آقاى چاوشى جايگاه خود را دارد و تحت تاثير قرار نمى گيرد.
به نظرم، اين اظهار نظرات هم ناشى از عصبانيت يا انكار يك چهره 
محبوب و ناشى از همان سنت نادرست ما ايرانى هاست؛ سنتى كه نه 
فقط در موسيقى، بلكه در تمام زمينه هاى فرهنگى، افرادى را انكار و 
طرد مى كنيم؛ يعنى آدم هاى موفق را يا زير سوال مى بريم يا منزوى 
مى كنيم. اين خاصيت و جنس رندى ما ايرانى هاست كه مى خواهيم 

بزرگان را نبينيم. به قول عوام كه مى گويند: «ريز مى بينمت»!
در آخر، نظر شما در مورد شخصيت آقاى چاوشى چيست؟

درد  به  و  دارد  پاپ  موسيقى  در  خاصى  ژانر  من  نظر  به  چاوشى 
فضاسازى هاى خاص زبانى و زمانى مى خورد. من صدايش را در آثار 
موالنا و در ارائه نوستالژى تهران قديم خيلى دوست دارم و بهترين اثر 
چاوشى را آلبوم «امير بى گزند» مى دانم كه آقاى بهروز صفاريان در تهيه 

و ساخت آن نقش انكارناپذيرى داشتند.

خبر
اع

خبر
ترامپ روى بازار كتاب ايران تأثير گذاشت؟

ــپ به عنوان  ــاب دونالد ترام ــهرى بعد از انتخ ــاى ضدآرمانش ــروش كتاب ه ف
ــده و حال اين سوال مطرح است كه آيا فروش  رئيس جمهور آمريكا بيش تر ش

ــت؟ اين كتاب ها در ايران هم فرقى كرده اس

به گزارش ايسنا، از زمان به قدرت رسيدن «دونالد ترامپ» در اياالت متحده آمريكا، فروش 
كتاب هايى با تم ضدآرمانشهرى كه درباره حكوت هاى خودكامه است كه جامعه اى را در 
خفقان فروبرده اند، به شدت افزايش يافته است. كتاب هاى «1984» جورج اورول، «قصه 
نديمه» مارگارت اتوود، «دنياى قشنگ نو» نوشته آلدوس هاكسلى، «در باغ حيوانات» 
اريك الرسن و «مردى در قلعه باال» اثر فيليپ كى. ديك از كتاب هايى هستند كه طى اين 
مدت مورد توجه بيش تر مخاطبان قرار گرفته اند. حتى يك َخيّر ناشناس نسخه هايى از 
اين رمان هاى ضدآرمان شهرى را خريدارى كرده و با يادداشت «بخوان! مبارزه كن!» در 

دسترس عموم قرار داده است.
مى شود  محسوب  كتاب  خريد  مركز  كه  انقالب  خيابان  كتاب فروشى هاى  بيش تر 
مى گويند «1984» از زمانى كه ترجمه شده تا كنون فروش خود را داشته، «دنياى قشنگ 
اما  نداشته؛  بدى  فروش  هم  نديمه»  «سرگذشت  است،  بوده  خوب  فروشش  نيز  نو» 

رياست جمهورى ترامپ در آمريكا تغييرى در فروش آن ها در ايران ايجاد نكرده است.
يك كتاب فروش در اين باره مى گويد: «اول از همه اين كه ما اصال كتاب خوان نداريم، 
كسانى كه كتاب مى خوانند هم چند دسته اند؛ يا مى خواهند بنويسند و بر اساس يك 
اصول خاص كتاب مى خرند و مى خوانند؛ اگر كتابى مثل «1984» در اين طيف جا 
داشته باشد مى خرند و به پول آن  هم توجه ندارند. دسته دوم كسانى هستند كه روال 
انديشه اى ندارند و كتاب مى خرند و مى خوانند. دسته سوم كسانى هستند كه تحت فرمان 
فروشنده ها و كتاب فروشى ها كتاب مى خرند و مى خوانند، يا اين كه تبليغات آن را در 
مجله ها و روزنامه ها ديده اند. دسته ديگر كتاب نخوان ها هم همگام با جريان فكرى جامعه 
پيش مى روند و با هزينه كتاب هم كارى ندارند. دسته آخر از روى اجبار كتاب مى خرند 
و مى خوانند مثال اجبار از طرف دانشگاه يا پدر و مادر... به طور كلى برخورد گسترده اى 
را كه مردم جهان با كتاب دارند مردم ايران ندارند. پس انتظار نداشته باشيد  فروش اين 

كتاب ها در ايران بيش تر شده باشد.»
كتاب فروشى ديگرى مى گويد: «1984» مخاطب خاص و فروش خود را دارد و اين طور 
نيست كه بگوييم تحت تأثير جريانى فروشش بيش تر شده است. «سرگذشت نديمه» را 
اصال نداشتيم، «دنياى قشنگ نو» هم فروشش خوب بوده و فروش «باغ حيوانات» فرقى 

نداشته  است.
يك كتاب فروش ديگر هم در اين باره اظهار مى كند: ما كتاب خوان نداريم كه سراغ كتاب ها 
بيايند. اگر هم بخرند براى دكور است نه خواندن، اما «1984» فروشش براى من خوب 

بوده و در بقيه هيچ فرقى احساس نكرده ام.
واكنش يك كتاب فروش ديگر هم اين گونه است: «بى كار مى شويد چه سوال هايى به 

ذهن تان مى آيد؟! من كه فروش نداشتم.»
اگر نگاهى هم  به بساط دست فروش هاى كنار خيابان بيندازيم، اكثر آن ها در بساط شان 
كتاب «1984» جورج اورول را دارند. درباره فروش اين كتاب بعد از رياست جمهورى 
ترامپ و قبل از آن، هركس پاسخى مى دهد. «براى چى مى خواى؟ فروشش در آمريكا 
زياد شده، به ما كه تهرانيم چه ربطى داره؟»، «اجازه بديد من حرف نزنم، گزارش شما 
خبرنگارا براى ما بيش تر دردسرساز بوده. شما رو به خير و ما رو به سالمت»، «ما از اين 
شانسا نداريم  كه بيان از ما كتاب بخرن»، «به نظر من اول سال «1984» خيلى بهتر از 
االن فروش مى رفت»، «فروش كتاب «1984» براى من بيش تر شده، «دنياى قشنگ نو» 
هم فروشش بد نبوده، اما بقيه نه»، «براى من كه فرقى نداشته، يا حداقل اين طور احساس 
نكردم كه فروشش بيش تر شده باشه»، « 1984» مخاطباى خاص خودش رو داره، اين طور 

نشده كه بعد از به رياست رسيدن اين آقا فروشش تغيير كنه».
يكى از آن ها فكر مى كند دنبال به هم ريختن كار و كاسبى اش هستم و «1984» يكى از 
كتاب هاى ممنوعه است. مى گويد: « به خدا من اسم اينا رو هم بلد نيستم، براى خرج 
پاسخ  با  وقتى  و  خوندى؟»  رو  كتاب  اين  مى فروشم»، «اصال خودت  رو  اينا  خونه ام 
مثبت روبه رو مى شود مى گويد: همه تون همينو مى گين! كتاب شده دكور! براى چشم و 
هم چشمى كتاب مى خرن! اصال بيان كتاب بخرن نمى خونن، براى دكور كتابخونه مى خرن. 
از همه سوال كنى همينه، مردم ما كتاب نمى خرن كه بخونن. حاال اين كتاب مى خواد تو 
اروپا و آمريكا فروش زيادى داشته باشه، ناياب باشه، مردم ما كتاب نمى خونن»، «تو اين 
چند روز به نظرم استقبال خوبى شده و چن تايى فروختم كه معموال اين تعداد رو تو يه 

ماه مى فروشم».
جورج ارورل در كتاب «1984» آينده اى را براى جامعه به تصوير مى كشد كه در آن 
خصوصياتى همچون تنفر نسبت به دشمن و عالقه شديد نسبت به برادر بزرگ (ناظر 
كبير، رهبر حزب با شخصيت ديكتاتورى فرهمند) وجود دارد. در جامعه تصويرشده 
گناه كاران به راحتى اعدام مى شوند و آزادى هاى فردى و حريم خصوصى افراد به شدت 
توسط قوانين حكومتى پايمال مى شوند، به نحوى كه حتى صفحات نمايش در خانه ها 
از شهروندان جاسوسى مى كنند. در اين داستان مسائلى همچون بزه فكرى، گفتار نو و 
دوگانه باورى مطرح مى شود. مسئول فروش انتشارات نيلوفر - نشرى كه اين كتاب را با 
ترجمه صالح حسينى منتشر كرده است - مى گويد: اين كتاب از زمانى كه منتشر شده 

فروش خوبى داشته و االن كه در دنيا پرفروش شده براى ما فرقى نكرده است.
«قصه نديمه» (سرگذشت نديمه) مارگارت اتوود به حكومتى آمريكايى مى پردازد كه 
زن ها در آن از داشتن هرگونه قدرت، شغل،  مال يا ثروت محروم هستند و حتى در تعيين 
سرنوشت خود نقشى ندارند. در «قصه نديمه»،  زن ها برده هايى در دست مردان هستند. 
شخصيت اصلى قصه زنى به نام «آفرد» است كه بايد براى همسر يك مقام باالى دولتى 
كه نازاست، فرزند بياورد و بزرگشان كند. اين كتاب در ايران با عنوان «سرگذشت نديمه» 
توسط سهيل ُسمى در انتشارات ققنوس منتشر شده است. مسئول فروش اين انتشارات با 
بيان اين كه معموال كتاب هاى اتوود فروش خوبى دارند، به افزايش فروش اين كتاب بعد 

از افزايش فروش در سايت آمازون اشاره مى كند.
وقايع رمان «دنياى قشنگ نو» نوشته آلدوس هاكسلى در سال 2540 ميالدى در شهر لندن 
مى گذرد و آرمانشهرى را به تصوير مى كشد كه در آن مهندسى ژنتيك به آفرينش انسان ها 
با ويژگى هاى از پيش تعيين شده منجر شده، نظام اخالقى جامعه با تشكيل حكومت 
جهانى و از ميان بردن جنگ و فقر و نابودى كامل خانواده و توليد مثل به كلى پوست 
انداخته و دانش روان شناسى به طرز حيرت انگيزى اعتال يافته و تنها هدف انسان ايجاد 
سعادت و از ميان بردن رنج هاى غيرضرورى است. اين كتاب توسط سعيد حميديان 
ترجمه و در انتشارات نيلوفر عرضه شده است. مسئول فروش اين انتشارات مى گويد 

فروش اين كتاب فرقى نكرده است.
اريك الرسن در كتاب «در باغ حيوانات» ما را به متن يكى از هولناك ترين و حساس ترين 
بزنگاه هاى تاريخ قرن بيستم مى بََرد، به سال هايى كه كمتر درباره آن خوانده و شنيده ايم، 
سال هاى قبل از آغاز جنگ جهانى دوم در آلماِن هيتلرى! در كتاب «در باغ حيوانات» از 
نگاه آقاى سفير و دخترش، مارتا (كه زندگى پرماجرايى داشته) با روندى كه نازى ها براى 
به دست آوردن قدرت طى كردند بهتر آشنا شده و در روايتى جذاب و مستند، به شناخت 
دقيق ترى از هيتلر و همراهانش دست مى يابيم. اين كتاب درايران توسط احمد عزيزى 
ترجمه و در انتشارات هرمس منتشر شده است. مسئول فروش اين انتشارات مى گويد: 
فروش اين كتاب از زمانى كه منتشر شده خوب بوده اما بعد از مطرح شدن به عنوان 

پرفروش ها فروشش بهتر شده  است.

وضعيت  به  توجه  با   
از  تعدادى  مشخص شده 
فيلم هاى اكران نوروزى، به 
نظر مى رسد اكران نوروز با 
رقابت فيلم هاى اجتماعى و 
كمدى در سالن هاى سينما 

مواجه هستيم.
از  كه  ليستى  براساس   
شوراى  سخنگوى  سوى 
شد.  اعالم  نمايش  صنفى 
از  جلف»  بد  «خوب  فيلم 
روز چهارشنبه اكران شد و 

با توجه به اقبال مخاطب به اين فيلم، نشان مى دهد اكران 
خوبى براى نوروز 96 رقم مى زند.

فيلم سينمايى «ماجراى نيمروز» كه براى اولين بار در حرم 
رضوى به نمايش درآمد و سازندگان آن مورد تقدير آستان 
قدس رضوى قرار گرفتند و به تازگى نيز يكى از مقام هاى 
عالى كشور اين فيلم را ديده است. قطعاً پروانه نمايش از 
از  نمايش  پروانه  اگر  زيرا  است  كرده  كسب  ارشاد  وزارت 
وزارت ارشاد دريافت نمى كرد براساس آئين نامه نمى توانست 

براى جمع كثيرى در حرم رضوى به نمايش 
درآيد. اين فيلم احتماال در گروه آفريقا يا گروه كورش قرارداد 

اكران نوروز را مى بندد.
قرارداد فيلم «يك روز بخصوص» ساخته همايون اسعديان 
نيز در گروه آزادى بسته شد و اين فيلم هم خود را براى 
اكران نوروز 96 آماده مى كند. اين فيلم پيش ازاين و در 
اواسط مهرماه موفق به دريافت پروانه نمايش از وزارت ارشاد 
شد. يلم ديگرى كه براى اكران نوروز حضورش قطعى است 
فيلم «گشت2» ساخته سعيد سهيلى است كه هم اينك 

روتوش  حال  در  كارگردان 
نهايى فيلم براى ارائه فيلم 
كسب  و  ارشاد  وزارت  به 
اين  از  نمايش  پروانه 

وزارتخانه است. 
با اكران فيلم «سه بيگانه» 
اكران  در  كمدى  فيلم  سه 
مى گيرد  جاى  نوروزى 96 
و همين امر موجب مى شود 
اكران  اين  از  مخاطب  تا 
براى  اما  كند.  استقبال 
در  بايد  كه  اجتماعى  فيلم 
اكران نوروزى قرار گيرد بين فيلم هاى «رگ خواب» حميد 
نعمت اهللا و «آباجان» هاتف عليمردانى رقابت وجود دارد. 
اما هنوز هيچ يك از فيلم ها براى دريافت پروانه نمايش به 

وزارت ارشاد ارائه نشدند . 
«هارى»  «فرارى»،  جمله  از  شده  اعالم  فيلم هاى  ديگر 
«آشوب» ، «كارگر ساده نيازمنديم»، «زرد» و «بدون تاريخ 
بدون امضا» با موافقت تهيه كنندو پخش كننده مى توانند در 

اكران دوم نوروز قرار گيرند.

عرصه  در  چرا  كه  سوال  اين  به  پاسخ  در  تيرانداز 
بازيگرى كم كار شده است گفت: با اينكه مرا كم كار 
مى دانيد موافق نيستم؛ زيرا من نه بازيگر تئاترم، نه 
سينما و تلويزيون! من فقط بازيگرم ممكن است گاهى 
حتى راديو را به سينما ترجيح دهم اگر نقش جذاب 
ترى به من پيشنهاد شود؛ بنابراين من بازيگرى كم 

كار نيستم بلكه گسترده كارم.
كه  سينما  و  تلويزيون  تئاتر،  بازيگر  تيرانداز  سيما 
چگونگى  درباره  است  فعال  عرصه  سه  در  همواره 
اينكه  با  گفت:  سينما  در  هايش  نقش  انتخاب 
است  كننده  تعيين  انتخابهايم  در  فيلمنامه  كيفيت 
توانايى  و  سواد  و  كننده؛  تهيه  اعتبار  و  پيشينه  اما 
توان  نمى  را  دوربين  پشت  عوامل  و  كارگردان 

گرفت. ناديده 
ساخته  ماجان  سينمايى  فيلم  با  امسال  كه  هنرمند  اين 
رحمان سيفى آزاد در جشنواره فيلم فجر امسال حضور 

كار  كارگردانهاى  با  اش  همكارى  شيوه  درباره  داشت 
دليل  به  را  آزاد  سيفى  رحمان  البته  گفت:  سينما  اولى 
نمى  اش  نويسى  فيلمنامه  سابقه  و  مديريتى  پيشينه 
توانم كار اولى به حساب آورم؛ به اضافه اينكه ايشان 

دارد؛  كارگردانى  تجربه  نيز  سازى  سريال  عرصه  در 
اما در كل همكارى با كار اولى ها ريسك بزرگى است 
و هميشه سعى مى كنم درست انتخاب كنم؛ زيرا تصور 

بازى در يك اثر ضعيف برايم ترسناك است.
تيرانداز در پاسخ به اين سوال كه چرا در عرصه بازيگرى 
كم كار شده است گفت: با اينكه مرا كم كار مى دانيد 
و  سينما  نه  تئاترم،  بازيگر  نه  من  زيرا  نيستم؛  موافق 
تلويزيون! من فقط بازيگرم ممكن است گاهى حتى راديو 
من  به  ترى  جذاب  نقش  اگر  دهم  ترجيح  سينما  به  را 
پيشنهاد شود؛ بنابراين من بازيگرى كم كار نيستم بلكه 

گسترده كارم.
سيما تيرانداز در پايان، درباره فعاليت هاى اخيرش گفت: 
در نمايش به نام تمام مادران به نويسندگى و كارگردانى 
محمد رحمانيان بازى مى كنم و به اتفاق ديگر اعضاى 
گروه مشغول تمرين هستم و فعل بجز اين كار در هيچ 

اثر ديگرى بازى نمى كنم.

رقابت فيلم هاى كمدى ، 
سياسى  و اجتماعى در اكران نوروز 96

سيما تيرانداز: من نه بازيگر تئاترم، نه سينما و تلويزيون!


