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تاكيد رييس انجمن  مهندسان ساختمان خوزستان :
لزوم حضور مهندسان خوزستان  

در عرصه هاى اجتماعى 
يكى از خط مشى انجمن ايجاد پشتوانه اى  
علمى و فنى براى نظام مهندسى ساختمان است

 كه در اين راستا كار گروه هايى تشكيل شده است ،در 
اين كار گروه مهندسان رشته هاى 

مختلف حضور دارند كه در نهايت نقطه نظارت
 خود را به هيات  مديره سازمان ارائه خواهند داد

وكالى 
دادگسترى دغدغه 
«استقالل»دارند
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سال اول
 شماره سى و هشت
8 صفحه
قيمت: 500 تومان

آقاى رئيس جمهور! تار و پود
 فرش خوزستان رفو مى خواهد

كيوان لطفى
جناب آقاى رئيس جمهور!

 سالم
من همان مجرى خوزستانى هستم كه سال 92 در حضور شما 
را  متشكريم»  ى «روحانى  نوشته  استان،  نخبگان  جمع  در  و 
نشان دادم و متاسفانه تصور نمى كردم كه سه سال بعد بر سر 

اين حركت در خوزستان، اما و اگر ببارد!
جناب آقاى روحانى!

به نظر مى رسد حس و حال اين روزهاى خوزستان را دقيق منتقل 
نكرده اند. واال حتما زبان پخته ترى براى ارتباط با ما مى گشوديد. 
جنابعالى خدمات هموطنان شريف را به خوزستان يادآورى كرديد، 
اما خيلى ظريف از كنار بركات خوزستان براى ايران عزيز گذشتيد. 
يادآورى  واقعا  اما  گيريم.  مى  فاكتور  خوزستان  دارايى  مرور  از 
اين مسائل در اين اوضاع و احوال، گره گشاست؟ اگر منظورتان 
قدرشناسى ماست كه  ما حتى براى مقره شوى مازندرانى كه به 

خاطر خوزستان جانش را از دست داد، متاثريم.
آقاى رئيس جمهور!

مردم مهمان نوازى هستيم اما دردمند و آسيب ديده ايم. ريزگردها، 
خاك، بى آبى، خشكى نخيالت و مراتع، و هزار درد متنوع و انباشته 
ى سال هاى اخير ما را حساس كرده است و در اين بزنگاه انتظار 
همدلى داريم. كم، صبورى نكرده ايم اما تصور مى كنيد وقتى 
رئيس دستگاه عملياتى برنامه و بودجه، شاعرانه سخن مى گويد ما 
هورا مى كشيم؟ به نظر شما، اين استدالل كه برق در همه جاى 
جهان قطع مى شود، حال ما را بهتر مى كند؟ تصفيه خانه اهواز 
ديزلى شد، ممنون. اما خبر داريد كه  مردم اين سامان سالهاست در 
«جلگه خوزستان» (همان بيابان خاكستان!!)، حتى در ساختمان 
هاى همكف هم آب (مثال شرب) شهرى را پمپاژ مى كنند؟ پس 
لطفا دستور دهيد همه ى پمپ هاى خانگى ملت، ديزلى شود 
كه در بى برقى، بى آب نشويم. تعمير تصفيه خانگى همچنان 

با خودمان!
آقاى روحانى!

اگر دقيقا احوال اين روزهاى ما دست تان بود، پنج اسفند و در 
مقابل ما، الم تا كام از وزيرى تعريف نمى كرديد. اگر واقعا همه 
عالى هستند «پس چرا ما حاال در خوزستان اين شكلى هستيم؟»
ادامه در صفحه 5
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شكل خوزستان با اقدامات مقطعى حل نمى شود
 بحران خوزستان نتيجه انتقال آب است

خوزستان  نمايندگان  مجمع  رييس 
بسيار  ما  وضعيت  اينكه  بيان  با 
ناراحت كننده شده است، گفت:  اميدوار 
كه  زمانى  در  جمهور  رييس  بوديم 
در خوزستان گرد و غبار بود و مردم 
امكان نفس كشيدن را نداشتند به 

خوزستان مى آمد. .
نشست  در  نژاد  ناصرى  مجيد   
مشترك كارگروه ملى مقابله با ريزگردها و شوراى ادارى استان  با بيان 

اين كه در اين مدت تالش هاى بسيارى شده است، اظهار كرد:
اگر  مردم خوزستان صدها بار خسته شوند تكه تكه شوند و كشته شوند باز 
از نظام و انقالب دست نمى كشند و از آن عقب نشينى نمى كنند اين خط 
قرمز ما است كه بر آن استوار هستيم و دشمن گمان مى كند از مطالبات 

مردم مى تواند استفاده كند.
وى افزود:   در گذشته مصوباتى داشتيم و خواسته ما اين است كه اين 
مصوبات اجرايى شود. يكى از مسائل مهم در بروز گرد و غبار انتقال آب و 
كم شدن آب خوزستان است. كانون هاى گرد و خاك امروز، مرتع و كشتزار 
بودند و محلى براى رزق و روزى مردم بودند اما اكنون به كانون هاى 

ريزگرد و گرد و خاك تبديل شدند.
ناصرى نژاد ادامه داد:  آن زمان كه فرياد زديم كه خوزستان آب اضافه ندارد، 
بابت شرايط امروز بود و برخى گفتند كه منطقى فكر مى كنيم اما اينگونه 

نيست و امروز نتايج آن را مشاهده مى كنيم.
وى ادامه داد:  علت اساسى گرد و خاك كمبود آب و تبديل مرتع به كانون 
ريزگردها است. تاالب هاى خوزستان را بايد احيا كنيم؛ تاالب هايى كه 

بدون هزينه مى توانند با ريزگردها مقابله كنند.
ناصرى نژاد اظهار كرد: اكنون متحمل هزينه هاى بسيارى براى مقابله با 
ريزگردها شده ايم اما مى توانستيم با كمترين هزينه  اين مسئله را مديريت 
كنيم و جلوى آن را گرفت اما اكنون بايد نهال كارى شود و مقره هاى برق 

شستشو شوند و اگر آب وجود داشت به اين مرحله نمى رسيديم.
در  دولت  هيات  دبير  كرد:  عنوان  خوزستان  نمايندگان  مجمع  رييس 
خصوص انتقال آب دستورى داده بودند و رييس جمهور در مجلس قول 
پيگيرى را دادند اما دولت پيگرى نكرد و اعالم نكرد كه آيا اين دستور 

باطل يا نادرست است.
وى با بيان اين كه مشكل خوزستان با اقدامات مقطعى حل نمى شود، گفت: 
 اگر مشكل آب حل نشود، مشكل خوزستان حل نمى شود. آقاى حجتى 
كه اكنون مسئول مقابله با ريزگردها شده است چهار سال خوزستان را رها 
كردند و كجا بودند زمانى كه نخلستان هاى خوزستان در حال خشك شدن 
بود؛ كجا بودند آن زمان كه مرتع كارى كردند و اين مرتع ها خشك شدند؛ 

مسائل را بايد ريشه اى حل كرد.

اجازه انتقال آب براى مصارف 
غير شرب را نمى دهيم

رييس سازمان برنامه و بودجه كشور 
گفت: به عنوان سخنگوى دولت در 
مجلس و كميسيون اصل 90 حاضر 
شدم و توضيحاتى ارايه و اعالم كردم 
مطلقا اجازه نخواهيم داد كه آبى جز 
براى شرب منتقل شود و گروهى را 
براى راست آزمايى تشكيل داديم كه 
گزارش كاملى در اين خصوص تهيه 

كرده اند.
  محمد باقر نوبخت در نشست مشترك كارگروه ملى مقابله با ريزگردها و 
شوراى ادارى استان كه امروز، 5 اسفندماه در محل استاندارى خوزستان 
برگزار شد، با اشاره به برنامه مقابله با ريزگردها اظهار كرد:  رييس جمهور 
در سفر نخست خود به خوزستان نسبت به اصالح اراضى،  كانال كشى و 
اجراى طرح 550 هزار هكتارى كه پس از ابالغ رهبرى بدون اجرا مانده 
بود، متعهد شد و همچنين در مورد بحث آب نيز اعالم كرد كه به هيچ وجه 

جز آب شرب هيچ آبى از سرشاخه ها منتقل نخواهد شد.
 وى افزود:  زمانى كه در اجراى طرح 550 هزار هكتارى وزير را همانند 
ديگر كارگران در حال كار مشاهده كردم، به خود مباهات كردم كه در 
دولتى هستم كه چنين وزرايى دارد و اين تالش براى اجراى فرامين 

رهبرى و تاكيدات رييس جمهور بود.
 رييس سازمان برنامه و بودجه گفت:  طرح 550 هزار هكتارى هيچ مشكل 
اعتبارى ندارد و در سفر نخست رييس جمهور وعده داده شد كه مى توان 
برخى از انبوه مشكالت استان را حل كنيم و در اين خصوص رييس 
جمهور تعهداتى به ميزان 1600 ميليارد تومان به سازمان مديريت و برنامه 
ريزى ابالغ كرد كه اكنون 100 درصد اين اعتبارات براى برطرف شدن 

مشكالت خوزستان پرداخت شده است.
نوبخت با بيان اين كه در بودجه 95 سه رديف اعتبارى براى خوزستان در 
نظر گرفته شده بود، عنوان كرد: رديف نخست اعتبارات استان 766 ميليارد 
تومان بود كه از لحاظ مقدار استان خوزستان در بين تمام استان ها رتبه 
دوم را داشت و اين به دليل دستور رييس جمهور و شايستگى و استحقاق 

خوزستان بود.
وى افزود:  رديف دوم، رديف اعتبارى استانى ويژه است كه خوزستان با 
150 ميليارد تومان سومين جايگاه را در كشور دارد. همچنين سومين رديف 
اعتبارى از محل تملك دارايى بود كه خوزستان با 7 هزار ميليارد تومان 

اعتبارات تملك دارايى در صدر قرار دارد.
نوبخت گفت: نمى گوييم كه اين اعتبارات براى حل تمام مشكالت كافى 
است اما بضاعت ما اين است؛ روزى كه اين تعهدات داده شده قيمت نفت 
108 دالر و امروز در حدود 51 دالر است و در سال هاى گذشته درآمدهاى 

پيش بينى ما محقق نشده است.
رييس سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه  براى 18 طرح 194 ميليارد 
تومان و براى طرح هاى آب و برق خوزستان 174 ميليارد اختصاص يافت، 
خاطرنشان كرد: تصميم رييس جمهور در خصوص عدم انتقال آب بجز در 
موارد شرب در هيات وزيران ابالغ و به عنوان يك مصوبه تلقى شد؛ رييس 

جمهور بر نمى تابد كه جز آب شرب منتقل شود.
نوبخت عنوان كرد:  در راستاى دستور رييس جمهور، جز آب شرب حتى 
يك قطره آب منتقل نخواهد شد و حتى يك ريال داده نخواهد شد و اين 

آمادگى را داريم كه در اين خصوص تمام مستندات خود را ارايه دهيم. 
وى با اشاره به دستور رييس جمهور در خصوص حل مشكالت گرد و 
غبار در استان گفت: پس از دستور رييس جمهور 30 ميليارد تومان به وزير 
كشاورزى ابالغ شد و تا اين غم و اندوه كه بر خاك خوزستان و بلكه بر 

دل تمام ملت ايران است، از بين برود.

رييس جمهور گفت: وقتى براى يك استان يا منطقه مشكلى 
پيش مى آيد همه بايد كمك كنيم كه مشكل حل شود. 
اينجا بايد دست همديگر را بگيريم نه مچ همديگر زيرا جاى 
مچگيرى نيست، بلكه جاى دست گيرى است و همه بايد به 

صحنه بياييم و كمك كنيم.
حجت السالم و المسلمين حسن روحانى در نشست مشترك 
كارگروه ملى مقابله با ريزگردها و شوراى ادارى كه امروز (5 
اسفند ماه) در استاندارى خوزستان برگزار شد، با بيان اينكه خدا 
را شاكريم كه در اين ايام كه به نام صديقه كبرى فاطمه زهرا 
مزين شده مهمان مردم شريف و وفادار استان مرز دار كشور، 
استان عزيز خوزستان باشيم، اظهار كرد:  ايام آغازين اسفندماه 
يادآور افتخارآفرينى رزمندگان اسالم در عمليات خيبر است. 
همين هور كه امشب از آن بسيار صحبت شد كه چقدر آبگيرى 
شده و چه مقدار باقى مانده است، يكى از نعمت هاى خداوند 
براى ما است كه بايد از آن حراست كنيم و عمليات خيبر نيز در 

همين منطقه انجام شد.
وى با گراميداشت ياد آيت اهللا رفسنجانى كه در آن ايام از 
سوى امام راحل فرمانده جنگ بود، گفت: در آن زمان من 
هم در بهمن و اسفند 62 كه عمليات خيبر واقع شد، در خدمت 
ايشان بودم و عمليات بدر هم در سال 63 تقريبا در همين 
منطقه صورت گرفت و ياد همه رزمندگان در دفاع مقدس و 
انقالب اسالمى را گرامى مى داريم و انشاهللا همه ما رهرو راه 

امام،  رهبرى و شهيدان باشيم.
رييس جمهور تصريح كرد:  مى خواهم بر نكته اى تاكيد كنم؛ 

در هشت سال دفاع مقدس اشغال سرزمين هاى ما 
در مناطق غربى كشور بود. بخشهايى از استان هاى 
مرزى غرب كشور ما از آذربايجان غربى،  كردستان،  
كرمانشاه تا خوزستان در اشغال دشمن قرار گرفت. 
چه كسى از اين سرزمين دفاع كرد؟ چه كسى از 
خوزستان،  كردستان،  كرمانشاه و هر سرزمينى كه 
دشمن به آن طمع مى ورزيد دفاع كرد؟ همه ملت 

ايران.
روحانى گفت: همه ملت ايران،  ارتش، سپاه،  بسيج 
دشمن  مقابل  جنگ  در  مردم  و  عشاير  قدرتمند،  
ايستادند. هيچ كس نمى گفت كه اينجا در عمليات 
خيبر،  بدر،  والفجر هشت ،يا كربالى 4 يا 5 اين فرد 
اصفهانى يا از لشكر امام حسين،  غدير،  قدس، شمال 

ايران يا آذربايجان است.
سر  پشت  را  جنگ  توانستيم  چگونه  افزود:   وى 
بگذاريم؟ همه يك دل شديم و در يك صف قرار 
گرفتيم. ما يك دل و همراه شديم،  در كنار هم قرار 
گرفتيم،  فرمان واليت را اطاعت كرديم،  همه امكانات 
را كنار هم گذاشتيم و خداوند هم پيروزى را نصيب 

ما كرد.
رييس جمهور تصريح كرد:  با وجود آنكه همه از غرب و شرق 
دنيا پشت سر دشمن قرار گرفتند و تسليحات در اختيار دشمن 
قرار دادند، اما اين مهم نبود و ملت ما به تنهايى و با وحدت،  
اتحاد و همدلى و يكپارچگى توانست از منافع ملى خود دفاع 
كند. ما بايد هميشه يكپارچه باشيم زيرا ما يك ملت هستيم. 
درست است كه به ظاهر يك تقسيم بندى استانى وجود دارد 
اما همه ايرانى و زير يك پرچم هستيم و بايد به هم كمك 

كنيم.
روحانى تصريح كرد:  شك ندارم آن روزى كه گرد و غبار اهواز 
را فرا گرفت يا مى گيرد هيچ ايرانى نيست كه نگران مردم اهواز 
نباشد. اگر كسى در اهواز و در شرايط گرد و غبار به سختى 
نفس مى كشد، به همان نسبت تك تك مردم ايران احساس 
غم و اندوه مى كنند. مگر پالسكو بيش از يك ساختمان در 
تهران بود؟ اما آيا تنها همان خيابان به دنبال آن نگرانى و غصه 

رفتند يا تمام ايران؟
وى با بيان اينكه در حادثه پالسكو، موضوع يك آتش نشان از 
يك شهر يا منطقه يا بخشى از كشور نبود، گفت: در آن اتفاق 
تمام ملت در فضاى حقيقى و مجازى همدل شدند و تمام ايران 
مانند خانواده آن آتش نشانان احساس اندوه و غم مى كردند. 
ترديد نكنيد ما در صورتى موفق مى شويم همه مشكالت را از 

پيش روى برداريم كه يكدل و همراه باشيم.
رييس جمهور با تاكيد بر اينكه هيچكس در اين كشور نبايد 
در دل مردم ايران بذر ياس و هراس بپاشد، گفت: ما نگران 
نيستيم؛  بله مشكل داريم، هم مشكل طبيعى و هم مشكل 
غيرطبيعى داريم اما ما در برابر توطئه دنيا در جنگ ايستاديم. در 

همين خوزستان،  همين خيبر و همين بدر.
روحانى با اشاره به اينكه در هفته اول جنگ به اهواز آمده بود، 
خاطرنشان كرد:  آن زمان در اهواز به هر خيابان كه مى رفتيم 
گلوله توپ مى آمد. دشمن تا پشت دروازه اهواز هم رسيده بود. 
اين خوزستان غيور و مردم متدين و مومن سراسر ايران بودند 

كه در برابر دشمن ايستادند و مقاومت كردند.
وى گفت: درست است كه مشكالتى داريم و در يك منطقه 
ممكن است باران و سيل و يا ريزگرد مشكل ايجاد كند ولى 
مشكل را بايد حل كنيم. همه بايد اين موضوع را احساس كنيم 
و انشاهللا مشكل را حل مى كنيم. اگر يكپارچه دست به دست 
هم دهيم، مشكالت قابل حل است. من از همه مسئوالن،  
مردم و همه آنها كه با بيان و عملشان در اين ايام كمك و 

يارى كرده اند، تشكر مى كنم.
رييس جمهور با تاكيد بر اينكه ما كار را ادامه مى دهيم و 
مايوس و نااميد نيستيم، خاطرنشان كرد:  البته انسان وقتى مى 
بيند بخشى از مردم دچار مشكل شده اند،  نگران و ناراحت 
مى شود اما ريزگرد مال امروز، ديروز يا مختص ايران نيست 
بلكه تمام كشورهاى جنوبى حوزه خليج فارس با اين پديده 

درگير هستند.
روحانى  گفت:   در مجموع تالش ما در اين دولت بر اين بوده 
است كه تعداد روزهاى پاك و سالم در همه استان هايى كه با 
اين مشكل مواجه هستند، بيشتر و تعداد روزهاى مشكل دار 
كمتر شود و تقريبا آمارها در سال هاى 93 و 94 و 95 همين 
مساله را نشان مى دهد و شايد در خوزستان هم به همين 
صورت باشد كه در مجموع تعداد روزهاى سالم و پاك در يك 
سال افزايش يافته است اما روزهاى سخت زياد بوده است و 
پس از آن هم مشكالتى كه كمتر به آن فكر مى شد، ضميمه 

اين مشكل شد.
رييس جمهور افزود:  در واقع مشكل ريزگرد به مشكل برق 

و مشكل برق به مشكل آب تبديل شد و همزمان مشكل 
ارتباطات هم اتفاق افتاد و همه اين موارد، فضا را بسيار تنگ 
و سختى را مضاعف كرد. گاهى ساعت 10:30 يا 11 شب در 
همان ايام با آقاى چيت چيان تماس مى گرفتم كه از اهواز 
چنين گزارش هايى رسيده است و شما چه اقداماتى كرده ايد و 

ايشان هم به طور مداوم پيگيرى مى كردند.
روحانى گفت: من از صدا و سيماى كشور و همه رسانه ها مى 
خواهم كه يك مقايسه انجام دهند و ببينند كه آيا مشكل برق 
تنها در ايران وجود دارد و يا ديگر مناطق دنيا هم با آن مواجه 
هستند؟ آيا مشكل گرد و خاك يا سيل تنها مختص به ايران 
است يا در ديگر كشورهاى دنيا نيز اتفاق مى افتد؟ در هر حال 
ايران جزو 10 كشورى است كه ميزان بالياى طبيعى در آن 

فراوان است.
وى عنوان كرد:  شما مى گويد كه تنفس در اهواز بسيار سخت 
است،  درست مى گوييد؛ گاهى در تهران هم نفس كشيدن 
سخت مى شود. اينجا ريزگرد و در تهران آلودگى حتى در 
زمستان نيز نفس كشيدن را سخت مى كند. بايد برويم و 
مشكل را حل كنيم. اگر در سال 95 نسبت به سال 94 و يا در 
سال 94 نسبت به سال 93 تعداد روزهاى پاك و سالم كمتر 
باشد، بايد ببينيم علت آن چه بوده است اما اگر بهتر شده،  معلوم 
است كه يك گام پيش رفته ايم ولى مشكل هنوز باقى است 

و بايد حل شود.
روحانى با اشاره به بازديد امروز از طرح آماك گفت:  طرح 
آماك گازهاى سمى را كه از فلرها توليد مى شود و براى مردم 

مشكالت ايجاد مى كند، در يك نقطه جمع آورى مى كند و 
امروز مسئوالن مربوطه در حضور وزير نفت قول دادند كه 
اين طرح در مدت 15 روز آينده راه اندازى شود. راه اندازى 
اين طرح براى محيط زيست خوزستان بسيار مهم و يك كار 

ضرورى و الزم بود.
وى افزود: با اجراى اين طرح، گازى كه پيش از آن در هوا مى 
سوخت و به مشكل تنفسى براى مردم و گاهى باران اسيدى 
تبديل مى شد، جمع آورى شده و در مجتمع رازى و ديگر 
واحدها به محصوالت پتروشيمى تبديل مى شود كه گام بسيار 

مهمى است.
رييس جمهور همچنين به بازديد از عمليات شست و شوى 
مقره هاى برق اهواز اشاره كرد و گفت:  امروز شاهد بوديم كه 
كاركنان شركت هاى برق منطقه اى با تمام توان و تالش خود 
مشغول تعويض،  شست و شو و تميز كردن مقره ها بودند و از 
نزديك با آنها صحبت كرديم. البته در دولت هم به طور مفصل 
در يك جلسه بحث كرديم و طرح هاى كوتاه مدت،   ميان مدت 
و بلند مدتى تدوين شد كه از اين به بعد با مشكل قطعى برق 
در چنين شرايطى مواجه نشويم. پس از آن نيز از طرح تثبيت 

كانون هاى ريزگرد بازديد كرديم.
روحانى با بيان اينكه مساله ريزگرد مساله پيچيده اى است كه 
همه موارد مربوط به آن داخلى نيست و در دست ما نيست، 
گفت:  البته ما بايد همه توان خود را به كار بگيريم و در مورد 
كانون هاى خارجى نيز بايد تالش سياسى خود را به طور پيگير 

دنبال كنيم.
وى تصريح كرد:  براى حل اين مشكل يك طرح اين است كه 
حق آبه ها را بدهيم. حق را كه ندهيم،  نتيجه اين مى شود. حق 
آبه نيز جزو حقوق است، مانند حق راى كه يك حق الناس 
است حق آبه نيز  حق الطبيعه  و حق االرض و حق سرزمين 
است. طبيعت هم سنت خدا است، آب و  هوا از قوانين و سنت 
هاى الهى هستند و اگر با طبيعت بجنگيم، طبيعت هم با ما 

مى جنگد و اگر حق طبيعت را ندهيم از ما باز مى ستاند.
روحانى با اشاره به مشكالت خشكسالى گفت : در برخى 
روايات آمده اگر معروف را زير پا گذاشتيد و منكر ترويج 
شد، عذاب الهى نازل مى شود و برخى عذاب ها نيز همين 
است كه ما مى بينيم. منكر تنها دروغ نيست و معروف 
هم تنها نماز و روزه نيست بلكه هر كار زشت، نادرست 
و ناپسند منكر و هر كار شايسته و درست معروف است. 
اگر ما سرزمين را آباد و درختكارى را احيا كنيم نيز جزو 

معروف است.
وى با طرح اين سوال كه چه شد كه گرد و غبار در ايران 
و منطقه آغاز شد و آيا اين پديده يك روزه بوده است؟ 
تصريح كرد:  اين ماجرا سالها طول كشيده و قدم به قدم 
اشتباهات بشرى و اقدامات ناحق، ما را به اينجا رسانده 
است. كشور تركيه بخشى از آب دجله و فرات را گرفته 
و بخش عراقى هور را هم از ابتدا صدام خشك كرد و 
مى خواست با افرادى كه آنجا پناه گرفته بودند، بجنگد. 
بعد جنگ شد،  مشكالت بعدى پيش آمد و خشكسالى 
اتفاق افتاد. همه اين موارد در طول 30، 40 سال دست 

به دست هم داده تا امروز به اين نقطه رسيده ايم.
جنگ  مسائل  كنيد  مى  كرد:  فكر  عنوان  جمهور  رييس 
هشت ساله، هشت روزه تمام مى شود؟ جنگ تمام شد 
اما هنوز مسائل مربوط به جنگ هشت ساله پس از نزديك 
به 30 سال حل نشده است و بايد به دنبال حل آن برويم. 
فكر مى كنيد اگر تحريم شد، آثار آن يك روزه تمام مى 
شود؟ اگر هشت سال جنگ بوده است، چند هشت سال 

طول مى كشد تا  آثار آن جبران شود. اگر 10 سال تحريم 
بوده ايم چند ده سال طول مى كشد تا آثار آن از بين برود 
و اگر با طبيعت طى 20 تا 30 سال جنگيديم، فكر نكنيم كه 

سه روزه حل مى شود.
روحانى ادامه داد: با اين حال بايد مشكل را حل كنيم و دست 
به دست هم دهيم. در اين دولت خانم ابتكار كه بار مسئوليت 
سنگينى را در محيط زيست بر عهده گرفتند، از روز اول شاهد 
بودند كه من هر طرح بزرگى كه در دولت مطرح مى شد گفتم 
كه برويد و ارزيابى زيست محيطى آن را حل كنيد. حتى بعضى 
از وزرا ناراحت مى شدند كه اين كارها مانع است اما بر آن اصرار 

داشتم زيرا معتقدم بودم كه گرفتار تبعات آن مى شويم.
وى با بيان اينكه يكى از راه ها براى حل مشكل ريزگردها، 
تامين حق آبه ها است، افزود:  بعضى ها گفتند كه ريزگردها 
در خوزستان مانند درياچه اروميه ديده شود. خدا شاهد است كه 
در تمام اين مدت كه موضوع درياچه اروميه پيگيرى مى شد، 
ما در تمام مذاكرات سياسى به دنبال احياى تاالبهاى هامون، 
جازموريان،  شادگان و هورالعظيم هم بوده ايم اما ميزان موفقيت 
در برخى 50 درصد و در برخى تا 20 درصد، يا كمتر بوده است؛ 

اين قدم اول است.
رييس جمهور با اشاره به علل ايجاد چشمه هاى گرد و خاك در 
خوزستان  عنوان كرد:  خشكسالى و حق آبه هايى كه داده نشد، 
از علت هاى اين موضوع است و بايد اين مسائل را حل كنيم. 
ما با ملت ايران نه تعارف داريم و نه حرف دوپهلو مى زنيم. من 
در اولين سفر خود به خوزستان به مردم اعالم كردم كه استفاده 
ديگر استان ها و شهرستان ها از رود كارون تنها در حد 
آب آشاميدنى خواهد بود اين قرار ما بوده و بر همين 

مبنا تا آخر عمل مى كنيم.
روحانى گفت: تالش ما بر اين بوده است كه خوزستان 
آباد شود، و در اين صورت ايران آباد مى شود. همه 
ملت ايران براى ما مساوى و عزيز هستند ولى مردم 
خوزستان هشت سال جنگ بسيار بى رحمانه اى 
تحمل كردند و جايى كه تالش،  مجاهدت و فداكارى 
بيشترى كرده است،  ما هم بايد به اين نكات بيشتر 

توجه كنيم.
براى  كه  است  اين  بر  ما  تالش  كرد:  تاكيد  وى 
خوزستان به عنوان وظيفه دولت آنچه را كه قول 
داده ايم، عمل كنيم. براى اولين بار طرح 550 هزار 
هكتارى كشاورزى به عنوان عظيم ترين طرح نه 
تنها در ايران بلكه در منطقه، كليد خورد و عمليات 
اجرايى آن آغاز شد و از نظر تامين اعتبار نيز هيچ 
مشكلى ندارد. يك مدت وزارت نيرو از اين نظر كه 
چه ميزان آب مى تواند تامين كند بحث داشته اما 
اكنون ديگر مى گويند همه آب مورد نياز اين طرح 

را تامين مى كنند.
در  شده  مطرح  انتقاد  به  اشاره  با  همچنين  جمهور  رييس 
جلسه به وزير جهاد كشاورزى، تصريح كرد:  آقاى حجتى از 
افراد شريف و فداكار در دولت يازدهم است و يك مرد پاك 
و خالص و فداكار است كه شبانه روز تالش مى كند. آيا نبايد 
قدردانى كنيم از كسى كه ما را در گندم خود كفا كرد و انشاهللا 

اين مسير را سال آينده هم ادامه مى دهد؟
روحانى با بيان اينكه پيش از اين در مجموع 8 ميليارد 
دالر مواد غذايى وارد كشور مى شد و اكنون اين رقم به 
سه ميليارد دالر رسيده است، گفت:  وزير جهاد كشاورزى 
5 ميليارد دالر خودكفايى ايجاد كرده است، بايد از همه 
آنها كه در اين كشور تالش مى كنند و زحمت مى كشند، 

قدردانى مى كنيم.
و  حزب  سياست،  دنياى  جاى  اكنون  كرد:   عنوان  وى 
جناح نيست البته حزب،  جناح و رقابت و سخنرانى وجود 
دنياى  هاى  زيبايى  از  زيرا  ندارد  هم  اشكالى  و  دارند 
آزاد است اما وقتى براى يك استان يا منطقه مشكلى 
همه  و  نيست  ها  حرف  اين  جاى  ديگر  آيد  مى  پيش 
بايد كمك كنيم كه مشكل حل شود. اينجا بايد دست 
همديگر را بگيريم نه مچ همديگر زيرا جاى مچگيرى 
به  بايد  همه  و  است  گيرى  دست  جاى  بلكه  نيست، 

صحنه بياييم و كمك كنيم.
رييس جمهور خاطرنشان كرد: اميد است مشكلى كه براى 
مردم خوزستان پيش آمد، يك نقطه عطف براى تصميمات 
مهم،  اقدامات خير و آينده بهتر براى مردم اين استان باشد. 
 نهال كارى قدم بسيار مهمى است كه وزارت جهاد كشاورزى 
اين طرح را آغاز كرده و ادامه مى دهد البته راه هاى ديگرى 
نيز وجود دارد و از همه راه ها براى مقابله با ريزگردها و 

كنترل كانون هاى گرد و خاك استفاده مى شود.
روحانى افزود: در كارگروه ملى مقابله با ريزگردها همه بايد 
تالش و كمك كنند.  اكنون بخش هاى مختلف دانش 
مساله  اين  روى  تالش  و  كار  حال  در  كشور  در  بنيان 
هستند. در جلسه اخير شوراى عالى انقالب فرهنگى نيز 
كه دو روز پيش برگزار شد،  بحثى درباره يكى از شركت هاى 
دانش بنيان شد و اكنون يك نمونه مالچ هاى بيولوژيك كه 
در يكى از مراكز علمى تهيه شده، به صورت پايلوت در حال 

آزمايش است تا دوام و ماندگارى آن مشخص شود.
وى تصريح كرد:  به مردم خوزستان مى گويم كه دولت 
همه  از  كه  دارد  وظيفه  و  هست  و  بوده  شما  كنار  در 
توان خود استفاده كند تا مشكالت خوزستان را به يارى 
خداوند متعال و كمك شما بكاهد و اين كار خواهد شد 

كما اينكه قدم هاى خوبى برداشته شده است.
رييس جمهور همچنين مساله آب و فاضالب را از مسائل بسيار 
مهم خوزستان عنوان كرد و افزود:  از ابتداى كار خود پيگير حل 
اين مساله و رفع مشكالت آن بوده ام. اگر بخواهيم اين مشكل 
را به طريق معمول و با بودجه ساليانه حل كنيم، سالها طول 
مى كشد و بايد اقدام فورى براى آن انجام شود زيرا پساب هاى 

بسيارى وارد كارون مى شود.
روحانى  عنوان كرد:  قول ما به شما مردم خوزستان و هديه اين 
سفر به مردم مومن اين استان،  اين است كه مشكالت آب و 
فاضالب خوزستان را از دو طريق دنبال كنيم، از يكى از دو 
راه صندوق توسعه ملى است و در غير اين صورت از طريق 
فاينانس مساله آب و فاضالب را دنبال و حل مى كنيم و قول 
مى دهيم كه در يك زمان كوتاه اين مشكل بزرگ حل و 

فصل شود.

هنگام مشكالت به جاى مچگيرى، دست يكديگر را بگيريم
خبر

شكلخ

خبر
استاندار خوزستان:  ساالنه 3 هزار نيروى نخبه تحصيل كرده 

از خوزستان مهاجرت مى كنند
استاندار خوزستان گفت: با بيان اينكه ريزگردها موجب پيامدهاى مهم 
اجتماعى و مهاجرت نيروهاى نخبه مى شود،  گفت:  ساالنه 3 هزار 
نيروى نخبه تحصيل كرده از استان خوزستان مهاجرت مى كنند كه 

انتظار مى رود اين مساله بررسى شود.
غالمرضا شريعتى  در نشست مشترك كارگروه ملى مقابله با ريزگردها 
و شوراى ادارى خوزستان  با قدردانى از پيام مقام معظم رهبرى و 
رييس جمهور خطاب به مردم استان و ابراز همراهى و همدلى و 
پشتيبانى هيات دولت از مردم خوزستان، به بيان برنامه مقابله با پديده 

گرد و خاك در خوزستان پرداخت و اظهار كرد:  از نظر توزيع كانون هاى ريزگرد بر پهنه استان خوزستان، 
منطقه جنوب و جنوب شرق حومه اهواز عرصه اى به وسعت 112 هزار هكتار و در شرق اهواز نيز عرصه 
اى به وسعت 15 هزار هكتار و به عبارت ديگر نزديك به 130 هزار هكتار از اراضى حومه اهواز به كانون 

هاى ريزگرد تبديل شده است.
وى افزود:  همچنين كانون هاى ريزگرد بندر امام و  اميديه با وسعت 85 هزار هكتار، جنوب هورالعظيم 51 
هزار هكتار، ماهشهر و هنديجان 31 هزار هكتار، شمال خرمشهر 28 هزار هكتار و شرق هنديجان 19 هزار 

هكتار ،از ديگر كانون هاى ريزگرد در استان خوزستان را تشكيل مى دهند.
استاندار خوزستان با اشاره به كاربرى هاى سابق اين عرصه ها افزود:  54 درصد از اين كانون ها پيش از 
اين اراضى مرتعى بوده است. همچنين 15 درصد اراضى كشت ديم، 10 درصد تاالب ها، 9 درصد اراضى 
كشاورزى آبى و 12 درصد اراضى بدون پوشش در اين مناطق اكنون تبديل به كانون هاى ريزگرد شده 
است. شريعتى عوامل موثر در گسترش كانونهاى گرد و غبار را شامل عامل طبيعى و انسانى عنوان و تصريح 
كرد:  عوامل طبيعى شامل تغيير اقليم،  خشكسالى،  افزايش دما،  كاهش رطوبت و عوامل انسانى مانند طرح 
هاى عمرانى، احداث سدها و بندها و جاده ها و خطوط لوله از عوامل موثر در گسترش اين كانون ها هستند؛ 

در اين ميان مديريت عوامل انسانى قابل كنترل است و وزنه بيشترى دارد.
وى يكى از اين عوامل انسانى را احداث جاده منصورى به سمت تاسيسات چاه هاى نفتى در جنوب شرق 
اهواز دانست و گفت: پيش از اين اراضى اين منطقه سبز و با پوشش گياهى بود اما پس از احداث اين جاده 

در حدود 8 سال پيش يك سمت آن تبديل به كانون هاى ريزگرد شده است.
استاندار خوزستان با اشاره به تغييرات حداكثر غلظت ذرات ريزگردها در سال هاى گذشته اظهار كرد:  غلظت 
10 هزار ميكرونى ريزگردها در خوزستان يك بار در سال هاى 88-89 و يك بار نيز در سالهاى 90-89 

اتفاق افتاده است اما اين غلظت از سال هاى 93-94 به طور مداوم تكرار شده است.
شريعتى افزود: تاثير پديده ريزگردها بر محيط اجتماعى به صورت تمايل به مهاجرت، كاهش سطح علمى و 
آموزشى استان،  كاهش راندمان آموزشى، اختالل در نظم و انضباط كارى، آسيب به جنبه زيبا شناختى،  افت 
روحيه و انگيزه كارى، عدم اعتماد به مسئوالن محلى،  ايجاد ناراضايتى عمومى،  مهاجرت پرندگان،  ايجاد 

بيمارى هاى شايع،  آلودگى آب و ... خود را در استان خوزستان نشان داده است.
شريعتى همچنين تاثير ريزگردها در منابع آبى در تغيير كيفيت شيميايى فيزيكى آب و منابع خاكى به صورت 
افت حاصلخيزى،  فرسايش،  آلودگى و تخريب بافت خاك عنوان كرد و افزود:  پس از وقوع حوادث ريزگردها 
در سالهاى 87 و 93 اعتباراتى در قالب دو مصوبه در نظر گرفته شد اما درصد كار انجام شده پايين بود و 
اگر اين مصوبات در كوتاه مدت عملياتى و اجرايى شود، كمك خوبى به تثبيت كانون هاى ريزگرد و بهبود 

وضعيت خوزستان خواهد كرد.
وى با اشاره به برنامه هاى كوتاه مدت،  ميان مدت و بلندمدت پيشنهادى براى مقابله با ريزگردها خاطرنشان 
كرد: برآورد اعتبار برنامه هاى كوتاه مدت در بخش هاى برق منطقه اى، هواشناسى، فرودگاه، آبفاى شهرى 
و روستايى،  دانشگاه علوم پزشكى و شهردارى هاى خوزستان در مجموع 5 هزار 671 ميليارد ريال است. 
همچنين برنامه ميان مدت براى مقابله با ريزگردها كه با دستور رييس جمهور اجراى آن آغاز شده،  شامل 
طرح مالچ پاشى، نهال كارى، پخش سيالب و اصالح مراتع در سطح 350 هزار هكتار با اعتبار 17 هزار 

500 ميليارد ريال است كه اميدواريم هر چه سريعتر به سرانجام برسد.
استاندار خوزستان با بيان اينكه مشكالت آب و فاضالب از مشكالت اصلى استان خوزستان است، گفت:  
كل اعتبار سازمان برنامه و بودجه براى اجراى طرح جامع آبرسانى خوزستان 6 هزار و 500 ميليارد تومان 
در افق 1410 است كه اميدواريم در اين زمينه نيز دولت عنايت ويژه داشته باشد و اين مشكل مهم استان 
خوزستان حل شود و بتوانيم از آب شرب كيفى سالم استفاده كرده و سيستم فاضالب را كه در بسيارى از 

مناطق سالمت مردم را با خطر مواجه مى كند، به طور جدى اصالح كنيم.
وى با اشاره به بودجه پروژه هاى آبرسانى استان در سال جارى افزود: اين بودجه براى سال 96، 80 درصد 
پيشرفت داشته است. همچنين در بودجه سال آينده يك رديف اختصاصى به دستور رييس جمهور با اعتبار 

200 ميليارد تومان براى كمك به پروژه هاى آب و فاضالب استان لحاظ شده است.
شريعتى با بيان اينكه ريزگردها موجب پيامدهاى مهم اجتماعى و مهاجرت نيروهاى نخبه مى شود،  گفت: 
 ساالنه 3 هزار نيروى نخبه تحصيل كرده از استان خوزستان مهاجرت مى كنند كه انتظار مى رود اين مساله 
بررسى شود. البته رييس جمهور به كمسيون اجتماعى دولت دستور رسيدگى داده است كه با توجه به بدى 
آب و هوا و ريزگردها، فوق العاده ويژه براى كارمندان خوزستان لحاظ شود كه اميدواريم در مجوزهاى 
استخدامى براى خوزستان با توجه به خروج باالى نيروهاى تحصيل كرده و نخبه و پست هاى بالتصدى 

از جمله 10 هزار پست بالتصدى تنها در آموزش و پرورش خوزستان، اقدام شود.
وى با بيان اينكه اين سومين سفر رييس جمهور به استان خوزستان است، گفت: اميدواريم با عنايت خداوند 
و كمك هيات دولت زير ساخت هاى خوزستان بهبود يابد و خوزستان سرزنده و شاداب و باطراوت به حيات 
خود ادامه دهد و رودخانه هاى جارى كه حيات آنها به حيات خوزستان وصل و متصل است، همچنان مايه 
خير و بركت براى مردم استان باشند و نگرانى مردم خوزستان از پروژه هاى انتقال آب رفع شده و همان گونه 

كه رييس جمهور دستور دادند كه تنها انتقال آب براى شرب باشد، بر اين موضوع تاكيد شود.

مشكل گرد و غبار خوزستان با جلسات متعدد و مشابه حل نمى شود
  نماينده مردم اهواز در مجلس گفت: مشكل گرد و غبار خوزستان 
با جلسات متعدد و مشابه حل نمى شود بلكه بايد راهكارهاى عملى 

انديشيده شود.
همايون يوسفى در جلسه شوراى ادارى خوزستان و كارگرده ملى مبارزه 
با ريزگردها اظهار كرد: از مقام معظم رهبرى به دليل عنايات ويژه 
به خوزستان تقدير و تشكر مى كنم و اين مسئله وظيفه نمايندگان 
مجلس و مسئوالن ملى و استانى خوزستان را در برابر وقايع اين استان 

سنگين تر مى كند.
وى افزود: از رفتار و صبورى مردم خوزستان نيز تشكر مى كنم كه نشان دهنده بلوغ سياسى مردم اين استان 
است كه در طول تاريخ مرزداران غيورى براى ايران بوده و هرگز اجازه ندادند از اين نقطه حتى يك وجب 
از خاك كشور كم شود. از همدردى ساير مردم كشور نيز تقدير و تشكر مى كنم. از دولت تدبير و اميد نيز 

براى عزم و اهتمامى كه در حل مشكالت اين استان دارند، تقدير و تشكر مى كنم.
يوسفى بيان كرد: خوزستان سد اول امنيتى، دفاعى و اقتصادى كشور است كه اگر مشكلى براى آن پيش 
بيايد در آينده اى نه چندان دور به كشور سرايت مى كند. خوزستان آينده تمام نماى كشور است و بايد به 

اين نقطه استراتژيك كشور نگاه ويژه اى داشته باشيم.
نماينده اهواز در مجلس خطاب به روحانى گفت: شايد زمانى بيشترين مشكل ما با گرد و غبار با كانون هاى 
خارجى بوده ولى امروزه بيشتر مشكالت اين استان با كانون هاى داخلى است كه باعث شدت بيشتر و 

افزايش ماندگارى پديده گرد و غبار مى شود.
يوسفى افزود: در خصوص مشكالت اخير كه قطع برق بود ريشه در گرد و غبار دارد و اين پديده هم ريشه 
در كاهش منابع آبى دارد. خيلى از مشكالت زيست محيطى ناشى از كاهش منابع آب است. گرد و غبار 
عالوه بر تأثيرگذارى بر سالمت مردم در واقع بارى است كه بر سالمت روان مردم خوزستان ايجاد كرده و 

در نهايت باعث افزايش مهاجرت آن هم بيشتر در بين نخبگان شده است.
وى افزود: در حال حاضر ديگر فرصت آزمون و خطايى در خوزستان نداريم و مردم انتظار رفع مشكالت 
را دارند. طى سال هاى اخير افزايش بيابان هاى اين استان و زايش كانون هاى ريزگرد بسيار بيشتر از حد 
معمول است. به هر حال يك زمانى 350 هزار هكتار كانون هاى ريزگرد داشتيم و امروزه شايد به حدود 

800 هزار هكتار رسيده و اين نشان مى دهد كار ما كندتر از رسيدن سرعت بيابان ها است.
عضو كميسيون بهداشت مجلس خطاب به روحانى گفت: مشكالت در خوزستان را در خصوص گرد و 
غبار وقتى بررسى مى كنيم متوجه مى شويم كه طى 15 سال اخير جلسات متعدد و مشابه اين جلسه بسيار 

تشكيل شده ولى مشكالت اين استان با چنين جلساتى و نوشتن صورتجلسات حل نمى شود.
يوسفى بيان كرد: مسئله و پديده گرد و غبار نياز است كه به صورت ملى مطرح و در كارگروه ملى آن را حل 
كرد. كارگروه ملى گرد و غبار دردى از خوزستان دوا نكرده و بنابراين تشكيل كارگروه ملى كنترل كانون 

هاى گرد و غبار خوزستان را خواستار هستيم.
وى توضيح داد: طرح احياى خوزستان مثل طرح احياى درياچه اروميه بايد در نظر گرفته شود. نهال كارى 
آنچنان كه بايد دردى از مشكالت خوزستان را حل نمى كند و بايد نسبت به حق آبه تاالب ها توجه ويژه 
اى داشته باشيم. نماينده مردم اهواز اظهار كرد: بايد شركت هاى دانش بنيان را به كنترل كانون هاى گرد و 
غبار وارد كنيم و مطالعاتى نشان مى دهد كه برخى از گونه هاى گياهى در زمين شور و بدون آب هم مى 

توانند در كانون هاى ريزگردها كشت پيدا كند.
يوسفى با اعالم آمادگى مجلس براى همكارى متقابل براى حل مشكل ريزگرد تاكيد كرد: فكر مى كنم 
مشكالت ريزگردها با زيرساخت هاى موجود در كشور حل نمى شود، بنابراين بايد از همه علوم دنيا و تجارب 

كشورهاى ديگر را براى كنترل موضوع گرد و غبار استفاده كنيم.
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انصراف قطعى باهنر، چمران و حدادعادل از كانديداتورى
دستجردى، سخنگوى «جبهه مردمى نيروهاى انقالب اسالمى» گفت: از افرادى 
كه براى كانديداتورى انصراف دادند، باهنر، چمران، بنده و حدادعادل قطعا اعالم 
كرديم كانديدا نخواهيم شد. قاليباف جز 27 نفرى است كه قرار است در مورد او 
راى گيرى شود. البته بايد گفت جزو 50 نفر حجت االسالم رييسى هم قرار داشت 

اما اطالع ندارم تا اكنون انصراف دادند يا خير.

 واكنش كنايه آميز باهنر به كانديداتورى بقايى
باهنر دبيركل جبهه پيروان خط امام و رهبرى امروز در حاشيه نخستين مجمع 
ملى جبهه مردمى نيروهاى انقالب اسالمى در جمع خبرنگاران و در پاسخ به 
اينكه نظر شما درباره اعالم كانديداتورى آقاى بقايى چيست، گفت: من وارد اين 
بحثها نمى شوم، از خودش بپرسيد، كجاست؟ بعضى ها آهن هستند و آهن ربا مى تواند 

جذبشان كند، بعضى ها چيز ديگرى هستند و آهن ربا نمى تواند جذبشان كند.

كنايه كيهان به مشاور رئيس جمهور
روزنامه كيهان از توييت اخير حسام الدين آشنا، مشاور رئيس جمهور درباره 
انتخابات رياست جمهورى سال 96 انتقاد كرد. اين روزنامه آورده است: مشاور 
به  معموال  جامعه  نوشت:  توئيتر  در  مطلبى  انتشار  با  رئيس جمهور  فرهنگى 
رئيس جمهور دو دوره فرصت مى دهد.  حسام الدين نوشت: «توصيه به كسانى كه 
مى خواهند دولت را آباد كنند؛ براى مبارزه با ضد انقالب، از برخورد با انقالبيون 
آغاز نكنيد. جامعه معموال به رئيس جمهور دو دوره فرصت مى دهد. دور اول به 
اميد تغيير و دور دوم از ترس تغيير. شعار تغيير يا يك دوره زود است يا يك دوره 
دير». ترساندن مردم از تغيير و آينده بدون حضور مديران فعلى دولت، روش 
فريبكارانه اى است كه برخى مدعيان اعتدال، از مدعيان اصالح طلبى به ارث 
برده اند؛ اين روش هر چند برخى مواقع جواب داده، اما در مقاطعى نيز جواب 
نداده است همچنان كه در سال 84 اتفاق افتاد. به نظر مى رسد امثال آقاى آشنا 
به جاى توئيت بازى يا ارعاب و التماس براى ابقاى به هر قيمت دولت، بايد به 
عنوان مشاور در اين باره بيانديشد كه چرا مقبوليت آقاى روحانى و دولت وى 
طبق نظرسنجى هاى مختلف دولت، دچار ريزش شديد شده است. نامه نيوز اين 

خبر را منتشر كرد.

ادعاى عجيب بقايى درباره علت آزاديش از زندان
حميد بقايى كه به تازگى براى انتخابات رياست جمهورى 96 اعالم كانديداتورى 
كرده است در جمعى سخنرانى كرد و به پرسش هاى حاضران پاسخ گفت. او در 
بخش پايانى سخنانش گفت: جلسه خوبى بود. تشكر مى كنم. حرف هاى خيلى 
خوبى زديد، هدف من و هدف همه ما عشق به كشور و عشق به ايران است. آرزو 
مى كنم بتوانيم مشكالت را حل كنيم . تالش كنيم ايران را بسازيم و به تكليف 
عمل كنيم. اين كه مى گويند آدم از فرداى خودش خبر ندارد، درست است. 
نيت ما خير است. از مقام معظم رهبرى كه دستور آزادى بنده را صادر فرمودند 
كمال تشكر را دارم من به شخصه اعتقاد دارم در شرايط سخت خدا حامى انسان 

است.دولت بهار اين خبر را منتشر كرد.

مسئوالن بدانند صبر مردم هم حدى دارد
آيت اهللا سيد محمدعلى علوى گرگانى در ديدار با رئيس پدافند غيرعامل استان 
قم اظهار داشت: بى پرده بگويم با گسترش تكنولوژى امروز اختيار از دست مردم 
سلب شده است و ديگر حريمى براى عفاف و حيا وجود ندارد. آيت اهللا علوى 
گرگانى تأكيد كرد: امروز ديگر انسان اختيار فرزندش را هم ندارد و اين بال دامن 
همه حتى بيت مراجع را هم گرفته حاال بايد چه ميزان برنامه ريزى كنيم تا 
بر اين مشكالت فائق آييم. مرجع تقليد شيعيان با اشاره به استفاده گسترده 
استكبار از امكانات فضاى مجازى گفت: ما بايد چنان بر گروه هاى تروريستى و 

گروه هاى تكفيرى تسلط داشته باشيم كه بتوانيم دشمن را در نطفه خفه كنيم 
از همين روى كار پدافند غيرعامل بسيار حساس و سخت است. استاد برجسته 
حوزه علميه قم با اشاره به سخنى از اميرالمومنين(ع) مبنى بر اينكه ممكن است 
با فشار اقتصادى يك مسلمان از دين خودش بگذرد عنوان كرد: معيشت مسأله 
نخست كشور است و مسئوالن بدانند صبر مردم هم حدى دارد اگر كاسه صبر 
مردم لبريز شود ديگر نمى شود آن را كنترل كرد. تسنيم اين خبر را منتشر كرد.

 نامزدها بايد تعهد بدهند كه اگر
 كانديداي نهايي نبودند انصراف دهند

مهدى چمران در نشست مجمع ملى جبهه مردمى نيروهاى انقالب اسالمى 
گفت: سازوكارهايى فراهم شده كه اهل تسنن هم در شوراى مركزى حضور 
داشته باشند. تعدادى گفتند ما آمادگى شركت در انتخابات رياست جمهورى 
نداريم؛ بنابراين، آن افراد حذف شد و به 22نفرى رسيديم كه كتابچه آن در 
مجمع عمومى پخش شد. حجت االسالم تقوى اعالم انصراف داد و از همه افرادى 
كه ايشان را پيشنهادداده بودند تشكر كردند. اكنون 21نفر باقى مانده و مجمع 
عمومى بايد به 10نفر از اين تعداد رأى دهد. اين 10نامزد بايد تعهد بدهند در 
صورتي كه كانديداي نهايي نبودند انصراف خود را كتبا اعالم كنند. فارس اين 

خبر را منتشر كرد.
 

ميرسليم نسبت به ديگر گزينه هاى اصولگرايان اصلح است
اسداهللا بادامچيان در حاشيه مجمع عمومى ملى جبهه مردمى نيروهاى انقالب 
اسالمى در جمع خبرنگاران درباره عدم حضور مصطفى ميرسليم به عنوان 
امروز  ايشان  گفت:  اصولگرا  احزاب  سوى  از  شده  معرفى  كانديداى  نخستين 
در سفر هستند و نتوانستند حضور پيدا كنند. او در پاسخ به اينكه اگر گزينه 
واحد جبهه مردمى فردى جز گزينه مؤتلفه براى انتخابات باشد، حزب مؤتلفه 
تبعيت مى كند يا نه، افزود:  در حال حاضر در ابتداى مسير انتخاب قرار داريم و 
اميدواريم در نهايت اصلح افراد انتخاب شود. بادامچيان در مورد انتخاب ميرسليم 
به عنوان اصلح مورد نظر جبهه مردمى گفت:  از نظر ما ميرسليم از همه جهات بر 
گزينه هاى ديگر كه البته همگى شاخص و خوب هستند اصلح است كه چنانچه 
در جدول شاخص ها قرار گيرد به عنوان اصلح شناخته مى شود. ايلنا اين خبر 

را منتشر كرد.

 ارزان ترين بازيكن تيم ملى فوتبال ايران چه كسى است؟
پيشتر وحيد اميرى، محمد انصارى و مهدى ترابى عنوان ارزان ترين بازيكن تيم 
ملى فوتبال ايران را در اختيار داشتند اما حاال سر و كله يك بازيكن ديگر پيدا 
شده تا گوى سبقت را از اين سه بازيكن بربايد. سوشا مكانى كه به تازگى پيراهن 
استروم گودست نروژ را بر تن كرده، اكنون ارزان ترين بازيكن تيم ملى ايران 
محسوب مى شود. مكانى كه قرارداد جديدى با اين تيم نروژى امضا كرده، براى 
هر ماه مبلغى در حدود 4 هزار يورو دريافت مى كند. يعنى حدود 17 ميليون 
تومان در ماه كه مبلغ اندكى است. با توجه به قرارداد امضا شده ميان مكانى و 
استورم گودست، دروازه بان 30 ساله تيم ملى در طول يك فصل حدود 200 
ميليون تومان دستمزد مى گيرد كه باعث شده تا او ارزانترين بازيكن تيم ملى 

لقب بگيرد. جام جم اين خبر را منتشر كرد.

 سرقت هاليوودى در بزرگ راه هاى تهران
يكى از خودروهاى حمل پول متعلق به بانك پاسارگاد در حال حركت در بزرگراه 
حقانى بود كه ناگهان دو دستگاه پرايد با حركت در مجاورت اين خودرو سعى در 
متوقف كردن آن كردند. با متوقف كردن خودروى حامل پول، سارقان از خودرو 
پياده شده و در زمانى كوتاه خودروى حمل پول را سرقت كرده و متوارى شدند. 
به دنبال سرقت اين خودرو ماموران پليس در محل حاضر شده و تيمى از پليس 

آگاهى رسيدگى به پرونده و دستگيرى سارقان را در دستور كار خود قرار دادند. 
رويداد اين خبر را منتشر كرد.

 
شرايط متفاوتى در انتخابات رياست جمهورى رقم مى خورد

حداد عادل نماينده سابق مجلس شوراى اسالمى گفت: من براى كانديداتورى 
در ميان كانديداهاى جبهه مردمى نيروهاى انقالب اسالمى اعالم آمادگى نكردم 
و كانديدا نيستم. براى اينكه نتيجه انتخابات 92 تكرار نشود به دنبال وحدت 
هستيم اما بايد توجه داشت انتخابات مجلس با انتخابات رياست جمهورى تفاوت 
ماهوى دارد و شرايط متفاوتى در رياست جمهورى رقم مى خورد. ايسنا اين خبر 

را منتشر كرد.
 

پيشنهاد عجيب سيسى به اسرائيل
افسر سابق دستگاه اطالعات نظامى رژيم صهيونيستى فاش كرد، رئيس جمهور 
مصر طرح تشكيل كشور فلسطين در شبه جزيره سينا را به رئيس تشكيالت 
خودگردان فلسطين پيشنهاد كرده است. اين پژوهشگر اسرائيلى اظهار داشت: 
طرح پيشنهادى سيسى به عباس شامل الحاق اراضى مصر در شبه جزيره سينا 
به غزه است به اين ترتيب بخش ساحلى چندين كيلومتر مربع توسعه مى يابد و 
مساحت غزه پنج برابر مساحت امروزش خواهد بود. افسر سابق دستگاه اطالعات 
رژيم صهيونيستى گفت: قرار است پناهجويان فلسطينى ساكن اردوگاه هاى لبنان 
و سوريه به اين كشور جديد در سينا منتقل شوند و اين كشور بدون ارتش باشد. 

نيوز ون اين خبر را منتشر كرد.

سبد كانديداهاى اصالح طلبان براى انتخابات رياست جمهورى
انتخابات  وارد  كانديداها  از  سبدى  «با  عنوان  با  يادداشتى  تهران  نماينده 
رياست جمهورى مى شويم» را صفحه شخصى خود در اينستاگرام منتشر كرد.

متن يادداشت الياس حضرتى به شرح زير است؛ قطعا نامزد صد درصدي اصالح 
طلبان براي انتخابات 96 آقاي روحاني است. گرچه ما وجود كانديداي پشتيبان 
را نيز الزم مي دانيم و معتقديم بايد سبدي از كانديدا داشته باشيم و نه فقط 
يك نامزد.ميدان سياست ميدان احتياط ها و تدابير ويژه است و بايد همواره 
رعايت تدابير و احتياط ها را كرد. ما به اين دليل كه احتمال رد صالحيت ها 
را مي دهيم لذا سبدي از كانديداها را معرفي مي كنيم كه اگر يكي دونفر هم 
ردصالحيت شوند بقيه شانس در ميدان بودن را داشته باشند. اين سبد شامل 
7 الي 8 كانديدا است گرچه اصالح طلبان 20 الي 30 نيرو براي كانديداتوري 
دارند .ما نمي خواهيم اين احساس براي آقاي روحاني به وجود بيايد كه ما مي 
خواهيم براي وي رقيب بتراشيم بلكه اين حركت ما به معناي كانديداي پشتيبان 
است كه اگر يك هزارم درصد اقاي روحاني با مشكلي مواجه شد ما كانديدا داشته 
باشيم و دستمان خالي نباشد. هم آقاي پزشكيان و هم آقاي مطهري انسان هاي 
شايسته اي هستند كه مي توانند كانديدا باشند گرچه آقاي روحاني نيز مي تواند 
از نيروهاي خود در دولت نيز به اين سبد اضافه كند و اصالح طلبان نيز تركيبي 

از اعتداليون اصالح طلبان و نيروهاي دولتي را به اين سبد اضافه كنند.

 واكنش توييترى پايدارى ها به نشست جمنا
دبيركل جبهه پايدارى در صفحه شخصى خود در توئيتر از حركت مستقل اين 
جبهه براى معرفى كانديداى رياست جمهورى آينده خبر داد.مرتضى آقاتهرانى 
در توئيتر خود نوشت: ما كار خودمان را خواهيم كرد و جمنا هم تالششان را 
مى كنند. انشااهللا كه نتايج مثبتى براى همه داشته باشد و سودش براى همه 

باشد.
 

حساسيت آيت اهللا جنتى درباره يك تخلف انتخاباتى
حضرت آيت اهللا احمد جنتى دبير شوراى نگهبان در همايش سراسرى هيأت هاى 

نظارت بر انتخابات رياست جمهورى اظهار داشت: شوراى نگهبان در قبال ورود 
غيرمسئوالنه برخى مديران در انتخابات، حساسيت دارد. وى با ابراز تأسف از 
برخى تبليغات زودهنگام انتخاباتى تحت عنوان كمك به نيازمندان، تصريح كرد: 
متأسفانه برخى ضعف هاى قانونى موجب سوءاستفاده در انتخابات مى شود البته 

شوراى نگهبان تا جايى كه بتواند به وظيفه قانونى خود عمل خواهد كرد.
 

هيچ رزمايشى متوقف نشده است
وزير دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح به برخى شايعات در زمينه توقف برنامه هاى 
دفاعى و رزمايش ها پاسخ داد و گفت: هيچ رزمايش و برنامه دفاعى تا به امروز 
متوقف نشده است. سردار حسين دهقان وزير دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح،   
در حاشيه همايش فاتحان فاو و رونمايى از هشت كتاب در حوزه دفاع مقدس 
در جمع يادگاران دوران دفاع مقدس در نوشهر اظهار داشت: امروز در همه 
حوزه هاى صنعت دفاعى نظير هوا و فضا و در بخش موشك هاى زمين به 
زمين، موشك هاى بالستيك دوربرد را تا برد مناسب و قابل قبول ارتقا داديم.

وى دقت اصابت را دستاورد فناورانه باال بيان كرد و گفت: ميزان دقت در بردهاى 
باال افزايش يافته و ميزان ماندگارى موشك ها در حال حاضر به 15 تا 20 سال 

افزايش يافته است.
 

اميدواريم گره حصر باز شود
دبيركل حزب اتحاد ملت ايران گفت: ما اميدواريم كه با پيشبرد گفت وگو، تفاهم 
و وفاق ملى گره حصر و محدوديت بزرگان انقالب و نظام ما باز شود. ما به 
پيدايش فضايى بهتر و پوياتر و راهگشاتر در پرتو فعاليت هر چه گسترده تر 
يكايك شما و همه اصالح طلبان و شهروندان مسئول كشور در انتخابات پيش 

روى ايمان داريم.
 

پاى «اكبر جوجه» هم به كميسيون اصل 90 باز شد
جمعى از رستوران داران كشور شكوائيه اى از اداره مالكيت صنعتى به دليل آنچه 
آنها انحصارى كردن يك غذاى محلى (اكبر جوجه) به نام يك فرد خاص عنوان 

كردند، به كميسيون اصل 90 مجلس ارائه دادند.

مردم سالى 7 ميليارد تومان لباس مى خرند
محمد مروج حسينى در حاشيه چهارمين همايش ملى صنعت فرش ماشينى 
در جمع خبرنگاران اظهار كرد: بيشترين مصرف كنندگان كاالهاى داخلى قشر 
حقوق بگيران دولتى و كارگران هستند و 40 درصد قدرت خريدشان از سال 90 
كمتر شده است. رييس هيئت مديره انجمن نساجى ايران گفت: براساس آمار و 
اطالعات موجود، ساالنه هفت ميليارد تومان صرف خريد پوشاك در كشور مى شود 

كه بيش از نيمى از آن يعنى معادل سه يا چهار ميليارد تومان قاچاق است.

مردم درباره خمس شبهات زيادى دارند
آيت اهللا العظمى ناصر مكارم  در همايش بين المللى خمس و تعالى فرهنگ 
جامعه در مدرسه علميه امام كاظم(ع) با اشاره به اينكه هجمه هاى بسيارى 
از سوى دشمنان عليه خمس وجود دارد، اظهار كرد: برگزارى همايش ها و 
ميزگردهاى علمى جواب بسيارى از سؤاالت مردم و شبهات دروغين دشمنان را 
خواهد داد. وى با اعالم اينكه همه احكام شرع تابع مصالح و مفاسد است، افزود: 
اينكه برخى از دوستان منكر تبعيت احكام از مصالح و مفاسد هستند، واقعا 
جاى تعجب دارداستاد سطوح عالى حوزه علميه با تأكيد براينكه برقرارى خمس 
داراى فلسفه است، گفت: اگر فلسفه و علت دريافت خمس تبيين شود بسيارى 
از مشكالت جامعه حل خواهد شد. يكى از مرجع تقليد شيعيان با بيان اينكه 
سؤاالت و شبهات درباره خمس بسيار است، گفت: ريشه مخالفت ها با خمس از 

بين بردن اقتدار شيعه است.

انتخابات ارديبهشت 96 گويا قرار است بازهم صحنه اى براى ورود برخى 
كانديداها باشد كه در كارنامه خود حضور در عرصه نظامى را پيشتر 

تجربه كرده اند.
شايد وقتى محسن رضايى دوباره لباس سبز سپاه را بر تن كرد بسيارى آن 
روز را پايانى بر دوران سياست ورزيش قلمداد كردند. مردى برآمده از دل 
سپاه كه امواج روياهايش به صندلى پاستور هم رسيده بود، نه يكبار كه سه 

بار عزم كانديداتورى كرد و هربار ناكام ميدان انتخابات شد.
فهرست  در  نامش  بار  اولين  براي   84  سال 
جاي  جمهوري  رياست  انتخابات  نامزدهاي 
حضور  و  اصولگرايان  جبهه  در  تشتت  گرفت. 
قاليباف،  و  احمدي نژاد  الريجاني،  چون  رقبايي 
او را به انصراف از اين رقابت واداشت. آن هم 
كه  حالي  در  و  گيري  راي  به  مانده  شب  يك 
هنوز ستادهاي او در حال فعاليت تبليغاتي بودند. 
انتخابات پرسروصدا و پرحاشيه سال 88 دومين 
يك  قامت  در  رضايى  محسن  حضور  ميدان 
كانديداى رياست جمهورى بود. او اما على رغم 
آنكه تالش زيادى كرد كه با شعارها و وعده هاى 
اقتصادى آرا را به سمت خود جذب كند، توفيقي 
كسب نكرد. محسن رضايى از پاى ننشست و 4 
سال بعد در سال 92 باز هم از كانديداهايى بود 
كه روى صندلى مناظرات انتخاباتى مى نشست، 
باز هم با همان «ژست اقتصادى». اما باز هم «برادر 

محسن» با شكست روبرو شد.
محسن رضايى اما گويا هنوز سوداى پاستور در 
سر دارد، آنقدر كه صريحا بگويد اگر «تكليف» 

شود مى آيد و حتى وقتى با عالمت سوالى درباره بازگشت به سپاه و 
نتيجتا قرار گرفتن در زمره نظامى ها روبرو شود تاكيد كند كه «فقط به 
لباس سپاه بازگشته است نه بيشتر از آن.»احتمال كانديداتورى محسن 
رضايى در همه چندماه اخير مطرح بوده است، خاصه آن زمان كه در 
رديف اول همايشى نشست كه نامش جبهه مردمى نيروهاى انقالب بود، 
يك تشكل تازه تاسيس در جريان اصولگرا كه خود را فراتر از جريان 
راست و داراى سازوكارى از پايين به باال براى رسيدن به كانديدا نهايى 

معرفى كرده بود.
برخى گفته ها و تحليل ها هم حكايت از آن داشت كه برادر محسن در 
پشت صحنه تحركات انتخاباتى اين جبهه حضور دارد. حضورى كه در 
نهايت ابتدا به زمزمه كانديداتورى او رسيد. زمزمه اى كه روز گذشته در 
نهايت به يك واقعيت تبديل شد آنجا كه جبهه مردمى نيروهاى انقالب 
با معرفى 21 كانديداى خود براى انتخابات رياست جمهورى يك كرسى 
را هم به محسن رضايى اختصاص داد تا تكليفى كه برادر محسن از آن 

حرف زده بود اينگونه جلو پايش گذاشته شود.

پرونده حضور نظامى ها در انتخابات
به همان نسبت كه مسير ورود به «بهارستان» براى نظامى ها تقريبا بدون 
مانع بوده و موفقيت هاى خوبى هم حاصل شده است اما مرورى بر 
كه  مى گويد  را  اين  صراحتا  جمهورى  رياست  انتخابات  دوره  يازده 
مسير «پاستور» براى نظامى ها مسيرى سخت است و پر از دست انداز. 
كانديداهايى كه با درآوردن لباس نظامى، سوداى رياست جمهوري شان را 

در معرض راى مردم قرار داده اند، هربار با شكست روبرو شده اند 

استارت ورود نظامى ها به عرصه انتخابات رياست جمهورى يك دريادار 
زد، آنهم در اولين دوره انتخابات رياست جمهورى.دريادار احمد مدنى 
كه وزير دفاع دولت بازرگان هم بود در بهمن ماه 58 عزم ورود به 
پاستور را كرد آنهم در شلوغى كانديداهاى آن دوره انتخابات. او در 
نهايت از بين 96 كانديداى حاضر در صحنه بعد از بنى صدر در رتبه 

دوم قرا گرفت.
سالها بعد در دهه 80 اين على شمخانى بود كه عزم كرد بر صندلى 
رياست پاستور تكيه بزند. آنهم در روزگارى كه برچسب وزير دفاع 
دولت اصالحات را يدك مى كشد، اما اين امر مانعى دربرابر خواست 
دولتش  رييس  روى  در  رو   80 سال  در  شمخانى  نشد.  او  اراده  و 
وزارت  صندلى  از  برخواستن  براى  را  خود  شانس  تا  گرفت  قرار 
و نشستن بر صندلى رياست جمهورى امتحان كند اين حضور اما 
دستاوردى جز سوم شدن برايش نداشت و بعد از خاتمى و توكلى با 
كسب 962/737 هزار راى يعنى چيزى نزديك به 62/2 درصد آرا با 

انتخابات خداحافظى كرد.

شمخانى اما گيا جاده صاف برخى چهره هاى نظامى ديگر شد كه طى 
سالهاى اخير با درآوردن لباس نظامى تالش كردند خود را به صندلى 

رياست پاستور برسانند.
چه آنكه محمدباقر قاليباف چهره نظامى برخواسته از نيروى انتظامى و 
محسن رضايى فرمانده سپاه هم هر يك، چندبار خود را به مردم در قامت 
يك كانديداى رياست جمهورى نشان دادند. هر بار حضور آنها هم فقط 

با يك نتيجه همراه شد؛ «شكست»

كارنامه پر از شكست قاليباف
سال 84 كه اوج تفرقه بين اصالح طلبان بود، 
وارد  كانديدا  چند  با  نيز  اصولگرايان  قضا  از 
سال  همان  در  بودند  شده  انتخابات  ميدان 
بود كه قاليباف نيز تالش كرد شانس خود را 
در  او  كند.  امتحان  شدن  جمهور  رييس  براى 
رفسنجانى،  هاشمى  اكبر  از  بعد  انتخابات  اين 
احمدى نژاد و كروبى در جايگاه چهارم قرار 
شكست  با  اش  سياسى  گام  اولين  تا  گرفت 

سختى همراه شود.
به  رسيدن  انتخابات  در  ناكامى  از  بعد  كه  او   
پاستور به ساختمان بهشت شهردارى رفته بود 
8 سال بعد در سال 92 باز هم عزم كرد خود 
را رييس جمهورى ايران كند. اينبار هم قاليباف 
دست خالى از صحنه كنار رفت و بازنده رقابت 

با حسن روحانى شد.
نام قاليباف اين روزها باز هم در بين كانديداهاى 
مطرح  دوازدهم  جمهورى  رياست  احتمالى 
است و بعيد به نظر نمى رسد سردار شهردارى تهران براى سومين بار 

خود را كانديداى «رييس جمهور» شدن كند.
سردار هم آمد

نامش در زمزمه هاى انتخاباتى مطرح بود اما نه جدى. مى گفتند وزير 
نفت دولت احمدى نژاد كه از قضا زمانى دورتر از سرداران سپاه بوده 

است هم عزم پاستور كرده است. 
شده  شنيده  خبر  يك  به  تبديل  نهايت  در  اما  آهسته  هاى  زمزمه 
حميدرضا  كنار  در  را  قاسمى  رستم  نام  يكتا  جبهه  شد.  قطعى 
يك  تا  كرد  معرفى  خود  نهايى  كانديداى  عنوان  به  بابايى  حاجى 
تكه ديگر از پازل حضور چهره اى با سابقه نظامى گرى در عرصه 

انتخابات كامل شود.
انتخابات ارديبهشت 96 گويا قرار است صحنه اى از حضور ديگربار 
نظامى ها در عرصه انتخابات باشد. بايد ديد آيا راى مردم اينبار به سبد 

كانديدايى با سابقه نظامى ريخته خواهد شد.

پرونده حضور ناموفق نظاميان در انتخابات رياست جمهورى

استارت ورود نظامى ها به عرصه انتخابات 
حمله به دولت با ابزار آمارسازىرياسـت جمهورى را دريادار احـمد مدنى زد

 رضا صادقيان
با نزديك شدن به ايام انتخابات رياست جمهورى، منتقدان دولت در راستاى نقد عملكرد دولت يازدهم به سوى آمارها 
و ترسيم نظرسنجى ها به شيوه خودشان رفته اند. آنان به جاى ارائه آمار درست اقدام به جعل آن مى كنند. رسانه هاى 
نزديك به جريان اصولگرا براى نقد دولت روحانى و به دست دادن تصويرى از كاستى هاى موجود در سياست هاى 
دولت در زمينه هاى مختلف و مشكالت جامعه و شهروندان به بيان آمارها به شيوه خاص خود اقدام كردند؛ به عبارتى، 
از داده هاى آمارى به شيوه اى استفاده مى شود و اعداد به گونه اى خاص در كنار هم چيده مى شوند تا آنچه را از منظر 

سياسى در پى كسب آن هستند به دست آورند.
آنچه در اين ميان مهم مى نمايد، «نقد دولت به هر بهانه اى» است. مهم نيست آمارها به بازى گرفته مى شوند، از نگاه 
آنان همين كه بتوان در فرصتى و به بهانه نشر گزارش يك موسسه خارجى به دولت وقت حمله كرد كافى است. نمونه 
بسيار جديد اين آمار سازى ها ترجمه و نقل پرخطاى گزارش موسسه مطالعاتى دانشگاه مريلند است، گزارشى كه سخت 
به مذاق منتقدان دولت يازدهم خوش نشسته است. يكى از خبرگزارى ها داخل كشور و شمارى از سايت هاى نزديك به 

جريان اصولگرا و جبهه پايدارى بخش هايى از اين گزارش را طى روزهاى گذشته بازنشر كردند.
در اين ميان خبرگزارى تسنيم، اقدام به  ترسيم نمودار و داده هايى كرده كه اين موسسه در گزارش اخير خود ارائه داده 
است. چنين عملى با توجه به قابل فهم بودن نمودارهاى ميله اى و گم نشدن در اعداد و درصدهاى بسيار خوانش اين  
مطلب را براى مخاطب عام ساده تر ساخته، اما اقتباس تهيه كنندگان گزارش از اعداد و چيدمان آنان در كنار هم در 

نهايت بى دقتى و البته در راستاى هدف موردنظر انجام شده است.
به عنوان مثال، در جدول مربوط به نظر شهروندان ايرانى درباره وضعيت كلى اقتصاد كشور شاهد خطاهاى عجيبى 
هستيم، اين اشتباه در ديگر جداول ترسيم شده نيز ديده مى شود. تعجيل در نقد دولت و رديف كردن اعداد كسب شده 
در نظرسنجى به گونه اى در كنار هم قرار داده شده كه اين پيام را به مخاطب ارسال مى كند كه عموم شهروندان كشور، 
حداقل بيش از پنجاه درصد آنان با سياست هاى دولت همراه نيستند. در واقع دولت يازدهم در مسير پاسخ  دادن به 

مطالبات روزمره شهروندان ناتوان بوده است.
آنقدر در ناتوان شمردن دولت عجله نشان داده اند كه طى بررسى ماه هاى سال 95 ماه آذرماه دوبار تكرار شده است. 
همزمان ترتيب ماه هاى سال نيز به دليل نشان دادن نزول ميزان رضايت از وضعيت اقتصادى به ترتيبى چيده شده كه ما 
شاهد روند كاهشى باشيم در صورتى كه اگر همين داده ها را به صورت مرتب و با رعايت ماه هاى سال در كنار هم قرار 
بدهيم با وضعيت متفاوتى روبه رو خواهيم بود. مشخص نيست چرا در برخى از نمودارهاى آمارى داده هاى نظرسنجى به 
يكباره از سال 88 به مهرماه سال 93 جهش مى كند، اين پرش آمارى در جدول مربوط به مسئله هسته اى كه بخش 

قابل توجهى از نقدهاى خود به دولت را از اين منظر انجام داده و مى دهند به وضوح ترسيم شده است.
صرف دست كارى كردن داده هاى آمارى و يا حذف كردن پنج سال در جدول مورد نظر هيچ سودى براى مخالفان 
دولت يازدهم در بر نخواهد داشت. اگر قرار بر نقد دولت باشد، چنين شيوه آشكارى راه به جايى نخواهد برد. همين ايراد 
در جدول مربوط به ميزان محبوبيت روحانى نيز تكرار شده است. جهش كردن در ميان اعداد يعنى نشان ندادن آنچه 

گذشته و در حال وقوع است، به عبارتى خاك پاشيدن روى چهره وضعيت حقيقى جامعه است.
گره اصلى بازتاب اين نظرسنجى ها در حك و اصالحى است كه در ارائه گزارش و يا استخراج خبر روى مى دهد. 
گويا بازى با اعداد، جدول ها و نمودارها خود را به شكلى خاص نشان مى دهند. شكل و محتوايى كه ما دوست داريم 
و يا جريان سياسى مورد نظر ما خواهانش است. ديدگاهى كه بيش از آنكه در پى ارائه تصويرى حمله به دولت با 
بازى آمارروشن و شفاف از جامعه باشد، مى كوشد تصوير مورد عالقه خود و هم طيفى هاى سياسى را به جامعه و 

سياست مداران نشان دهد. 
تصويرى كه ناچيزترين هم خوانى را با رويدادهاى موجود در جامعه ايران دارد و سبب بروز تحليل ها و گزارش هاى پرخطا 
مى گردد. چنانچه قرار باشد ميزان توسعه برنامه هاى هسته اى كشور، محبوبيت روحانى و عملكرد ديگر شخصيت هاى 
سياسى و وزارتخانه ها و مسائل مهم كشور از نگاه عموم شهروندان مورد سنجش قرار گيرد مى بايست در پى دست 

يافتن به نظرات واقعى شهروندان باشيم و نه برش دادن و كوتاه كردن آن.
نظراتى كه انعكاس نظر آنان است، شايد اين كسب نظر، سنجش و نتايج آن چندان مورد پسند ما هم نباشد و يا شرايط 
نشر آن در فضاى عموى به هر دليل فراهم نيايد ولى براى تصميم سازان عرصه سياست و كنشگران سياسى مهم 
است. حداقل آنكه نگاهى نزديك به حقيقت را به مديران و مسئوالن نظام ارائه داده و آنان را در هنگام تصميم گيرى با 
كمترين چالش روبه رو مى سازد. به كالمى ديگر وظيفه نهايى نظرسنجى ها، سنجش افكار عمومى و داده هاى آمارى 
رساندن سياست مداران به سمت داشتن تصويرى واقعى از افكار و خواسته  هاى شهروندان است و نه گمراه كردن آنان.

يادداشت



  
  
  

يكشــنبه-8 ســفند 
1438 االول جمادى   28

2017 26 فوريــه
38 ســال اول- شــماره

Bamdadzagros.news@gmail.com4 دی صا ا
نسخه معجزه آساى ايران

 در قبال تكانه هاى شديد اقتصادى چيست؟
برخى كارشناسان معتقدند كه ظهور ترامپ، اقتصاد جهان را با آشفتگى هاى جدى مواجه خوهد ساخت،در 

اين ميان لفاظى هاى او عليه ايران،بار ديگر احتمال بازگشت تحريم ها را تقويت كرده است. 
 به گزارش زيست آنالين و به نقل از باشگاه خبرنگاران، ظهور ترامپ و لفاظى ها و تصميم گيرى هاى 
عجوالنه وى، آنچنان اقتصاد غرب را آشفته ساخته كه به اعتقاد برخى كارشناسان، سال2017،بازهم تكانه 

هاى شديدى در اقتصاد جهان رخ خواهد داد.
به واقع، ادبيات جنگ طلبانه ترامپ بار ديگر اين ادعا را اثبات كرد كه رويكرد اياالت متحده در قبال جهان، 
مبتنى است بر تك روى هاى غير منطقى و ناپخته اى كه پيش از اين نيز در مقاطع مختلفى، ظهور و بروز 

پيدا كرده است.
با توجه به ساختار اقتصادى جهان غرب، هرگونه تصميمى به مثابه يك دومينو، اقتصاد ديگر كشورها و 
جوامع غربى را نيز تحت الشعاع قرار خواهد داد و اين امر بيش از پيش براى متحدان آمريكا، ملموس و 

قابل احساس خواهد بود.
مصطفى نوبهار، دانش آموخته و كارشناس حوزه اقتصاد سياسى، با اشاره به هراس برخى از كشورهاى 
اروپايى از آينده اقتصادى كه پيش رو خواهند داشت، گفت: فردى در عرصه سياسى جهان بر مسند 
قدرت نشسته كه آشنايى او با سياست آنچنان كه بايد كافى به نظر نمى رسد و همين موضوع احتمال 

ايجاد تنش هاى عميق و جدى اقتصادى را بصورت فزاينده ترى تقويت خواهد كرد.
وى افزود: اگرچه دونالد ترامپ يك تاجر اقتصادى محسوب مى شود كه سالها پيشه و شغل او در 
دايره مذكور نمود پيدا كرده ، لذا ادبيات سياسى او حاكى از رويه اى است كه اقتصاد جهانى آن را نمى 

پسندد و گويى اين فرد در صدد است اقتصاد آمريكا را از دنياى غرب، جدا و منفك سازد.
نوبهار عنوان كرد: در شرايطى كه در طول سال هاى گذشته ايده دهكده جهانى به كرات از سوى 
سياسيون غربى مطرح و براى حصول آن نيز تالش وافرى شده ، لذا روش و رويكرد رئيس جمهورى 

آمريكا با آنچه كه در طول سالهاى اخير از سوى دول غربى پيگيرى شده همخوان نيست.
وى افزود: بسيارى از اقتصاددانان بزرگ دنيا معتقدند، ترامپ به دنبال جنگ اقتصادى با جهان است 
و بدون ترديد تصميمات ناپخته وى، چالش هاى بسيارى را براى آمريكا و متحدان دور و نزديك 
وى ايجاد خواهد كرد و همين موضوع ، امكان منزوى شدن آمريكا را بيش از پيش تقويت مى كند.
اين كارشناس اقتصاد سياسى گفت: در اين ميان، عرصه سياسى و اقتصادى ايران نيز از حوزه هايى 
به شمار مى رود كه ترامپ در صدد تخريب و ايجاد نارسايى هاى عميق و جدى در آن است كه البته 
اين رويكرد، تجربه اى جديد به شمار نمى رود و در طول دهه هاى گذشته نيز سياسيون آمريكايى به 

انحاى مختلف اين هدف را در دستور كار قرار داده اند.
وى افزود: عليرغم تمامى تحركات شوم و منحوس آمريكا و غربى ها عليه نظام مقدس جمهورى 
اسالمى و مردم ايران، لذا با وجود تحميل هزينه ها و خسارات بسيار اما آنچه كه مطلوب نظر غربى 
ها بود محقق نشد و همچنان ايران به عنوان يك بازيگر قدرتمند و با نفوذ منطقه اى در سطح جهان 
مطرح است و اين توانايى در مقايسه با سال هاى گذشته، نه تنها تضعيف نشده، بلكه با تقويت و 

قواى هر چه بيشترى نيز همراه شده است.
نوبهار گفت: عليرغم واقعيت مذكور لذا حفظ آمادگى ايران در برابر تمامى تكانه هاى احتمالى، 
بخصوص در عرصه اقتصادى از مؤلفه هاى حائز اهميتى است كه بايد بصورتى ويژه مد نظر قرار 

گيرد.
تهديدات  مقابل  در  اقتصادى  انسجام  حفظ  براى  طبيعتا  كرد:  عنوان  سياسى  اقتصاد  كارشناس 
اقتصادى، همگرايى و تعريف و طراحى نمودن سياست هاى هوشمندانه از سوى دستگاه هاى ذيربط 

اقتصادى كشور در دو سطح خرد و كالن (توأمان با يكديگر) ضرورى است.
وى افزود: رسيدن به يك ارزيابى دقيق و هوشمندانه در خصوص تمامى سناريوهاى اقتصادى كه 

احتمال مواجهه با آن وجود دارد، از الزاماتى است كه نمى توان به سادگى از آن عبور كرد.
وى افزود: البته وضعيت موجود از سوى بسيارى از دلسوزان نظام مقدس جمهورى اسالمى ايران و 
در رأس آن مقام معظم رهبرى قابل پيش بينى بود و تأكيد مؤكد معظم له بر عدم خوشبينى نسبت 
به رويكرد غربى ها و بخصوص آمريكا در قابل ايران نشان دهنده عمق بينش ايشان نسبت به 

تحوالتى است كه در نظام بين المللى پيش مى رود.
اين كارشناس اقتصاد سياسى گفت: با وجود اينكه برخى از سياسيون داخلى گمان مى كردند، 
مشاركت و همكارى هاى چند جانبه با دول غربى و حتى آمريكا منتج به نتايج ارزنده اى خواهد شد، 
لذا در مقام عمل، اين موضوع به اثبات نرسيد و بار ديگر نشان داد، اقتصاد مقاومتى نسخه اى شفا 
بخش است كه در صورت اقدامات عملياتى و تحقق اهداف از پيش تعيين و تبيين شده مرتبط با آن، 

مصونيت و مقاومتى كم نظير و مثال زدنى در برابر تهديدات اين چنينى ايجاد خواهد شد.
 سياست هاى اجرايى در خصوص اقتصاد مقاومتى از حالت شعارگونه خارج شود

مريم خراسانى،كارشناس حوزه اقتصاد و پژوهشگر عرصه اقتصاد مقاومتى با اشاره به نقش بسيار تعيين 
كننده سياست هاى مبتنى بر اقتصاد مقاومتى در عبور از بحران ها و چالش هاى احتمالى گفت: عليرغم 
تأكيد مكرر مقام معظم رهبرى بر ضرورت اجرايى شدن سياست هاى مذكور،متأسفانه بعضا در سطح رسانه 
ها، اخبار و گزارشاتى منتشر مى شود كه با روح اين دستور العمل و استراتژى راهبردى، همخوان و سازگار 

به نظر نمى رسد.
وى افزود: اگرچه سياست هاى مذكور، صرفا به توليد داخلى خالصه نمى شود و با نگاهى عميق و اصولى 
به اين تقشه راهبردى به اين واقعيت پى خواهيم برد كه اجراى هدفمند سياست هاى اشاره شده از ابعاد و 

جنبه هاى متعدد قابل بررسى، تحليل و ارزيابى است.
وى افزود: با اين وجود، ترديدى وجود ندارد كه بخش عمده سياست هاى مبتنى بر اقتصاد مقاومتى، بر 
توليد ملى متكى است و متأسفانه شاهديم آنچنان كه بايد در عرصه حمايت از اين مؤلفه اساسى، اقدامات 
كافى عملياتى نشده كه مصداق آن واردات بى رويه اى است كه همچنان در برخى حوزه ها، بر اقتصاد 

كشور سايه افكنده است.
خراسانى گفت: مى طلبد دستگاه هاى اجرايى به عنوان اركان اصلى و مؤثر در پياده سازى و حركت 

در مسير نقشه راه ترسيم شده، دقت نظر هر چه بيشترى را لحاظ كنند.
اين كارشناس حوزه اقتصادى گفت:بعضا مسئوالن در مصاحبه ها و اظهار نظرها، اقدامات انجام شده در 
عرصه اقتصاد مقاومتى را منحصر به سال جارى (1395) قلمداد مى كنند و اين در شرايطى است كه مقام 
معظم رهبرى سالهاست بر لزوم اجرايى شدن اين سياست ها تأكيد مى ورزند و به نظر بنده آنچنان كه بايد 
به اين توصيه هاى حكيمانه توجه نشده كه اگر عنايت هر چه بيشترى در اين خصوص لحاظ مى شد قطعا 

در بسيارى از عرصه هاى اقتصادى شاهد حصول توفيقات تاثيرگذارى بوديم.
نبض  كه  نهادهايى  در  بخصوص  ذيربط،  مسئوالن  رود،  مى  آن  اميد  شد:  يادآور  خاتمه  در  وى 
اقتصادى كشور را در دست دارند، توجه هر چه بيشتر به اين مقوله را سرلوحه خويش قرار دهند تا 
سياست هاى مذكور از قالب شعارگونه و تحقيقات كتابخانه اى خارج و بيش از پيش عملياتى شود كه 
قطعا در چنين شرايطى نه تنها در مقابل تهديدات اقتصادى كشورهاى معاند، آسيب پذير خواهيم بود 
بلكه به عنوان الگويى بى نظير از كشورى كه عليرغم هجمه هاى شديد، به اقتصادى پويا، بالنده و 

تأثيرگذار تبديل شده مطرح خواهيم شد.

جدول كلمات متقاطع شماره21- پاسخ جدول شماره20
 افقى: 

افقى: 1- مالطفت به خرج دادن دربرابركسى- نخستين و كوتا هترين بخش از روده كوچك - دهان تازى  
   -2 چوب خوشبو- ريشه- نيكبختى   -3 پدربزرگان- پوشش ستور- به دنياآمدن  -4 سفيد درگويش 
بچه لندن!- كيسه چرمى- اذيت كننده  -5 گروه و تشكل سياسى- نوعى موشك ضد بالستيك امريكايى- ديوار 
كوتاه    -6 دشمن سرسخت- ابزارى براى حمل كودك- حيله و فريب- آتشدان حمام   -7 فرقه مذهبى 
فتنه گر حاكم بر عربستان- دريا- از پاپوش ها!   -8 البيرنت- نى ميان تهى- واحد بزرگ زمان   -9 سنگ 
زيرين آسياب- امر از نگريستن- گل زيباى مردابى   -10 صدمترمربع- هيزم-كيفيت و چگونگى- چهره 
  -11 بوف- مطلبى را به كسى خاطرنشان كردن- نشانه   -12 به وسيله- تا زمانى كه- لباس پوشيده   
-13 دچارشده- عالمت مفعولى- جوانمردى ها   -14 شهرى در جنوب ژاپن واقع در جزيره هنشو - يكى 
ازدوجنس!- امر از رفتن   -15 برادر پدر- از سال 1369 تا كنون مديرمسئول، صاحب امتياز و سردبير مجله 

طنز و كاريكاتور بوده است- پايه

   عمودى:
   -1 مثنوى خواندنى شيخ بهايى- گردهمايى   -2 عدد دو رقمى- كاالى با كيفيت   -3 جمع عيب- 
دستور- دفتر ثبت حساب هاى موقتى   -4 جالل و جبروت- از وسايل ورزش باستانى- سرزدن خورشيد   
-5 بيمارى و مرض- جاى دو شاخه برق- حرف دهن كجى!- شترتازى   -6 پايان و فرجام چيزى- سخن 
چين- صوت نداى بى ادبانه!   -7 صفحه اينترنتى- واحدى در طول- حافظ   -8 ميوه اى پرخاصيت كه 
بارها در قرآن از آن نام برده شده- دفعه- شهرى بندرى در تركيه    -9 غير قابل حل- ام البشر!- نپذيرفتن    
-10 وحشى و درنده- پارچه يا كاغذ باريك و بلند- منطقه اى قديمى در شمال شرق تهران به مركزيت ميدان 
هفت حوض    -11 گياه مقدس زرتشتيان- خيس- توگوشى- چاشنى سرخ رنگ   -12 سوخت موشك- 
نمايندگى- ماه ميالدى   -13 رنگارنگى- شارمغناطيسى- قلعه حسن صباح و يارانش   -14 صاعقه- نامى 

دخترانه به معنى فريب دهنده   -15 اسب ماده- شاخه اى از مسيحيت

طراح جدول: محمدرضا على زاده

خبر

 بساط الحاقيه بيمه برچيده شد
مهر: رئيس كل بيمه مركزى با تاكيد بر اينكه تا زمانى كه ديه گران 
نشود، بيمه شخص ثالث هم گران نخواهد شد، گفت: حتى به دنبال 
كاهش نرخ اين بيمه هم هستيم.همتى با اشاره به ديگر ويژگى هاى 
قانون جامع بيمه شخص ثالث ادامه داد: ديگر نيازى به دريافت الحاقيه 
هاى شخص ثالث نيست و پيش بينى شده تا همه موارد افزايشى را 
صندوق تامين خسارتهاى بدنى پرداخت كند، براى دوماه پايان سال هم 

تمهيداتى اتخاذ خواهيم كرد كه مردم با مشكلى مواجه نشوند . 
رئيس كل بيمه مركزى گفت: در تدوين جديد قانون بيمه شخص ثالث 
آمده كه طرف مقصر حادثه، ديگر به زندان نخواهد رفت، به هر حال 
تعهد را يا شركت بيمه يا صندوق تامين خسارت بدنى انجام مى دهد؛ 
البته به شرطى كه عمدى در كار نبوده باشد؛ پيش بينى شده براى 
كسانى كه موفق به خريد بيمه نشده يا شرايط مناسبى نداشته اند؛ حتى 
االمكان شرايطى فراهم مى كنيم كه به زندان نروند و نيز بر اساس 
شرايط افراد، آنها كه تخفيف بسيارى دارند بتوانند اين تخفيف را بعد از 

فروش خودرو به افراد درجه يك خود منتقل كنند. 
همتى ادامه داد: در قانون جديد آمده كه تخفيف يا جرايم فردى كه 
كوپن بيمه نامه اش جدا شده؛ به طور يك جا از بين برود؛ تمهيداتى ديده 

ايم كه كاهش يا جريمه بيمه اى بصورت پلكانى باشد.
همتى افزود: كسانى كه خودروى يك ميلياردى سوارند مى توانند بيمه 

4ميليونى هم خريدارى كنند.

استفاده از پول نقد در روسيه
 مشمول ماليات مى شود

 پايگاه خبرى راشاتودى: مقامات روسى براى كاهش استفاده از پول 
نقد در چرخه اقتصادى اين كشور و نيز جلوگيرى از فساد مالى، به دنبال 

وضع ماليات بر روى خريدهاى نقدى هستند. 
وزراى دارايى و توسعه اقتصادى روسيه اعالم كردند كه در حال حاضر 
بر روى روشى كار مى كنند تا پرداخت هاى نقدى را كاهش دهند و 

در نتيجه از فساد مالى مانند پول شويى و فرار مالياتى جلوگيرى كنند.
در همين حال قرار است پرداخت حقوق به صورت نقدى ممنوع و 
خريدهاى بزرگ هم به صورت نقدى محدود شود و يا اينكه ماليات به 
پول نقد تخصيص داده شود.   همچنين مقامات روسى به دنبال محدود 
كردن خريد نقدى امالك، خودرو و اقالم لوكس هستند؛ به عبارت ديگر 
كارشناسان اقتصادى روسيه اين مدل را از اقتصاد هند و كشور آذربايجان 
الگو بردارى كرده اند كه در اين دو كشور نه تنها تراكنش هاى نقدى 
محدود است بلكه برداشت هاى نقدى هم شامل يكسرى محدوديت ها 
مى شود.   در حال حاضر مردم روسيه تراكنش نقدى را ترجيح مى دهند 
و در 9 ماه نخست سال گذشته ميالدى صاحبان كارت هاى بانكى در 
روسيه 330 تريليون دالر از حساب هاى خود برداشت و  فقط 150 

تريليون دالر آن را خرج كردند.  
بر اساس آمار منتشر شده از سوى بانك مركزى روسيه، سهم پول 
نقد در گردش از  توليد ناخالص داخلى روسيه در حدود 9 درصد است.  
از ديگر راه حل هاى دولت روسيه براى كاهش استفاده از پول نقد، عدم 

تخصيص ماليات بر ارزش افزوده به خريدهاى غيرنقدى است.  

مردم سالى 7 ميليارد تومان 
لباس مى خرند

ايسنا: رييس هيئت مديره انجمن نساجى ايران گفت: براساس آمار و 
اطالعات موجود، ساالنه هفت ميليارد تومان صرف خريد پوشاك در 
كشور مى شود كه بيش از نيمى از آن يعنى معادل سه يا چهار ميليارد 
تومان قاچاق است.محمد مروج حسينى اظهار كرد: بيشترين مصرف 
كنندگان كاالهاى داخلى قشر حقوق بگيران دولتى و كارگران هستند و 

40 درصد قدرت خريدشان از سال 90 كمتر شده است.
وى با بيان اينكه عمده قاچاق كشور از مبادى رسمى كشور وارد 
مى شود، گفت: عدد واقعى قاچاق از مابه التفاوت آمارهاى واردات كشور 
مقصد با عدد گمرك كشور صادركننده مبدأ به دست مى آيد كه 
به  كشور  هر  مربوط  سايت هاى  به  مراجعه  با  مى توانند  رسانه ها 

راحتى اين عدد را براى هركااليى به دست بياورند.
مروج حسينى تصريح كرد: پس از سخنرانى رهبر معظم انقالب 
نقش  اطالعات  وزارت  كاال  قاچاق  با  مبارزه  بر  مبنى  اسالمى 
مربوطه  ارگان هاى  ديگر  همكارى  با  كه  كرده  پيدا  جدى ترى 

خوشبختانه ميزان قاچاق كمتر شده است.
رييس هيئت مديره انجمن نساجى ايران با ابراز اميدوارى در مبارزه 
با قاچاق پوشاك و پارچه گفت: پارچه از هند وارد مى شود و پوشاك 
از جنوب از راه دوبى و از مسير شمال از تركيه وارد مى شود به 
گونه اى كه لباس هاى گران تر محصول تركيه و ارزان تر توليد 

چين است.
مروج حسينى خاطرنشان كرد: آنچه كمى گيچ كننده است اين 
است كه توليدكنندگان داخلى به توليدات خود اتيكت خارجى مى زنند، 

حتى كسانى هستند كه شغل شان فروش اتيكت است.

اخبار كوتاه

وزير راه و شهرسازى گفت:جلسه امروز جلسه جشن است و 
تمامى دوستان با خانواده هاى خود آمده اند. علت حضور من در 
اين جمع، بيشتر حضور در مراسم جشن شما مهندسان و عرض 

تبريك روز مهندس است. 
وى با تاكيد براين امر كه مايلم بحثى را كه در چندين جلسه و 
به ويژه در جلسه اخير در مجلس شوراى اسالمى مطرح كردم 
را با شما مهندسان در ميان بگذارم اظهارداشت: آن هم اين 
بحث است كه ما مهندسان عادت به حل مسائل داريم و رشته 
مهندسى اساسا رشته حل مساله است. همه ما در دروس هندسه 
و رياضى خود همواره با اين بحث روبه رو بوديم كه بايد فرضيه ها 
و موضوع مساله را خوب درك كنيم و اينگونه آموختيم كه فهم 

فرضيه ها و موضوع مساله، نيمى از حل مساله است.
اين مقام مسوول ادامه داد: مفهوم engineer اساسا به فردى 
گفته مى شود كه از قدرت حل مساله برخوردراست و واقعيت اين 
است كه مجموعه اتفاقاتى در ايران در حال رخ دادن است كه 
اين اتفاقات، بسيار مهم هستند و اهميت آنها در تمامى عرصه 
هاى اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و همچنين در حوزه مهندسى 

و فناورى قابل رصد است.
آخوندى با تاكيد براين امر كه درك من اين است كه مدتى 
است ما مهندسان كمتر مساله حل مى كنيم اذعان داشت: عادت 
كردن به بهره گيرى از نرم افزارهاى كامپيوترى بيشتر ما را به 
تحصيل داران بانك شبيه كرده است كه يكسرى كار تكرارى 
مى كنند به جاى آنكه مساله اى را حل كنند و اين امر عارضه اى 

است كه ما مهندسان مدتى است به آن مبتال شده ايم. 
وزيرراه وشهرسازى افزود: درحال حاضر اتفاقات بزرگى در ايران 
و اطراف آن در حال رخ دادن است كه بايد مهندسان به آنها 
توجه بيشترى نشان دهند و انتظار دارم كه شما مهندسان كه 
در هنگام تحصيل خود هزاران مساله متعدد را حل كرديد توجه 
بيشترى به شرايط اطراف خود داشته باشيد و دريابيد كه راه حل 

مسائلى كه در جلسه هاى مختلف بيان مى شوند، چيست.
آخوندى با اشاره به اظهارات خود درمجلس گفت: در امر اقتصاد 
همچنان كه در مجلس نيز مطرح كردم، آنچه كه واجد اهميت 
است اين است كه مى بايست شرايط اقتصادى كشوررا در 

عرصه هاى اقتصاد ساختمان، مسكن، عمران و ساير حوزه ها، به 
خوبى درك كنيم واتفاقات رخ داده، ضرورى مى نمايد كه ما در 

رويكرد خود به توسعه آينده ايران تغييراتى انجام دهيم.
وزيرراه وشهرسازى افزود:زمانى كه دانش آموز بودم به دليل 
حجم باالى فعاليت هاى عمرانى و تزريق پول دولتى در جامعه 
و موقعيت اجتماعى بسيار خوب و با اهميتى كه مهندسان راه و 
ساختمان در جامعه به دليل شرايط كشور داشتند، تمايل به شغل 
مهندسى راه و ساختمان داشتم و هميشه مى گفتم آروز دارم 

مهندس راه وساختمان شوم.
عضو كابينه دولت تدبيرواميد افزود: در شرايط فعلى نمى خواهم 
بگويم اين موقعيت از بين رفته است اما بخش اول آن كه دولت 
نقش بزرگى داشت و پمپاژ پول در جامعه را برعهده داشت آن 
بخش ديگر از بين رفته است و مهندسان بايد اين درك را كسب 
كنند. وزير راه و شهرسازى ادامه داد: كاهش تاثير نقش دولت 
جهت تزريق پول در جامعه و تغيير مفهوم شهر و شهرنشينى دو 
مولفه اى است كه مى بايست به آن توجه كنيم ويقين كنيد كه 
نقش دولت در آينده هر روز از جهت تزريق پول در جامعه كاهش 

مى يابد و پمپاژ پول از سوى دولت در جامعه، اساسا امكانپذير 
نيست.

آخوندى با خطاب قراردادن مهندسان حاضر درجمع و با بيان 
اينكه شما مهندسان كه مى خواهيد حل مساله كنيد بايد اين 
فرض مهم و درست را مدنظر قرار دهيد كه نقش دولت در 
تزريق پول در جامعه كاهش مى يابد اظهارداشت: با اين فرض، 
بسيار مهم است كه شما انديشه كنيد ازچه طريقى مى خواهيد 

مساله توسعه ايران و اشتغال خود را حل كنيد.
وى ادامه داد: با اين شرايط هنوز عده اى اميدوارند كه دولت 
پرپولى سركار بيايد و كار گسترده عمرانى با بودجه دولتى آغاز 
شود،اين درحالى است كه با توجه به شرايط فعلى اقتصاد و 
معادالتى كه در علم اقتصاد وجود دارد اساسا چنين دولتى امكان 

ظهور و بروز نخواهد داشت. 
وزير راه و شهرسازى با اشاره به اينكه بودجه دولت در سال 96، 
320 هزار ميلياردتومان است و كل رقمى كه در بودجه براى 
فعاليت هاى عمرانى پيش بينى شده، 60 هزار ميليارد تومان است 
كه عموما 50 درصد آن نيز تخصيص داده نمى شودتصريح كرد: 

بايد بپذيريم كه اين رقم ها براى توسعه ايران رقم هاى اندكى 
است و بنابراين اولين تغيير رخ داده كه كاهش نقش دولت در 

تزريق پول در جامعه است را بايد بپذيريم.
وى سپس به تغيير مفهوم شهر و شهرنشينى اشاره كرد وافزود: 
همواره تمايل داشته ام كه با همكاران خود صادق باشم و هيچ 
حرف گزافه اى را نگويم و وعده اى ندهم كه بيهوده باشد. بنابراين 
مى خواهم به اين نكته دقت داشته باشيد كه آينده شهرنشينى در 
ايران كه نهايتا براى همه مهندسان ايران مى تواند ايجاد اشتغال 

ايجاد كند بايد با فهم درستى از سوى همگان درك شود.
آخوندى افزود:مساله عمده شهرهاى كنونى كشور بدمسكنى و 
كيفيت نازل زندگى در شهرها است ودر كشور جمعيتى در حدود 
19 تا 20 ميليون نفر در وضعيت بد مسكنى زندگى مى كنند واين 
بدان معنا است كه اين جمعيت گسترده يا در بافت هاى فرسوده 
و تخريب شده ميانى شهرها و يا در بافت هاى حاشيه شهرهاى 
بزرگ سكنى گزيده اند. به عنوان نمونه در حاشيه شهر تهران 

بيش از 5 ميليون نفر زندگى مى كنند. 
وى با طرح اين پرسش كه آيا فكر  مى كنيد حل مسائل 19 

ميليون نفر بدمسكن در ايران، توليد مسكن مهر، توليد انبوه 
مهر  مسكن  درباره  ندارم  قصد  اگرچه  گفت:  است؟  مسكن 
صحبت كنم، فقط مى خواهم اين توجه را بدهم كه اصال اين 
تصور كه يكبار ديگر چنين پروژه هايى در ايران شروع خواهد شد 

غيرممكن است و چنين پروژه هايى در كشور، آغاز نخواهد شد.
آخوندى با تاكيد براين امر كه واقعيت اين است كه از اين 19 
ميليون نفر بدمسكن حتى 5 درصد آنها نيز به مسكن مهر 
منتقل نشده اند تاكيد كرد: افرادى كه در بافت فرسوده زندگى 
مى كرده اند همچنان در بافت فرسوده و افرادى كه ساكن 
بافت هاى حاشيه اى شهرها بوده اند، همچنان در همان بافت 

زندگى مى كنند.
وى با اشاره به وجود خانه هاى خالى ازسكنه گفت: در سال 
هاى 85 تا 90 تعداد خانه هاى خالى از 630 هزار خانه خالى به 
يك ميليون و 650 هزار واحد خانه خالى افزايش پيدا كرد وجاى 
سوالى كه دراين بين وجود دارد اين است كه آيا حاصل فعاليت 
و عمر فعاليت حرفه اى ما مهندسان ساختمان بايد اين باشد كه 

خانه هايى بسازيم كه سرانجام خالى باشند؟
وزير راه و شهرسازى ادامه داد:از اين پس، توليد انبوه و با كيفيت 
نازل ساخت و ساز اساسا در كشور رخ نمى دهد و واقعيت اين 
است كه ما بايد براى حل مساله افراد بدمسكن چاره انديشى 
كنيم. يعنى مهندسى موفق كسى است كه بتواند مساله واقعى 
را حل كند و مساله واقعى نيز حل مساله 19 ميليون بدمسكن 
است. آخوندى با تاكيد براين امر كه مساله واقعى نه مسكن مهر 
و نه توليد انبوه مسكن و نه توليد برج ها در شمال شهر تهران 
و ساخت برج  در منطقه 22 تهران است گفت: مساله واقعى 
ساختمان، حل زندگى مردمى است كه در وضعيت بدمسكنى 

به سرمى برند.
وزير راه و شهرسازى با يادآورى اين امر كه براى مهندسان 
ساختمان از جهت بازار كسب و كار بسيار مهم است كه بازار 
كسب و كار كجاها است و در كجاهاست كه مى توان درآمدزايى 
كرد گفت:: معموال همه عالقمند هستند كه دولت يكسرى 
پروژه هاى بزرگ تعريف كند و در آن پروژه هاى بزرگ نيز 
مهندسان به كار گرفته شوند كه با توجه به شرايط اقتصادى 

دنيا و ايران چنين اتفاقى در آينده ايران اساسا، رخ نخواهد نداد.
آخوندى با اشاره به اينكه اتفاقى در ايران در حال رخ دادن است 
و شرايطى ايجاد شده كه بايد يك وضعيت روشنى در اختيار 
مهندسان باشد گفت: عالمتى كه تاكنون به مهندسان داده شده 
عالمت خوبى نبوده و اين بوده كه همه منتظر باشيد كه دولت 

قرار است پروژه هاى بزرگى تعريف كند.
وى افزود: من به شما عرض مى كنم كه برويد و ببينيد كه در 
بازار تقاضا چيست؟ تقاضاى واقعى بازار را خوب بشناسيد. اگر شما 
تقاضاى واقعى بازار را خوب بشناسيد آن زمان است كه مى توانيد 
هم مساله خود، هم مساله ايران و هم مساله آبادانى كشور را به 
درستى حل كنيد. وزير راه وشهرسازى با طرح اين پرسش كه 
مگر ساير نقاط جهان همچون اروپا، ژاپن و ساير كشورها كه اين 
همه مهندس تربيت مى كنند آيا دولت براى آنها پروژه تعريف 
مى كند؟ تاكيد كرد: به عنوان نمونه، مگر چقدر توليد انبوه مسكن 
در كشور انگلستان انجام مى شود؟ ولى اتفاقا شاهد هستيم كه در 
آن كشورها براى مهندسان كار وجود دارد و كار، كار واقعى است. 
مهندسان مى روند و مسائل واقعى شهروندان خود را حل مى كنند.

وزير راه و شهرسازى:

مساله واقعى مسكن در ايران، مسائل بد مسكن ها است

چيان   چيت  ،حميد  زاگرس  بامداد  گزارش   به 
وزير نيرو اظهار داشت: قطعى آب در زمان وقوع 
رخدادهاى خوزستان تنها به شهر اهواز و يكى 
كه  مى شد  محدود  آن  به  چسبيده  شهرك  دو 
خوشبختانه با ارسال بيش از 20 ژنراتور ديزلى 
از ساير نقاط كشور، اين مساله مرتفع شده است.

وى گفت: عالوه بر استقرار ديزل ژنراتورها در 
محل تصفيه خانه هاى آب شهر اهواز، برنامه اين 
است چندين دستگاه مولد برق گازسوز كه با گاز 
طبيعى كار مى كنند نيز در اين مراكز نصب شود.

چيت چيان تصريح كرد: با نصب اين دستگاه ها 
مى توان گفت كه امكان قطعى آب اهواز به دليل 
قطعى برق سراسرى استان، به صفر مى رسد چرا 

كه بالفاصله ديزل ژنراتورها يا مولدها اقدام به پمپاژ آب 
مى كنند.

در  ريزگردها  تشديد  زمان  از  كرد:  خاطرنشان  نيرو  وزير 
خوزستان بيش از 140 اكيپ در استان براى شستشو شبكه 

اى انتقال و پست هاى برق مشغول به كار شدند.

چيت چيان تاكيد كرد: در حال حاضر 135 فيدر 
برق از مجموع 332 فيدر برق استان خوزستان 

شستشو داده شده اند.
وى اضافه كرد: همچنين از مجموع 2100 دكل 
شده اند  داده  شستشو  دكل   600 حدود  استان، 
پست   26 نمودن  عايق  براى  الزم  اقدامات  و 
به  آن ها  كردن  مجهز  طريق  از  استان  حساس 

پوشش RTV نيز در حال انجام است.
وزير نيرو گفت: اميدواريم تا يك سال آينده تمام 
مقره هاى سراميكى شبكه هاى توزيع و انتقال 
تعويض  سيليكونى  هاى  مقره  با  را  استان  برق 

كنيم.
وى در پايان خاطرنشان كرد: اميدواريم همانطور 
كه وعده داده بوديم در 11 روز آتى بتوانيم كار شستشوى 

مقره ها و خطوط انتقال برق را به اتمام برسانيم.

وزير نيرو خبر داد؛

آب شرب اهواز ديگر قطع نمى شود

عباس آخوندى وزير راه و شهرسازى با اشاره به كاهش تاثير نقش دولت جهت تزريق پول در جامعه مهمترين
 مساله كشور درحوزه مسكن را بد مسكنى قلمداد كرد وگفت: جامعه مهندسى مى بايست خالقيت، كارآمدى و راه حل هاى متكى بر 

دانش مهندسى براى حل مشكل بد مسكنى كه گريبان 19 ميليون نفر را گرفته است،اقدامى اساسى انجام دهد.

چيـت چيـان گفت: با نصب ديزل ژنراتورها مى تـوان گفت كه امكان قطعـى آب اهـواز به دليـل قطعـى بـرق سراسـرى اسـتان،
 بـه صفـر مى رسـد چـرا كـه بالفاصلـه ديـزل ژنراتورهـا يـا مولدهـا اقـدام بـه پمپـاژ آب مى كننـد. 

دبير سرويس اقتصادى: الهام صمدزاده خامنه
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آقاى رئيس جمهور! تار و پود
 فرش خوزستان رفو مى خواهد

ادامه از صفحه 1
آقاى رئيس جمهور!

ما به عنوان دوستان شما در همه روزهاى گذاشته اصرار داشتيم كه رقباى شما، رنِج زيست 
محيطى خوزستان را پاى فقط اين دولت ننويسند اما انتظار داريم دولت هم بى تابى امروز 

را به نام «مچ گيرى سياسى» بال اثر نكند.
آقاى روحانى!

آن كسى كه  البالى جلسه پنج اسفند، زبان به فرياد گشود، دكتر سارى نماينده ما بود. 
درد  و  لحن  همان  و  درگذريد  بروكراتيك  مرسوم  تعارفات  از  كنم  مى  خواهش  دلسوزانه 

و فرياد را مالك عمل قرار دهيد. «آن صدا، برگرداِن بى رتوِش زير پوست شهر بود.»
ضمنا راستى آزمايى هورالعظيم آبگيرى شده دشوار نيست، لطفا با بالگرد چرخى بزنيد و 

ميدانى مالحظه كنيد.
 آقاى رئيس جمهور!

مى دانيد چرا حرفهاى شما در خوزستان انتزاعى به نظر آمد؟ چون اصل مطلب البالى 
آلود  خاك  و  سنج  نكته  دقيق،  مردم  چون  شد.  گم  ادارى  و  زبانى  متعارف  توضيحات 

خوزستان منتظر اصِل حرف بودند، منتظر نسخه ى عالج.
اما سخن كوتاه و چند پيشنهاِد بى حشْو!

خرد  همتراز  را  آن  و  رفع  را  استان  مديريتى  هاى  تناقض  تعارف  بى  مدت،  كوتاه  در   .1
جمعى كنيد.

2. در ميان مدت، خوزستان را بيش از يك استان ببينيد و نسخه اى واقعى براى شاخه و 
سرشاخه بپيچيد.

3. در دراز مدت هم به شكل گيرى و بازسازى اليه ميانى فرهنگى، اجتماعى و ... استان 
همت بگماريد كه تار و پود اين فرش رفو مى خواهد.

راستى...
آقاى روحانى

ما در خوزستان، براى «دوباره متشكريم» شرط داريم

يادداشت

ميليارد ميليارد مى برند، چرا ما نبريم؟
ميالد حسينى

«حسابدار يك شركت چندين ميليون تومان كالهبردارى كرده است»، «يك مقام مسئول ميلياردها 
تومان اختالس كرده است»، «يك مدير از كارمندانش براى سود شخصى و كارهاى شخصى خود 

بيگارى كشيده است» اينها جمله ها و خبرهايى است كه اين روزها كم شنيده نمى شود.
 «حسابدار يك شركت چندين ميليون تومان كالهبردارى كرده است»، «يك مقام مسئول ميلياردها 
تومان اختالس كرده است»، «يك مدير از كارمندانش براى سود شخصى و كارهاى شخصى خود 
بيگارى كشيده است»؛ اينها جمله ها و خبرهايى است كه اين روزها كم شنيده نمى شود و ديگر جزئى 
از زندگى مان شده است و به جايى رسيده ايم كه اگر چند روز بگذرد و اين حرف ها را نشنويم بيشتر 
تعجب مى كنيم تا از شنيدن آنها. سوالى كه ذهن ما را درگير كرده بود و باعث شد اين گزارش را 
تهيه كنيم اين بود كه آيا اگر ما خودمان جاى اين افراد بوديم چه كار مى كرديم؟ اين بهانه خوبى بود 
تا در سطح شهر از مردم اين سوال را بپرسيم كه آيا در موقعيت خودشان هر چند ناچيز تا به حال 

سودجويى كرده اند يا نه؟
 «مهرداد» يكى از مغازه داران شهرك غرب كه مرغ بريان مى فروشد در جواب اين سوال كه آيا با اين 
مسئله برخورد كرده است مى گويد: «روز افتتاحيه مغازه، براى اينكه به مردم غذاى خود را معرفى كنيم، 
تصميم گرفتيم مرغ رايگان به مردم بدهيم. اكثرا كسانى كه اين كار را مى كنند يك ران مرغ يا دو،سه 
عدد كتف و بال فقط براى معرفى كيفيت كارشان رايگان مى دهند ولى ما تصميم گرفتيم مرغ كامل 
بدهيم. جالب اينجاست كه حتى اين كار هم باعث نشد كه عده اى نخواهند سودجويى كنند. مثال 
يك نفر از ماشين پياده مى شد و يك مرغ مى گرفت و مى رفت در ماشين مى نشست. همان لحظه 
يك نفر ديگرشان پايين مى آمد و دوباره مى خواست مرغ رايگان بگيرد. ما اين برنامه را گذاشته بوديم 
تا مردم بيشتر با كيفيت غذايمان آشنا بشوند نه اينكه يك خانوار سه چهار مرغ بگيرد و براى چند روز 
غذا داشته باشند! بعد از آن روز بود كه ديگر تصميم گرفتم حتى اگر مغازه مان را هم عوض كرديم و 
جاى ديگر دوباره افتتاحيه داشتيم حتى يك عدد سيب زمينى هم رايگان ندهيم چون در همان روز 

افتتاحيه نزديك بود ورشكست شويم!»
يكى از مشترى هاى مغازه كه به صحبت هاى ما گوش مى كرد، با خنده گفت: «آقا حاال كه بحث 
سودجويى است بهتر است من هم بگويم. يادش بخير، من آنقدر وضع مالى ام خوب نيست كه بتوانم 
زياد با آژانس يا اسنپ و تپسى بيرون بروم. همين چند وقت پيش يك روز «تپسى» اعالم كرد كه 
در اين روز كامال رايگان است. من هم كه هميشه اين مسئله برايم عقده شده بود از ساعت هشت 
صبح يك راننده در اختيار گرفتم تا ساعت يازده شب! حتى وقتى كه ظهر براى استراحت به خانه 
رفتم به راننده گفتم منتظرم بماند و رفتم خانه، غذايم را خوردم و خوابيدم و دوباره ساعت شش عصر 
پايين رفتم و دوباره با راننده كه از آن موقع منتظرم بود به گشت و گذار در شهر پرداختم!» وقتى از 
او پرسيدم كه به نظرش كار درستى انجام داده؟ دوباره با خنده گفت: «آقا راننده كه برايش فرقى 
نمى كرد، پولش را از شركت مى گرفت. شركت هم كه چشمش كور، مى خواست چنين كارى نكند! 
من كه ديگر نمى توانم مسئول اين چيزها باشم. هميشه دلم مى خواست يك راننده در اختيار داشته 

باشم. خيلى روز خوبى بود!»
 سراغ يكى از راننده تاكسى هاى دور ميدان صنعت كه تقريبا پا به سن گذاشته بود رفتم و از او 
پرسيدم كه آيا از موقعيتى كه داشته سوء استفاده كرده است؟ كمى فكر كرد و گفت: «راستش كال در 
زندگى موقعيتى نداشتم كه بتوانم از آن سوء استفاده كنم ولى احتماال شما يادتان نيايد. يك زمانى شير 
دولتى مى دادند، سهميه بندى بود. مردم يك روز در ميان مى رفتند هشت صبح در صف مى ايستادند 
تا يك عدد شير پالستيكى و يك عدد شير شيشه اى بگيرند و تمام اين شيرها به نيم ساعت نرسيده 
تمام مى شد. همسايه ديوار به ديوار ما سوپرماركت داشت و ما با هم خيلى صميمى بوديم. يادش 
بخير! هميشه براى من يك جعبه شير پالستيكى نگه مى داشت. 20 تا شير پالستيكى! همه فاميل 
مى آمدند و از ما شير مى گرفتند. هر چقدر هم كه مى ماند با آن ماست درست مى كرديم و باز هم يا 
خودمان استفاده مى كرديم يا به دوستان و آشنايان مى داديم! خالصه لبنيات يك فاميل را من تأمين 
مى كردم!» از او پرسيدم كه آيا اينقدر مصرف شير داشتند و االن چقدر شير در روز استفاده مى كنند؟ 
گفت: «نه، زياد مصرف نداريم. شايد هفته اى يك يا دوبار يك شير يك ليترى بخرم. آن زمان هم 

چون مى ديدم مى توانيم ارزان بخريم از موقعيتم استفاده مى كردم.»
يكى ديگر از راننده ها كه يك جوان تقريبا سى ساله بود، گفت: «آقا اينها دارند ميليارد ميليارد پول هاى 
مملكت را مى برند، آن وقت شما آمده اى دنبال اين دله دزدى ها مى گردى؟! يك نفر اگر مثل شما 
در بين آن جماعت پيگير بود و مچ آنها را مى گرفت، ما مجبور نبوديم به اين شكل دنبال ده، پانزده 
ميليون تومان وام باشيم. اگر مى خواهى مچ من را هم بگيرى بايد بگويم براى يك وام ده ميليون 
تومانى آنقدر رفتم و آمدم كه ديگر خسته شدم. آخرش هم يكى از فاميل هايمان برايم وام را جور كرد 
وگرنه هنوز دنبالش بودم. سودجويى از موقعيت كار درستى نيست اما به شرطى كه همه اين كار را 
انجام دهند، نه اينكه من ببينم تنها كسى هستم كه مى خواهم خيلى سالم كارم را جلو ببرم و فقط 
سر من است كه بدون كاله مانده. شما اگر راست ميگوييد از آنهايى كه پول هاى مملكت را ميلياردى 

جابه جا مى كنند اعتراف بگيريد.»
سوال اين نيست كه چه كسى چقدر برده و مى برد. سوال اين است كه اگر ما هم با اين فرهنگ، 
داراى همان قدرت بوديم و همان جايگاه ها را داشتيم، آيا همان كارها را تكرار نميكرديم؟ در شبكه 
هاى اجتماعى ميخوانيم كه در آلمان فالن چيز گران شد و مردم تحريم كردند تا قيمت ها دوباره مانند 
اول شد و حسابى لذت ميبريم. خب اين مسئوالن و مقامات هم از دل همين مردم بيرون مى آيند 
كه از كوچكترين موقعيت هاى خودشان سوء استفاده مى كنند. از كوچكترين فرصت ها نمى گذرند و 
معلوم است كه وقتى به جايگاهى برسند كه موقعيت بسيار خوبى براى يك شبه ميلياردر شدن داشته 
باشند بدون كمى درنگ به اين فرصت چنگ ميزنند. كسانى كه ميليارد ميليارد پول اين مردم را خورده 
اند هم نه با اين حرفها كارشان توجيه ميشود نه امكان دارد كه از نظر مردم بخشيده شوند، فقط بايد ياد 

بگيريم براى آينده كشورمان و براى سربلندى آن، از موقعيت هايمان استفاده كنيم، نه سوء استفاده.

سرمقاله

فعال اين عيدى را بگيريد 
تا ببينيم چه مى شود

همه حقوق بگيران اميدشان به روزهاى پايانى سال است كه 
با اين پول بتوانند براى خانواده اى كه يك سال با بى پولى سر 
كرده و با حقوق هاى غيرمنطقى زنده مانده تعطيالت مناسبى 

را فراهم كنند!
فرض كنيد همه شما را به عنوان يك آدم ثروتمند مى شناسند 
داريد،  كارخانه  يك  شما  مى رود،  باال  پارو  از  پول تان  كه 
توليدات فراوان داريد و البته فرزندان بسيارى كه خرج و 
مخارج زيادى دارند و امكانات زيادى را بايد برايشان فراهم 
كنيد. حاال اگر اين ميان حسابدارهاى شركت پول شما را 
باال كشيدند، چه مى شود؟ اگر به خودتان آمديد و ديديد كه 
بسيارى از زيردستان شما، كه در كارخانه شما كار مى كنند 
چه  فرزندان تان  به  مى شود؟  چه  دزديده اند  شما  اموال  از 
مى خواهيد بگوييد؟ آيا براى آنها قابل قبول است كه شما 
با چنين ثروتى و چنين كارخانه اى، نمى توانيد آنها را در رفاه 
بزرگ كنيد؟ شرايط ايران مثل آن شخص كارخانه دار است كه 
به خاطر دزدى ها و فسادهايى كه در آن رخ مى دهد، نمى داند 
جواب فرزندانش را كه يك نگاه به ثروت پدرشان مى كنند و 

يك نگاه به جيب شان، چه بدهد؟
 كارگرها، بازنشسته ها، كارمندان و تمام كسانى كه با پايه 
ثروت  از  طعمى  هيچ  مى كنند،  زندگى  تهران  در  حقوق 
از  كدام  هر  اگر  چشيد.  نخواهند  و  نچشيده اند  پدرشان 
اين اقشار شانس بياورند و مستأجر نباشند و ارثى به آنها 
رسيده باشد و يا به هر دليلى سقفى باالى سرشان باشد كه 
نخواهند اجاره خانه بدهند، شايد به سختى بتوانند زندگى 
خود را بگذرانند اما هنوز هيچكس نتوانسته كشف كند كه 
كارگران و كارمندان مستأجر كه با پايه حقوق وزارت كار 
سر مى كنند، چطور هنوز نفس مى كشند؟ اين ديگر از پول 
توى جيبى و رفاهى كه از پدرشان توقع دارند هم گذشته 
است، اين دقيقا شبيه آن است كه پدر ثروتمند شما، شما را 

از ارث محروم و از خانه بيرون پرت كرده باشد!
همه حقوق بگيران اميدشان به روزهاى پايانى سال است 
و  حقوق  كارفرمايشان  و  باشند  خوش شانس  اگر  كه 
مزايايشان را تمام و كمال و به موقع پرداخت كند، باز بايد 
برنامه ريزى كنند كه با اين پول بتوانند براى خانواده اى كه 
يك سال با بى پولى سر كرده و با حقوق هاى غيرمنطقى 
زنده مانده تعطيالت مناسبى را فراهم كنند! يك عده قبل 
و  گرفته اند  قرض  را  آن  سنواتشان  و  عيدى  دريافت  از 
تالش  ديگر  اى  عده  و  بدهند  پس  را  قرض شان  بايد 
رقم  خانواده  براى  را  كم هزينه  و  شاد  تعطيالتى  مى كنند 
بزنند. عيدى هايى كه به كارگران و كارمندان و بازنشستگان 
يك  از  بعد  كه  است  بچه هايى  همان  شبيه  مى شود،  داده 
سال بى پولى كشيدن، خسته و درمانده شكايت خود را 
اعالم مى كنند، پدرشان لبخندى مى زند و بعد چندرغاز از 
توى جيبش درمى آورد و به فرزندانش مى دهد و مى گويد: 
«فعال اين عيدى را بگيريد و خوش باشيد، تا بعد!» و فكر 

مى كند لطف بزرگى در حق آنها كرده است.
ورشكسته هاى دنيا بايد از ما الگو بگيرند. با ثروت عظيمى 
پاسخگوى  نمى توانيم  و  شده ايم  ورشكست  داريم،  كه 
زحمتكش ترين اقشار جامعه مان باشيم، به راحتى سرمان 
نيفتاده  اتفاقى  هيچ  مى كنيم  وانمود  و  گرفته ايم  باال  را 
و  كارگران  به  مناسبى  حقوق  كه  مى كنيم  وانمود  است. 
نظر  در  برايشان  كه  عيدى هايى  و  مى دهيم  بازنشستگان 
مى رساند!  را  ما  سخاوتمندى  اوج  ديگر  كه  گرفته ايم 
خم  چطور  كه  بگيرند  ياد  ما  از  بايد  دنيا  ورشكسته هاى 
به ابروى خودشان نياورند و فرزندان خود را متقاعد كنند 
كه بابايى هنوز وضعش خوب است و هيچ جاى نگرانى 
وجود ندارد، اگر باور نمى كنى اين عيدى را بگير و با آن 
مال  عيدى  اين  تمام  بخر!  مى خواهد  دلت  كه  چيزى  هر 

تو! نوش جان! 

«هفتم اسفند ماه» در تقويم رسمى به عنوان «روز استقالل 
وكيل دادگسترى» ثبت نشده است. ولى همه ساله وكالى 
وكيل  استقالل  روز  عنوان  به  روز  اين  ،از  دادگسترى 
دادگسترى ياد مى كنند و مراسم پاسداشت استقالل وكيل 

دادگسترى را برگزار مى نمايند.
و  گرفت  شكل  ايران  در  نوين  دادگسترى  كه  زمانى  از 
تشكيالتى به نام «عدليه»به وجود آمد، اشخاصى به عنوان 
«وكيل عدليه» شروع به كار كردند. اولين مجمع وكال در 
سال 1300 تشكيل گرديد. در سال 1309به صورت نيمه 
رسمى ،كانون وكال تشكيل گرديد كه به انجام امور ادارى 
وكالى دادگسترى اشتغال داشت . «قانون وكالت»كه در 
سال 1315 به تصويب رسيد ، وكال را تابع و وابسته به 
دادگسترى مى دانست. با پيشرفت هايى كه ملل جهانى 
داشتند به اين نتيجه رسيدند كه جهت تضمين دفاع بهتر از 
حقوق مردم ،ضرورى است نهاد وكالت دادگسترى از دولت 
و قوقضاييه مستقل گردد. در سال 1331 دكتر محمد مصدق 
كه خود دانش آموخته حقوق بود با استفاده از اختيارات قانونى 
خويش اليحه استقالل كانون وكالى دادگسترى را تصويب 

نمود و در نهايت در سال 1333اليحه استقالل كانون وكالى 
دادگسترى به تصويب مجلس شوراى ملى وقت رسيد. از آن 
پس، نهاد كانون وكالى دادگسترى به عنوان نمادى صنفى و 
مستقل از دولت و دادگسترى به صورت خودگردان به جذب 
و آموزش و نظارت بر امور وكالى دادگسترى، فعاليت داشت.

با وصف اينكه در قانون اساسى مشروطيت، اشاره اى به نهاد 
وكالت در دادگسترى نشده بود، در اصل 35 قانون اساسى 
جمهورى اسالمى، حق انتخاب وكيل دادگسترى به عنوان 
يكى از حقوق اساسى ملت مورد شناسايى قرار گرفت و اين 
تكليف براى دولت ايجاد گرديد كه چنانچه مردم، توانايى مالى 
انتخاب وكيل را نداشته باشند، بايد براى آنها امكانات تعيين 

وكيل فراهم گردد. 
در ابتداى انقالب، بنا به شرايط خاص زمان، نهاد وكالت و 
وكيل دادگسترى مورد بى مهرى قرار گرفت و دادگاه ها از 
حضور وكيل در دعاوى استقبال نمى نمودند . با فروكش كردن 
التهابات، گام به گام، قوانينى در مجلس شوراى اسالمى و 
مجمع تشخيص مصلحت نظام، جهت تثبيت حضور وكيل در 
دعاوى به تصويب رسيد و مطابق مصوبه سال 1370 مجمع 
تشخيص مصلحت نظام، وكالى دادگسترى در تمام دفاع 
از تضمينات شغل قضات برخوردار شدند. از خدمات وكيل 
دادگسترى از اولين مراحل تعقيب در پاسگاه هاى پليس تا 
دادسرا و دادگاه و ديوانعالى كشور در نظر گرفته شد. اقدامى 
كه تحقق مطابق آخرين معيارهاى قضايى دنيا در دادرسى  
عادالنه در آن منظور گرديده است و سزاوار ستايش است .  با 
اينهمه، گاه گاهى، قوانينى به تصويب رسيده است كه استقالل 
كانون وكالى دادگسترى به عنوان نهاد متولى     وكالى 

دادگسترى را مخدوش نموده است. تصويب قانون كيفيت 
اخذ پروانه وكالت دادگسترى در سال 1376، دخالتى آشكار در 
استقالل كانون وكالى دادگسترى و واگذارى تاييد صالحيت 
كانديداهاى هيات مديره كانون به قوه قضاييه بوده است . 
در قانون برنامه سوم توسعه در ماده 178قوه قضائيه، مبادرت 
به ايجاد نهاد موازى كانون وكالى دادگسترى به نام «مركز 
امور مشاوران قوه قضائيه» نمود و عمًال قوه قضائيه، عهده دار 

انتخاب و آموزش وكالى دادگسترى گرديد.
بالغ بر بيست سال است كه مهترين دغدغه كانون هاى 
وكالى دادگسترى، حفظ استقالل نهاد وكالت از قوه قضائيه 
جهانى  استانداردهاى  در  وكالت  حرفه  استقالل  باشد.  مى 
دادرسى  عادالنه به عنوان يك امر بديهى شناخته شده است.

در اعالميه جهانى حقوق بشر و ميثاق هاى بين المللى حقوق 
مدنى و سياسى برحق داشتن وكيل و استقالل حرفه وكالت 
تاكيد شده است. هشتمين كنگره سازمان ملل متحد در سال 
1990 در هاوانا پايتخت كوبا با عنوان «جلوگيرى از جرم و 
رفتار متخلفين» تشكيل و منتهى به تصويب اصول اساسى 

مراجع به نقش وكاله شد.
اصل 24 از اصول ياد شده مقرر مى دارد.»  وكال حق دارند 
كانون هاى حرفه اى مستقل تاسيس كنند و به آن بپيوندند. 
كانون هايى كه منافع آن ها را نمايندگى كند، آموزش و تربيت 
پيوسته آنان را اعتالء بخشد و از تماميت حرفه اى شان دفاع 
كند. هياًت هاى مديره كانون هاى وكال توسط اعضاى آن 
برگزيده مى شوند و وظايف خود را بدون دخالت عوامل خارجى 
انجام مى دهند» براساس استاندردهاى جهانى ، حرفه وكالت 
بايد از قوه قضائيه و قوه مجريه استقالل داشته باشد و قوه 
مقننه نيز در بدوين قوانين مربوط به وكالت ، ابتكار عمل را به 

دست كانون وكال بسپارد و نقش اساسى در تنظيم مقررات 
حرفه اى وكالى دادگسترى با كانون وكالى دادگسترى مى 
باشد. چندين سال است كه با بهانه گذشت بيش از 60 سال 
از تصويب اليحه قانونى استقالل  كانون وكالى دادگسترى 
و ضرورت بازنگرى و به روز رسانى آن، اليحه اى از سوى 
قوه قضائيه  تقديم مجلس شوراى اسالمى شده است كه 
استقالل وكيل و قانون هاى وكالى دادگسترى را هدف 
قرار داده است.اليحه پيشنهادى قوه قضائيه، كانون وكالى 
دادگسترى مستقل را تبديل به اداره اى تابع قوه قضائيه و 
وكالى دادگسترى را نيز تبديل به كارمندان و فرمانبران 

دستگاه قضا خواهد نمود.
مخالف كانون هاى وكالى دادگسترى با اليحه مزبور ، از 
سر خود مختارى و اعالم استقالل در برابر حاكميت نظام 

جمهورى اسالمى ايران نمى باشد.
استقالل وكيل يك دغدغه صنفى نيست، بلكه مساله 
اى ملى است و در جهت تضمين اجراى عدالت و آزادى 
دادرسى  .حق  است  شهروندى  حقوق  و  فردى  هاى 
عادالنه ، بدون استقالل وكيل نمى تواند تحقق يابد، 
تضمين  براى  حكومتى  غير  ابزارى  دادگسترى  وكالت 
حاكميت قانون است .خردمندان جهان دريافتند كه نهاد 
دفاع بايد از نهاد رسيدگى مستقل باشد.هر گونه دخالت 
دولت به معناى عام كلمه در نهاد وكالت، موجب مخدوش 
نشدن اعتبار احكام قضايى جمهورى اسالمى مى گردد 
و به مشابه : نقض معيارهاى حقوق بشرى و زمينه ساز 
تصويب قطعنامه هاى سازمان ملل در محكوميت ايران 
مى گردد. در اصل 156 قانون اسالمى جمهورى اسالمى 
ايران ، هيچ گونه اشاره اى به وظيفه قوه قضائيه در تربيت 
وكيل و نظم و نقش امورات  وكالى دادگسترى نشده 
وكالى  امورات  در  قضائيه  قوه  دخالت  تجربه  و  است 
دادگسترى با تاسيس مركز مشاوران قوه قضائيه نيز تجربه 
اى ناموفق است. سزاوار نيست باليى كه با حذف دادسرا 
بر نظام قضايى ايران پيش آمده بار ديگر با مخدوش شدن 

استقالل كانون وكالى دادگسترى تكرار گردد.
كانون هاى وكالى دادگسترى بيش از نيم قرن است بدون 
تحميل هرگونه هزينه اى بر بودجه عمومى كشور عهده دار 
تربيت و نظارت بر امورات وكالى دادگسترى هستند و 
از تصويب هر گونه قانونى كه هماهنگ با نظام حقوقى 
پيشرفته دنيا در جهت  تثبيت نقش وكيل و تخصصى 
خدشه  نمايد.ولى   مى  استقبال  گردد  وكالت  امور  شدن 
به استقالل وكيل و كانون وكالى دادگسترى را موجب 
مخدوش شدن حيثيت نظام قضايى ايران و اعتبار احكام 
نمايندگان  از  و  داند  مى  المللى  بين  مراجع  در  دادگاهها 
مجلس شوراى اسالمى مى خواهد با احتياط و مطالعه كامل 
موضوع اليحه پيشنهادى قوه قضائيه را مورد بررسى قرار دهد. 

در پى انتشار خبر دردناك ضرب و شتم يك كودك سه ساله 
در مهد كودك، رئيس سازمان بهزيستى واكنشى نشان داد 
كه از فرط تعجب برانگيز بودن، باور ناپذير به نظر مى رسد؛ 
واكنشى برنامه ريزى شده كه ظاهرا منتظر وقوع حادثه اى 

مشابه خبر فوق بودند تا آن را به استحضار عموم برسانند.
در پى انتشار خبر دردناك ضرب و شتم يك كودك سه ساله 
در مهد كودك، رئيس سازمان بهزيستى واكنشى نشان داد كه 
از فرط تعجب برانگيز بودن، باور ناپذير به نظر مى رسد اما 

ظاهرا كامال حقيقى  است!
 ماجرا از آنجايى آغاز شد كه  خبر ضرب و شتم يك پسربچه 
سه ساله در مهدكودك توسط مربى مهد روى خروجى يك 
خبرگزارى قرار گرفت؛ خبرى كه نمونه هاى فراوان مشابه 
آن بارها رسانه اى شده، افكار عمومى را به شدت آزرده و 
ضعف نظارتى سازمان بهزيستى به عنوان متولى اين عرصه را 

نشان داده است، اما نتوانسته تغييرى به وجود آورد.
رويكردى كه اين بار نيز به رسم عادت، همگان انتظار 
تكرارش را داشتند، غافل از آنكه انتشار اين خبر از ديد 
رئيس سازمان بهزيستى، بهترين مجال براى طرح برنامه 
تحولى ايشان براى سازمان بهزيستى به شمار مى آيد؛ برنامه اى 
عجيب كه با استداللى عجيب تر در دستور كار قرار گرفته و 

ظاهرا مقدمات اجراى آن نيز فراهم آمده است.

اين را مى شود از سخنان انوشيروان محسنى بندپى، رئيس 
سازمان بهزيستى كشور دريافت كه در واكنش به انتشار خبر 
شكستن استخوان ترقوه پسر سه ساله در مهد كودك گفت: 
«مهمترين وظيفه سازمان بهزيستى كشور «نظارت» است. اين 
مربى صالحيت نداشته، غير قانونى و بدون بيمه و قرارداد 
رسمى در اين مهد فعاليت مى كرده و خطايى را مرتكب 
شده كه قطعا با مهدكودك و فرد برخورد خواهد شد، زيرا 

اين وظيفه ماست.»
كه  بوديم  فيلم  ديدن  حال   «در   مادر كودك مضروب: 
متوجه شديم هيچ درگيرى بين دو كودك رخ نداده،  بلكه 
پسرم توسط مربى پرتاب شده و وى پس از پرت كردن 
پسرم مجددا به سمت او رفته و دستش را مى كشد تا 
او را به گوشه اى از كالس ببرد ... كف كالس فوم است 
و قاعدتا حتى در هنگام ضربه خوردن نبايد اتفاقى براى 
كودك رخ دهد، اما شدت ضربه وى به پسرم به حدى 
بوده است كه اين شكستگى در ترقوه ايجاد شده است تا 
حدى كه پزشكى قانونى از من پرسيد كه اين شكستگى در 

اثر تصادف بوده است؟»
وى پس از ايراد اين مقدمه، از طرح واگذارى مهم ترين 
وظيفه سازمانش به پيمانكاران پرده برداشت و گفت: «از سال 
آينده، نظارت در سازمان بهزيستى به علت كمبود نيرو در اين 

سازمان «برون سپارى» خواهد شد. طى اين برون سپارى ها 
افراد دانشگاهى، متعهد و تأييد شده مسئوليت نظارت را بر 
عهده خواهند گرفت و به اين ترتيب شاهد افزايش كيفيت 

نظارت ها خواهيم بود.»
بدين ترتيب مشخص مى شود، مسئوالن سازمان بهزيستى 
از مدت ها پيشتر مقدمات واگذارى وظيفه «نظارت»ى 
خود را فراهم و حتى زمان اين اقدام و شروط الزم براى 
پيمانكاران را نيز تعيين نموده اند. با اين رويكرد كه در سايه 
اين اقدام، نظارت بر امثال مهدهاى كودك تشديد شده و 
ديگر شاهد حوادثى مانند ضرب و شتم دردناك كودكان 

نباشيم. توجيه اين اقدام نيز در عجيب بودن دست كمى 
از خود آن ندارد، چون مى بينيم «كمبود نيرو» عامل چنين 

تصميمى معرفى شده است.
اين در حالى است كه مى دانيم «وظيفه نظارتى» از جمله 
شئون حاكميتى است و اصال قابل واگذارى نيست. چه 
قرار به واگذارى به افراد دانشگاهى و متعهد باشد و چه هر 
پيمانكار ديگرى، با هر ويژگى هاى ديگرى؛ بنابراين، جا دارد 
از مسئوالن سازمان بهزيستى بپرسيم، چگونه چنين تصميم 

تعجب برانگيزى براى واگذارى نظارت به غير گرفته اند؟
اين اشكال زمانى مهم تر جلوه مى كند كه بدانيم با واگذارى 
وظيفه نظارتى (به فرض امكان)، سازمان بهزيستى هم 

تصدى گرى خود را به بخش خصوصى واگذار كرده و هم 
تولى گرى خود در امور و ماموريت هايش را. با اين حساب 
چه نيازى به وجود چنين سازمانى هست؟ آيا واگذارى 
نظارت -كه رئيس سازمان آن را مهم ترين وظيفه مجموعه 
ـ به معناى پايان يافتن مأموريت  تحت امر خود مى خواند 
هاى سازمان دولتى بهزيستى نيست؟ آيا نمى توان چنين 
كارى را سرآغاز انحالل اين سازمان خواند و اعالم برنامه 
واگذارى شئون حاكميتى بهزيستى را به اعالم انحالل اين 
سازمان تعبير نمود؟ آيا مسئوالن بهزيستى از خود پرسيده اند 
كه اگر مى توان نظارت را واگذار نمود، چرا ديگر سازمان ها، 
نهادها و حتى وزارت خانه ها چنين اقدامى را در دستور كار 

قرار نداده اند و همچنان متولى امور محوله به خود هستند؟!

هاى  دانشگاه  كار  به  آغاز  روزهاى  اگر 
عالى  آموزش  مراكز  ديگر  و  غيرانتفاعى 
ضرورت  بر  كنند،  مى  دريافت  شهريه  كه 
بر  مبنى  شعارهايى  و  دانش  و  علم  توسعه 
اولويت علم آموزى بر ثروت تاكيد مى شد، 
حاال كار به جايى رسيده كه كسى از فرياد 

كردن اهداف واقعى اين مراكز ابايى ندارد.
در  هاست  مدت  كه  گرايى  مدرك  آفت 
دانشگاه ها و مراكز  آموزش عالى بروز كرده و 
مدت هاست با پديده هايى مانند بورسيه هاى 
غيرقانونى يا خريد و فروش گسترده مقاالت 

و پايان نامه ها، شاخ و شانه مى كشد و توليد علم و دانش 
را تهديد مى كند، حاال در مسير پوست اندازى قرار گرفته 

و در سطوح باالترى در حال خودنمايى است.
حقيقتى زشت كه اين بار با تصميم هاى مالى روساى 
عالى  آموزش  متوليان  قصور  نتيجه  در  و  ها  دانشگاه 
از  برخى  كه  صورت  اين  به  كند.  مى  بروز  كشور  در 
بودن  اصل  بر  عالى  آموزش  خودگردان  واحدهاى 
«شهريه» تاكيد مى كنند و پيش از دريافت آن، قدم از 
قدم بر نمى دارند. نوعى پيش فروش خدمات آموزشى 
كه در بنگاه هاى اقتصادى نيز در دستور كار قرار ندارد 

و پسنديده نيست.
دانشگاه  برخى  دانشجويانى  كه  است  قرار  اين  از  ماجرا 
هاى غيرانتفاعى هنگامى كه براى انتخاب واحد اقدام 

مى كنند، در مى يابند پيش از پرداخت تمامى شهريه 
ترم خود، اجازه انتخاب واحد ندارند. در حالى كه پيشتر 
مى توانستند بخشى از شهريه خود را پرداخت كرده و 
مهلت داشتند مابقى شهريه را تا موعد امتحانات پايان 
ترم پرداخت نمايند، حال آنكه اكنون مجبورند يا همه 
شهريه را يكجا پرداخت كرده و آموزش پيش رويشان 
روبرو  فراوانى  مشكالت  با  يا  و  نمايند  خريد  پيش  را 
شده و حتى از ثبت نام در برخى ترم ها چشم بپوشند.

 همه اينها در حالى است كه مى دانيم پرداخت نشدن 
در  شاغل  پرسنل  حتى  و  ها  دانشگاه  اساتيد  دستمزد 
برخى از اين گونه دانشگاه ها يا تاخير طوالنى مدت در 
اين امر، رويه مسبوق به سابقه بسيارى از اين واحدهاى 
در  برخى  كه  اى  رويه  است.  خودگردان  دانشگاهى 
توجيه آن، دريافت اقساطى پول از دانشجويان را دليل 

نكند،  تغيير  بعد  به  اين  از  اگر  و  آورند  مى 
شهريه  كردن  سپرده  كه  كرد  خواهد  ثابت 
آفات  به  نيز  دانشجويان  از  دريافتى  هاى 

دانشگاه ها افزوده شده است!
يا  علوم  وزارت  ظاهرا  كه  شومى  اتفاقاتى   
داده  ترجيح  يا  است  خبر  بى  وجودشان  از 
نه  انگار  كند.  پيشه  سكوت  آنها  به  نسبت 
آموزش  متولى  خانه  وزارت  اين  كه  انگار 
نسبت  بايست  مى  و  است  كشور  در  عالى 
حساسيت  شدت  به  اتفاقاتى  چنين  به 
از  مراقبت  قدر  به  كم  دست  و  داده  نشان 
حريم علم و دانش و بسط علم آموزى هم كه شده، از 

بروزشان جلوگيرى نمايد.
 وضعيتى كه هرچند اعتراض شمار زيادى از دانشجويان 
شاغل به تحصيل در اين واحدهاى دانشگاه را به همراه 
داشته، اما تا اين لحظه منجر به بازنگرى اين دانشگاه 
ها در قوانين مالى شان نشده است. دانشگاه هايى كه 
به  و  شده  قياس  مالى  نهادهاى  با  ندارند  ابايى  ظاهرا 
علم  كه  هايى  بنگاه  شوند؛  شبيه  اقتصادى  هاى  بنگاه 
و دانش مى فروشند و حتى از بانك ها هم سخت گير 
و  كنند  مى  ش  فرو  پيش  را  خدماتشان  چراكه  ترند 
حتى  كرد،  نخواهند  ارائه  خدمتى  هيچ  نگيرند،  پول  تا 
ترم  چندين  و  هستند  ثابتشان  مشترى  كه  آنهايى  به 

نزدشان درس خوانده اند!

وكالى دادگسترى دغدغه «استقالل»دارند
دكتر سياوش شجاع پوريان

عضو هيات مديره كانون وكالى دادگسترى خوزستان 

دانشگاه هايى كه پول دوست بودنشان را فرياد مى زنند

عجيب ترين واكنش به خبر ضرب و شتم كودك سه ساله در مهدكودك؛

اعالم انحالل غيررسمى سازمان بهزيستى توسط رئيس سازمان!
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همايش استراتژى هاى برند روزپنجشنبه  5
اسفندماه توسط شركت توسعه كسب وكار 

كافه وب دراهواز برگزار شد.
شركت  نيوز:مدير  سازه  گزارش  به   
رابطه  دراين  وب  كافه  وكار  كسب  توسعه 
دانش  به  توجه  ضرورت  و  :اهميت  گفت 
توسعه  لزوم  استان   و  كشور  در  برند 
بين  در  دانش  اين  تخصصى  و  عمومى 
يكى  عنوان  به  فعال  كارشناسان  و  مديران 
توجه  مورد  توسعه  جدى  راهكارهاى  از 
گرفته  قرار  علمى  نهادهاى  و  ها  سازمان 
همايش  اين  امر  اين  به  توجه  با  و  است 
با حضور دكتر پرويز دركى ريس انجمن 
علمى بازاريابى ايران با هدف ايجاد بسترى 
به منظور گردهماى اساتيد، دانشجويان و 
يافته  توسعه  مختلف  هاى  برند  مديران 
ملى  همايش  كشور،  در  رشد  حال  در  و 

بهزاد  شد.  برگزار  دراهواز  برند  استراتژى 
رزمگير در ادامه گفت :آشنايى با مقوله برند 
الزامات  ترين  اساس  از  يكى  برندسازى  و 
كسب وكارها است .وكسانى كه دراين حوزه 
فعاليت مى كنند بايد روشهاى ساخت برند 
را از 0تا 100بدانند و آخرين دستاورد هاى 

علمى و تخصصى اين حوزه در دو بخش برند 
سازى در محيط آنالين و فيزيكى نيز بررسى و 
تجزيه و تحليل مى شود. وى در پايان با اشاره 
به ظرفيتهاى فضاى مجازى ، ميزان ضريب 
فضاى  در  برندسازى  اينترنتى  نفوذكاربران 

مجازى را يك الزام دانست .

برگزارى همايش استراتژى هاى برند دراهواز
اهميت و ضرورت توجه به دانش برند در كشور  و استان لزوم توسعه عمومى و تخصصى

 اين دانش در بين  مديران و كارشناسان فعال به عنوان يكى از راهكارهاى جدى
 توسعه مورد توجه سازمان ها و نهادهاى علمى قرار گرفته است

در جست وجوى هواى تازه
 براى خوزستان

درباره  كوتاهى  يادداشت  در  نصيريان  على 
از  خوزستان،  روزهاى  اين  مشكالت 
مسئوالن درخواست كرد تا هرچه سريع تر به 

وضعيت اين استان رسيدگى كنند.
با  يادداشتى  در  باسابقه  بازيگر  اين   
براى  تازه  هواى  جست وجوى  «در  عنوان 
روزها  اين  مى نويسد:  آنچه  خوزستان»، 
ديگرى  موضوع  هر  از  بيش  را  من  فكر 
گريبان گير  كه  است  باليى  كرده،  مشغول 
در  من  مظلوم  هم وطنان  و  عزيز  مردم 
استان خوزستان شده. البته غير از آن هم 

را  خبرهايى   ... و  سيستان وبلوچستان  مانند  پهناور،  ايران  نقاط  ساير  از 
تأمل برانگيز  جملگى  كرده ام؛  تماشا  تصويرى اى  گزارش هاى  و  خوانده ام 

نگران كننده. در عين حال  و 
اينها همه عميقًا غمگين و ناراحتم كرده است. سيطره گرد و غبار و هجوم 
شده  كشورمان  از  مهم  منطقه  اين  زمين  و  آسمان  بر  سوار  كه  ريزگردها 
و در واقع رگ حيات اين شهرها را نشانه گرفته، مسأله اى مهم و حياتى 
همين  متأسفانه  اما  مى رسند،  نظر  به  بديهى  هرچند  جمالت  اين  است. 
كه  دريغا  درد...  و  افسوس  اما  نگرفته اند!  قرار  توجه  مورد  بديهات 
دست  خودم  تا  ندارم  الزم  و  كافى  تخصص  بحران  اين  رفع  براى  شخصًا 
مى توانم  تنها  كنم.  مملكتم  به  خدمتى  بتوانم  توانم  حد  در  و  شوم  كار  به 
عاجزانه و صادقانه از اولياى امور و مسئوالن محترم در خواست كنم براى 
رفع اين معضل تعجيل كنيد. هرچه سريع تر كارى كنيد تا مردم اين مناطق 

بتوانند به راحتى و به دور از هرگونه سختى به «حيات» خود ادامه دهند.
تنيده  نفس كشيدن  با  كه  حياتى  است؛  متمركز  «حيات»  كلمه  روى  سخنم 
نفس كشيدن  زنده اى،  موجود  هر  و  بنى بشرى  هر  طبيعى  حق  چون  شده؛ 
مردم  ندارد...  وجود  حياتى  ديگر  كشيد،  نفس  نتوان  اگر  بقا.  براى  است 
بكشند؛  نفس  نمى توانند  يعنى  نمى كشند؛  نفس  روزها  اين  خوزستان  عزيز 
چون «هوايى» وجود ندارد تا تنفس كنند! راستى همه مى دانيم كه اين حق 
طبيعى همه انسان هاست كه هوايى سالم استنشاق كنند. اصًال همه انسان ها 
در جست وجوى هواى تازه هستند تا به زندگى خود عمق دهند... جدا از 

آن، آب و برق و حداقل مسائل در شهرهاى خوزستان قطع شده!
خب اگر هجوم ريزگرد ها دست ما نيست، دست كم آب و برق كه دسِت 
ماست! تصور كنيد در هواى بد و نبود امكاناتى همچون آب و برق، اين 
ضرورى  مى گذارند!  سر  پشت  را  سختى  شب هاى  و  روزها  چه  مردم 
زيست  محيط  اگر  رفت.  باد  بر  زيستمان  محيط  كنيم.  عاجل  كارى  است 
سرسبز،  جنگل هاى  كه  سال هاست  نداريم!  چيزى  هيچ  يعنى  باشيم؛  نداشته 
تُنُك مى شوند. درختان زيبا را قطع مى كنيم، حيات وحش را پاس نمى داريم... 
براى چه؟ فقط براى كسب پول؟! آخر چرا همه چيزمان را براى پول قربانى 
مى كنيم؟ چقدر پول، پول، پول... اگر محيط زيست نباشد، هوايى نيست و اگر 
هوا نباشد، حياتى نيست و اگر حيات نباشد انسان نيست! حاال با اين اوصاف 
پول به درد خواهد خورد؟! به همين دليل، عاجزانه تقاضا مى كنم، مسئوالن 

محترم كارى كنيد؛ كشور عزيزمان نياز به كمك دارد...

ياداشت

حد نجابت!
مدير مسوول 

پس از گذشت هفته هاى متوالى از وقوع ريزگردها و قطعى 
رئيس  ميزبان  استان  اين  خوزستان،  اينترنت  و  برق  آب، 
جمهور شد. خوزستانى ها خسته از شعارها و  وعده هاى 
تكرارى، انتظار خبرى خوش از عالى ترين مقام اجرايى 

كشور داشتند.
عاقبت رئيس جمهور در نشست كارگروه ملى مبارزه با 
ريزگردها و شوراى ادارى خوزستان حضور يافت و در 
جريان آخرين فعاليت ها قرار گرفت. در اين جلسه كه همه 
مديران سعى در بازنمايى و دفاع از عملكردشان داشتند ، 
كاسه صبر يكى از نمايندگان  لبريز  و با ادبياتى متفاوت 
به مشاجره با معصومه ابتكار، رئيس سازمان محيط زيست 

پرداخت. 
اين رفتار نماينده اصالح طلب، سوژه اى براى رسانه هاى 
چپ و راست استانى و كشورى شد و تا حدودى اصل 

قضيه (ريزگردها) به عقب رانده شد. 
ما  نجابت  حد  اى،  رسانه  سوژه  اين  از  جداى  اما 
ريزگردها،  موضوع  در  كجاست؟  تا  ها  خوزستانى 
روزنامه نگاران مقاله نوشتند و خبرهاى زيادى را منتشر 
هاى  راهپيمايى  دولتى   غير  نهادهاى  و  مردم  كردند، 
مسالمت آميز برگزار كردند، نمايندگان در قالب طرح و 
اليحه از حقوق مردم دفاع كردند، ائمه جمعه از تريبون 
نمازجمعه نداى محروميت  خوزستان را سر دادند اما در 
نهايت به جز چند طرح مسكن وار چه سودى نصيب 

خوزستانى ها شد.
سال  طول 38  در  ها  خوزستانى  بودن  نجيب  و  نجابت 
گذشته براى همه ثابت شده اما براستى بايد از اين نجابت 
سواستفاده كرد. ؟اين مظلوميت آنقدر زياد بوده كه رهبر 
انقالب در ابتداى درس خارج از فقه خود اظهار داشتند 
:» اين حوادث حقيقتاً دل انسان را مى خراشد و مسئوالن 
موظفند كه با فكر، كار، تالش و همدلى با مردم، به اين 
مشكالت رسيدگى و براى عالج قطعى آن ها چاره انديشى 

و اقدام كنند».
پايبند  شعارهايشان  به  ها  دولت  اگر  دارد  اعتقاد  نگارنده 
نباشند اعتماد عمومى نسبت به آن ها سلب مى شود و البته 
آن ها خوب مى دانند سلب اعتماد عمومى يعنى از دست 

دادن بزرگترين سرمايه اجتماعى
ذكر  اميد،  و  تدبير  دولت  خدمات  تمام  به  احترام  ضمن 
كه  ضروريست  هم  باز  تامل  قابل  اما  تكرارى  نكته  اين 
:خوزستانى ها نياز به توجه بيشترى دارند توجهى فراتر از 

يك استان و به اندازه يك كشور!

يادداشت

 خوزستان سال هاست كه درگير گرد و خاك، اثرات اين 
سوء  بحران  و  مردم  زندگى  مختلف  ابعاد  روى  بر  پديده 
مديريت است، بحرانى كه در ماه هاى اخير بيش از پيش 

نمود پيدا كرده است.
قطعى آب، برق، خطوط اينترنت، افزايش آمار بيمارى ها 
و… در آستانه انتخابات رياست جمهورى زنگ خطرى 
براى دولتمردان به حساب مى آيد از همين رو خوزستان 

روزهاى پرترافيكى از حضور مسئوالن را سپرى مى كند.
سارا اردو دانشجوى دكترى مديريت محيط زيست و عضو 
كارگروه مطالعاتى شوراى شهر با اشاره به اينكه شرايط 
خوزستان در دوران جنگ به مراتب از اكنون است، اظهار 
داشت:  27 سال از دوران جنگ مى گذرد اما متأسفانه 
استان خوزستان همچنان چهره دوران جنگ تحميلى را 

حفط كرده است.
تغييرات  تمام  اينكه  بيان  با  وى 
پيشرت  و  بوده  منفى  شده  حاصل 
افزود:  نشده  حاصل  چشمگيرى 
كارون  همچون  پرآبى  رودخانه  از 
كه مايه حيات جلگه خوزستان بود 
امروز تنها رودخانه اى نحيف باقى 

مانده است.
محيط  تخريب  آثار  از  يكى  اردو  
افزايش  را  ابعاد  اين  در  زيست 
مهاجرت دانست و يادآور شد: تنها 
خواسته مردم اين استان داشتن آب 
رفاه  و   پاكيزه  هواى  سالم،  شرب 

نسبى است.
اين فعال محيط زيست به بحران 

هاى اخير اشاره و خاطر نشان كرد: قلب هر انسانى از قطعى 
گسترده آب و برق براى مدت طوالنى در استانى ثروتمند 
همچون خوزستان به درد مى آيد. اسفناك تر نوع برخورد 

برخى مسئوالن با چنين بحرانى بود.
وى توضيح داد: قابل قبول نيست كه پس از قطعى آب، 
عده اى با توزيع آب معدنى بين مردم از آنها عكس مى 

گيرند تا ادها كنند به فكر مردم هستند.
وى درخصوص مالچ پاشى بيابان هاى اطراف استان نيز 
گفت: اين روزها كه مشكالت ريزگردها، بى برقى، بى آبى 
تازه  است  آورده  جوش  به  را  مردم  خون  امكانات  نبود  و 
دستور نهال كارى و مالچ پاشى نفتى از طرف مسئولين 
صادر مى شود و اقداماتى در اين زمينه قرار است انجام 
بپذيرد كه به دليل آگاهى مردم فعال ماچ پاشى نفتى منتفى 
شده است و به جايش مى خواهند منابع آب را كنترل بكنند.

اردو با طرح اين سؤال كه چرا از همان ابتدا منابع آب را 
كنترل نكردند، تصريح كرد: چرا با وجود وضعيت بحرانى 
استان كلنگ به انتقال آّب كارون رازدند؟ چرا به صداى 
متخصصان گوش ندادند و نهال كارى را جدى نگرفتند؟ 
ما مالچ هاى ديگرى هم جز مالچ نفتى داريم كه دوست 
دار محيط زيست و سالمت مردم باشند چرا از آنها استفاده 

نمى كنيد؟
وى در پاسخ به اين پرسش كه مالچ نفتى چه آثارى بر 
هرگونه  به  مالچ  افزود:  گذارد،  مى  باقى  زيست  محيط 
پوششى گفته مى شود كه براى محافظت و ارتقاى خاك 
بر روى سطح خاك گسترده مى شود. ”مالچ نفتى“ كه از 
فراورده هاى نفتى از گروه مالچ هاى مصنوعى است، گران 
و بى ارزش است، زمين را سياه مى كند، بدبوست و حرارت 
منطقه را باال مى برد كه باعث مى شود بادهاى آن منطقه 

گرم و بدبو باشد، ضمن اينكه باعث نابودى موجودات و 
گياهان مى شود.

عضو كارگروه مطالعاتى شوراى شهر با اشاره به اينكه طول 
عمر اين مالچ در بهترين شرايط نگهدارى نهايتا 4 تا 5 سال 
است و بعد از 4 تا 5 سال ما دوباره شاهد ريزگردها خواهيم 
بود، يادآور شد: اين ريزگردها همراه با مواد نفتى هستند و 
براى سالمت انسانها مضر مى باشند در نتيجه با استفاده از 
مالچ نفتى نه تنها حرارت منطقه را باال ميبريم بلكه محيط 
زيست و سالمت انسانها هم به خطر مى اندازيم و با توجه 
به هزينه ى باالى ان هيچ توجيهى از لحاظ اقتصادى و 

سالمت براى مردم ندارد.
وى بهترين گزينه را استفاده از مالچ پليمرى دانست و ادامه 
داد: ”مالچ پليمرى“ مايعى شيرى رنگ بدون ذرات جامد با 
قابليت پاشش بسيار خوب است. اين مالچ پليمرى برخالف 

مالچ هاى نفتى نيازى به گرم كردن ندارد. اين مالچ به 
سادگى با يك دستگاه سمپاش قابل پاشش است. بنابراين 

هزينه و زمان اجراى بسيار كمترى دارد.
و  گياهى  پوشش  به  پليمرى  مالچ  اينكه  بيان  با  اردو 
نگه  مرطوب  با  و  نمى رساند  آسيب  منطقه  جانورى 
اظهار  مى كند،  كمك  گياهان  رشد  به  خاك  داشتن 
داشت: اين محصول در اداره ى كل مالكيت صنعتى به 
ثبت رسيده است. اين مالچ به دست متخصصان ايرانى 
ساخته شده و به صورت ميدانى طى 5سال گذشته در 

ازمايشات موفق بوده است.
وى درخصوص مزاياى اين مالچ تصريح كرد: بهبود دهنده 
خصوصيات مقاومتى خاك، برترين راهكار براى جلوگيرى 
از پديده ريزگردها، سازگار با محيط زيست، داراى خاصيت 
تجزيه پذيرى و تبديل به كود شيميايى، سهولت استفاده و 
كاهش زمان اجرا، دارا بودن صرفه 
از  نفتى  مالچ  به  نسبت  اقتصادى 

مزاياى اين پوشش است.
دكترى مديريت محيط زيست ادامه 
روكش  صورت  به  مالچ  اين  داد: 
عمل كرده و به خاطر رنگ روشنى 
كه دارد گرماى كمترى را به محيط 
زيستگاه  و  جانداران  براى  و  جذب 
آنها هيچگونه خطرى ندارد. پس از 
پاشيدن اين مالچ بر روى زمين پس 
به  شروع  مالچ  روز  چند  گذشت  از 
ترك خوردگى هاى مويى مى كند 
كه اين مساله براى نفس كشيدن 

زمين مفيد است.
وى عنوان كرد: در كنار نهال كارى،كنترل و حفاظت از 
منابع آبى، اصالح مصارف آبى و احياى تاالبها ما به پوشش 
خاك در كانون هاى بحرانى و فوق بحرانى نياز داريم. در 
استان خوزستان 340 هزار هكتار توليد منشاء گرد و غبار 
داريم كه 120 هزار هكتار كانون بحرانى و 20 تا 30 هزار 

هكتار كانون فوق بحرانى است.
اردو در پايان گفت: اگر مسئوالن نخواستند هزينه زيادى 
براى مردم خوزستان استان هاى درگير ريزگرد كنند، روش 
را  خاك  رطوبت  پاشى  اگرچه  است؛  پاشى  ريگ  ديگر 
چندان حفظ نمى كند و باعث رشد گياه زيادى نمى شود. 
اكوسيستم منطقه را تا حدودى تغيير مى دهد. درست است 
كه استان به حالت كويرى از ريگ مى آيد، اما ديگر هم 
استانى ها مى توانند اندكى بهتر نفس بكشند و قدرى بيشتر 

زندگى كنند./هورنيوز 

عضو كارگروه مطالعاتى شوراى شهر:

مالچ پاشى نفتى خيانت به مردم خوزستان است
سارا اردو گفت: چرا با وجود وضعيت بحرانى استان كلنگ به انتقال آّب كارون رازدند؟ چرا به صداى متخصصان گوش ندادند 

و نهال كارى را جدى نگرفتند؟ ما مالچ هاى ديگرى هم جز مالچ نفتى داريم كه دوست دار 
محيط زيست و سالمت مردم باشند چرا از آنها استفاده نمى كنيد؟
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 در اردوى تيم ملى كشتى فرنگى
ــتراحت سرانجام در  دارنده مدال برنز المپيك ريو پس از چند ماه اس

ــد. ــتى فرنگى حاضر ش اردوى تيم ملى كش
،سعيد عبدولى فرنگى كار وزن 75 كيلوگرم 
ايران و دارنده مدال برنز المپيك ريو پس از 
چند ماه استراحت با حضور در اردوى تيم 
ملى، تمرينات خود را براى حضور در جام 

جهانى از سر گرفت.
عبدولى تنها المپيكى كشتى فرنگى ايران 
است كه براى تيم ملى در جام جهانى به 
روى تشك خواهد رفت. جام جهانى كشتى فرنگى 26 و 27 اسفندماه جارى ال 

حضور 8 كشور برتر جهان در آبادان برگزار مى شود.

پنجمى نجمه خدمتى در جام جهانى هند
 الهه احمدى سيزدهم شد

ــت جايگاه پنجم  ــه خدمتى در فينال تفنگ 10 متر بانوان توانس نجم
ــب كند. جام جهانى را كس

در روز نخست رقابتهاى تيراندازى جام جهانى هند دو تيرانداز از ايران در رشته 
تفنگ 10 متر بادى بانوان در خط آتش قرار گرفتند كه نجمه خدمتى پس از 
راه يابى به فينال توانست جايگاه پنجم را كسب كند. الهه احمدى ديگر تيرانداز 

ايران در اين رشته نيز در رقابت با حريفان خود سيزدهم شد.
در رشته تفنگ بادى 10 متر بانوان 42 تيرانداز باهم به رقابت پرداختند كه در 

نهايت دو تيرانداز از چين اول و دوم و تيرانداز كشور ميزبان سوم شد.
در اين مسابقه تيرانداز چينى ”شى منگيو“ توانست با كسب مدال طال ركورد 

فينال جهانى رشته تفنگ 10 متر بانوان را به نام خود ثبت كند.
در ادامه روز نخست، رقابت در رشته تفنگ بادى مردان در حال برگزارى است.

پورعلى گنجى: مى خواهيم 
جام قهرمانى را باالى سر ببريم

ــل جارى ليگ  ــه هدف او در فص ــد تاكيد كرد ك ــى الس ــن ايران بازيك
ــت. ــتارگان قطر باال بردن جام قهرمانى اس س

هفته بيست و دوم رقابت هاى ليگ 
ستارگان قطر امشب با انجام دو ديدار 
ترين  حساس  در  كه  شود  مى  آغاز 
بازى السد صدرنشين مهمان الخور 
است. مرتضى پورعلى گنجى بازيكن 
ايرانى السد قبل از اين ديدار گفت: 
هيچ ديدارى براى ما آسان نيست. مى 

خواهيم با نهايت تمركز برابر حريف خود به ميدان رويم. الخور تيم خوبى است. 
اين تيم براى سقوط نكردن مى جنگد و اين كار ما را سخت مى كند.

او ادامه داد: نمى خواهيم امتياز از دست دهيم چرا كه صدر جدول رده بندى 
را از دست مى دهيم. در فصل جارى هدف اصلى ما باال بردن جام قهرمانى 
است و براى رسيدن به اين هدف نهايت تالش خود را به كار مى گيريم. تيم 
ما تركيبى از بازيكنان جوان و باتجربه است. از انگيزه بااليى برخوردار هستيم و 

براى پيروزى به ميدان مى رويم.
السد در جدول رده بندى با 50 امتياز و يك بازى كمتر نسبت به لخويا در رده 
دوم جدول رده بندى جاى دارد و اگر بتواند الخور را شكست دهد دوباره به 
صدر برمى گردد. الريان حريف پرسپوليس در ليگ قهرمانان آسيا هم با 44 امتياز 

در رده سوم است.

سرمربى تيم فوتسال حفارى: 
هفته هاى پايانى ليگ  چالش خوبى براى تيم ها است

ــاى پايانى ليگ را چالش خيلى  ــال ملى حفارى هفته ه مربى تيم فوتس
ــت. ــا دانس ــى تيم ه ــان و كادر فن ــراى بازيكن ــى ب خوب

كياوش عالسوند  در خصوص پيروزى 
در  الوند  توسعه  و  طرح  برابر  تيمش 
با  بازى  كرد:  معموال  اظهار  برتر،  ليگ 
است،  سخت  جدول  پايين  تيم هاى 
تيم ها انگيزه خوبى براى  چرا كه اين 

ديدار با تيم هاى باالى جدول دارند.
وى گفت: در اين ديدار شروع خوبى 
شدند  غرور  دچار  كمى  گل،  به  رسيدن  از  پس  بازيكنانم  ولى  داشتيم 
و  افتاد  اتفاق  اين  نيز  ادامه  در  شد.  گل  صاحب  راحتى  به  حريف  و 
دروازه  به  خوب  خيلى  حريف  و  مى دادند  دست  از  را  بازى  بازيكنانم 
انتها  تا  بازى  شرايط  داشتن  نگه  با  شكر  را  خدا  ولى  مى آورد  فشار  ما 
و  نداشتيم  بااليى  نبوديم،  انگيزه  خوب  خيلى  كه  روزى  در  توانستيم 

روند هميشگى را نداشتيم، سه امتياز بازى را به دست آوريم.
انگيزه  اين كه  براى  كرد:   نشان  خاطر  ملى حفارى  فوتسال  تيم  مربى 
بازيكنانم حفظ شود، روى مسايل انگيزشى كار كرده ايم و سعى مان بر 
مى دهيم  ميدان  همه  به  ما  كنيم.  استفاده  بازيكنان  تمام  از  كه  بوده  اين 
در  كه  نفراتى  اين كه  هم  و  كنيم  كم  بازيكنان  روى  از  را  فشار  هم  تا 
طول ليگ كمتر حضور داشته اند، شرايط بازى را به دست آورند. تمام 
تالش مان اين است كه در بازى هاى پايانى ليگ به صورتى امتياز بگيريم 

كه در پايان رتبه خوبى كسب كنيم.
و  بازيكنان  براى  خوبى  خيلى  چالش  را  ليگ  پايانى  هفته هاى  وى 
قهرمان  پايانى  لحظات  تا  كه  ليگى  گفت:   و  دانست  تيم ها  فنى  كادر 
آن مشخص نباشد، چالش ايجاد مى كند و همين چالش هاى بزرگ، در 
خوب  اتفاقات  تمام  مى دهد.  تيم ملى  تحويل  را  بزرگى  بازيكنان  آينده 
و  خوب  خيلى  تيم ملى  يك  آينده  در  كه  مى شود  باعث  نهايت  در  ليگ 

مدعى داشته باشيم.
عالسوند با بيان اين كه حواشى فوتسال نسبت به قبل كمتر شده است، 
عنوان كرد:  فكر مى كنم با برنامه خوب 2020 كه راه اندازى شده است، 

فوتسال بيشتر ديده مى شود. 
راه اندازى اين برنامه در پايان فصل را به فال نيك مى گيريم و اميدوارم 
در فصل آينده پخش تلويزيونى، هديه اى به عالقه مندان فوتسال باشد. 
به هر حال همه بايد دست به دست هم دهيم كه حواشى را كمتر كنيم 

تا جذابيت هاى فوتسال ديده شود.

خبر

لژيونر واليبال بانوان: بازى هاى 
سخت به تجربه ما كمك مى كند

ــت ايرانى تيم شومن كالب بلغارستان  بانوى واليباليس
ــتان  ــى زيادى به ليگ بلغارس ــت: بازيكنان خارج گف
ــد هر چند  ــخت مى كن ــدند و اين كار را س ــه ش اضاف

ــد. ــك مى كن ــه باالرفتن تجربه ما كم بازى با آن ها ب
مائده برهانى  درباره درخشش در سه بازى گذشته تيم شومن 
كالب در ليگ برتر واليبال بانوان گفت: تا االن سه بازى را 
همراه با زينب گيوه براى اين تيم انجام داديم. بازى اول دقيقا 
بالفاصله بعد از اضافه شدنمان از تيم ملى به باشگاه بود كه 3 

بر صفر برابر كازاال مغلوب شديم.
برهانى ادامه داد: در برابر زسكا صوفيه نيز كه تيم ريشه دار و 
قديمى است و 3 بازيكن ملى پوش را هم دارد خيلى خوب 
بازى كرديم ام درنهايت 3 بر يك مغلوب اين تيم شديم. در 
اين بازى من 22 امتياز براى تيم به دست آوردم تا بازهم به 

عنوان امتياز آورترين بازيكن شومن باشم.
قطرپاسور تيم ملى واليبال بانوان گفت: به دليل اينكه بيشتر 
بازيكنان ما در سنين 19-23 سال هستند به همين دليل تيم كم 
تجربه اى داريم. تيم شومن در ليگ جوانان در فينال حضور 
دارد و اين نشان مى دهد در رده پايه بسيار قوى هستند. 

باشگاه بسيار بازيكن ساز است.
او ادامه داد: اميدواريم بازى هاى آينده مان را با پيروزى پشت 
سربگذاريم و هدفمان اين است كه جزو چهار تيم پلى آف 
باشيم. برهانى در پايان گفت: تيم هاى ليگ بلغارستان در نيم 
فصل دوم بازيكنان خوب خارجى خريده اند و كار را سخت 
كرده اند هرچند براى ما بهتر است چرا كه تجربه بيشترى از 

بازى برابر بازيكنان بزرگ پيدا مى كنيم.

سازنده گل خوزستانى ها در جمع 
بهترين هاى آسيا

تنها برنده ايرانى هفته اول ليگ قهرمانان آسيا استقالل خوزستان 
بود كه با بردن الفتح توانست در ميان بهترين هاى اين هفته چند 

كانديدا داشته باشد از جمله در بين پاسورهاى گل هفته.
 در هفته اول رقابت هاى ليگ قهرمانان آسيا نام چند بازيكن ايرانى 
را در جمع بهترين ها مشاهده شد كه از اين جمع حضور پيمان 
شيرزادى در جمع بهترين پاسورهاى هفته به عنوان سازنده تك 

گل خوزستانى ها مقابل حريف سعودى جالب توجه بود. 
پيمان شيرزادى در بازى مقابل الفتح 9 بار اقدام به سانتر كرد كه 
سرانجام سماجت هاى او در اين ارسال ها در دقيقه 80 جواب 
داد و پاس بلند او از روى نقطه كرنربه ابوالفضل عاليى رسيد تا 
اين بازيكن زننده تك گل سه امتيازى قهرمان ايران برابر حريف 
سعودى باشد تا از بين چهار نماينده ايران يكى بتواند طعم برد را 

در مصاف هاى حيثيتى با عربستانى ها بچشد.
نشست رؤساى هيئت هاى فوتبال خوزستان

ــال  فوتب ــاى  هيئت ه ــاى  رؤس ــى  هم انديش ــت  نشس
ــتان با حضور مديركل  ــتان خوزس ــتان هاى اس شهرس

ــد. ــتان برگزار ش جديد ورزش اس
نشست  ميزبان  اهواز  غدير  استاديوم  اجتماعات  سالن 
هم انديشى رؤساى هيئت هاى فوتبال شهرستان هاى استان 
خوزستان با حضور افشين حيدرى مديركل جديد ورزش 
خوزستان و عبدالكاظم طالقانى رئيس هيئت فوتبال استان 

بود. 
استان  مختلف  شهرستان هاى  فوتبال  هيئت هاى  رؤساى 
به بيان مشكالت و كمبودهاى شهرهاى مربوطه در زمينه 
برگزارى مسابقات و كشف و پرورش استعدادهاى موجود 
در آن شهرها پرداختند و خواستار رفع اين مشكالت براى 

كمك به رشد فوتبال در نقاط مختلف استان شدند.
به زودى  كه  داد  وعده  نيز  استان  ورزش  جديد  مديركل 
مختلف  شهرهاى  فرمانداران  و  شهرداران  با  الزم  رابزنى 
استان را انجام خواهد داد تا در زمينه رفع اين مشكالت 
تالش شود. افشين حيدرى همچنين به تالش براى رفع 
مشكالت تيم استقالل خوزستان اشاره كرد و گفت كه اين 
مشكالت با يك اتحاد استانى در حال برطرف شدن است 
تا اين تيم بتواند حضورى قدرتمند در ليگ قهرمانان آسيا 

داشته باشد. 
در پايان اين نشست، از سوى هيئت فوتبال خوزستان به 
هركدام از هيئت هاى فوتبال شهرهاى مختلف استان يك 

دستگاه چمن زن و تعدادى توپ فوتبال اهدا گرديد.

خبر

ريو  المپيك  طالى  نشان  دارنده 
گفت: وقتى مى بينم كه پرچم ايران 
مردم  تمام  و  آيد  مى  در  اهتزار  به 
همچنين  و  شوند  مى  خوشحال 
مى  پيام  ما  به  رهبرى  معظم  مقام 
دهد، وظيفه خود مى دانم كه در هر 

شرايطى به تمريناتم ادامه دهم.
خصوص  در  رستمى  كيانوش 
 85 دسته  در  اش  صدرنشينى 
برتر  ليگ  پايانى  هفته  در  كيلوگرم 
و جبران نتيجه هفته چهارم، اظهار 
ذوب  تيم  به  كه  جايى  آن  از  كرد: 
در  كردم  سعى  دارم،  ِعرق  آهن 
تا  چهارم  هفته  از  كه  زمانى  مدت 
و  كنم  تمرين  داشتم،  ليگ  پنجم 
من  برسانم.  مسابقات  به  را  خودم 
براى رقابت در اين هفته، نزديك به 
12 روز تمرين داشتم، ضمن اين كه 
بايد براى مسابقات بزرگترى آماده 

شوم و بايد استراحت كافى هم مى داشتم.
وى افزود: خدا را شكر در همين مدت زمان كم 
كه براى هفته پنجم آماده شدم، توانستم وزنه 163 
دو  در  كيلوگرم   200 و  ضرب  يك  در  كيلوگرم 
من  براى  ركورد  اين  و  ببرم  سر  باالى  را  ضرب 
تا به امروز راضى كننده بود ولى براى رقابت هاى 
بزرگ اصال براى من راضى كننده نيست، البته هيچ 
ورزشكارى براى رقابت هاى بزرگ، 12 روز هم 
تمرين نمى كند و مسلما يك پروسه چهار تا پنج 

ماهه را پشت سر مى گذارد.
كه  سوال  اين  پاسخ به  در  بردارى  وزنه  ملى پوش 
از  المپيك،  از  قبل  مانند  اندازه  چه  تا  فدراسيون 
برنامه هاى تمرينى شما و خواسته شما مبنى بر تنها 
جا  آن  از  گفت:  كند؟  مى  حمايت  كردن،  تمرين 
كه به كشورم عرق دارم و وقتى مى بينم كه پرچم 

ايران به اهتزار در مى آيد و تمام مردم خوشحال 
مى شوند و همچنين مقام معظم رهبرى به ما پيام 
مى دهد، وظيفه خود مى دانم كه در هر شرايطى به 

تمريناتم ادامه دهم.
وى افزود: آقاى على مرادى نيز قبل از المپيك با 
قدرت جلو آمد و اعالم كرد كه كيانوش رستمى 
به تنهايى تمرين كند و تمرينات خود را به تنهايى 
مساله  اين  ايشان  واقع  در  كار  اين  با  ببرد،  پيش 
و مسووليت آن را پذيرفت. بايد بگويم اين اقدام 
آقاى  البته  و  است  تحسين  قابل  فدراسيون  رييس 
رستمى  كيانوش  و  ديد  را  خود  كار  نتيجه  مرادى 
هم  را  دنيا  ركورد  و  كرد  كسب  را  المپيك  طالى 
به  بار  سه  براى  ماه  شش  زمان  مدت  در  من  زد. 
شرايط  اين  كه  حالى  در  رسيدم،  كامل  آمادگى 
است.  شده  ايجاد  ورزشكارى  كمتر  براى  دنيا  در 
بهترين ورزشكاران دنيا نيز در يك سال براى دو 

در  رسند،  مى  كامل  آمادگى  به  بار 
حالى كه من در شش ماه، سه بار به 
چنين شرايطى رسيدم كه اين جاى 

شكر دارد.
رستمى بيان كرد: تمرينات من حرفه 
فضا  اگر  دانم  مى  و  است  بوده  اى 
داشته باشم و مسووالن هم رسيدگى 
كنند مى توانم در دنياى ورزش ايران 
و جهان تحوالت جديدى را به وجود 
آورم و حتى اين تجربيات را به هم 

ميهنانم انتقال دهم.
هستم  ورزشكارى  من  گفت:  وى 
ام  گرفته  مدال  المپيك  دو  در  كه 
المپيك 2020  در  اگر  شاءاهللا  ان  و 
هم موفق به كسب نشان طال شوم، 
شوم.  مى  ايران  ورزشكار  بهترين 
براى من بهترين بودن در ايران مهم 
پرچم  كه  است  اين  مهم  و  نيست 

ايران را در دنيا به همه نشان دهم.
كه  سوال  اين  به  پاسخ  در   2016 المپيك  قهرمان 
جوايز  پرداخت  مورد  در  ها  وعده  اندازه  چه  تا 
مختلف محقق شده است؟ عنوان كرد: برخى سازمان 
ها به قول خود عمل كردند ولى برخى ديگر كه مهم 
بودند هنوز خير. بطور مثال استاندار محترم كرمانشاه 
با وجود اينكه قولى نداده بود، جايزه نفيسى اهدا كرد 
كه از استاندار محترم و مجموعه استاندارى كرمانشاه 
كمال تشكر را دارم. در ساير موارد كه قول هايى داده 
هاى  هماهنگى  بايد  كه  كنم  مى  احساس  بود  شده 
الزم انجام شود و البته مى دانم كه مسووالن براى 
آقاى  و  وزير  از  گذارند.  نمى  كم  خود  ورزشكاران 
كيومرث هاشمى كه هميشه ورزشكاران را حفظ كرده 
اند، انتظار داريم كه اقدامات بيشترى در اين زمينه 
داشته باشند و با اطالعاتى كه دارم حمايت هاى آن 

ها رو به پيشرفت است.

ليگ برتر وزنه بردارى كشور با قهرمانى 
تيم ذوب آهن در اهواز به پايان رسيد.

هفته پنجم و پايانى ليگ برتر كشور از 
روز گذشته (پنجشنبه) به مدت دو روز 
به ميزبانى باشگاه ملى حفارى در اهواز 

برگزار شد.
به  آهن  ذوب  ها  رقابت  اين  پايان  در 
قهرمانى رسيد، رعد پدافند دوم شد و 
مناطق نفت خيز جنوب عنوان سوم را 

به دست آورد.
ملى حفارى، نيروى زمينى و عقاب نيوى زمينى نيز 
به ترتيب در رده هاى چهارم تا ششم جدول رده 

بندى قرار گرفتند.
ايوب  سيد  كيلوگرم  دسته 94  در  دوم؛  روز  نتايج 
موسوى از مناطق نفت خيز جنوب در مجموع با 

از  حقوقى  امير  رسيد،  قهرمانى  به  كيلوگرم   379
ذوب آهن اصفهان در مجموع با 366 كيلوگرم دوم 
با  مجموع  در  پدافند  رعد  از  زارعى  محمد  شد،  

366 كيلوگرم عنوان سوم را به دست آورد.
در دسته 105 كيلوگرم نيز سهراب مرادى از ذوب 
آهن اصفهان در مجموع با 410 كيلوگرم اول شد، 

در  پدافند  رعد  از  برارى  محمدرضا 
با 395 كيلوگرم نايب قهرمان  مجموع 
آهن  ذوب  از  هاشمى  على  و  شد 
اصفهان در مجموع با 389 كيلوگرم رده 

سوم را به خود اختصاص داد.
در دسته 105+ نيز همايون تيمورى از 
با 419  مجموع  در  اهواز  حفارى  ملى 
محسن  رسيد،  قهرمانى  به  كيلوگرم 
جنوب  خيز  نفت  مناطق  از  زاده  بهرام 
در مجموع با 415 كيلوگرم دوم شد و 
با 405  در مجموع  پدافند  رعد  از  مهدى ميرزايى 
دسته  اين  در  گرفت.  قرار  سوم  رده  در  كيلوگرم 
بهداد سليمى، مدال آور المپيكى از تيم ذوب آهن 
اصفهان در مجموع با 365 كيلوگرم (وزن بدن 170 

كيلوگرم) در جايگاه هفتم جاى گرفت.

ــيه روز  ــين حيدرى در حاش افش
پايانى مسابقات ليگ وزنه بردارى 
ــه بردارى  ــور اظهار كرد: وزن كش
خوزستان مشكالت زيادى از نظر 
ــخت افزارى دارد و من در چند  س
ــت هايى  ــته طى صحب روز گذش
ــات وزنه بردارى  ــه با رييس هي ك
ــتم به او گفتم بايد  خوزستان داش
ــال  كارى انجام دهيم كه تا 10 س
ــتان نياز به  ــده وزنه بردارى اس آين

امكانات نداشته باشد.
ــتاى كمك  ــزود: ما در راس وى اف
ــتان،  به هيات وزنه بردارى خوزس

مبلغ 100 ميليون تومان به هيات پرداخت كرديم تا 
صرف خريد تجهيزات شود.

ــتان گفت: بحث  مديركل ورزش و جوانان خوزس
ــرح و جزو  پروژه هاى  ــه وزنه بردارى نيز مط خان

ــت كه در آغاز برنامه  اوليه اى اس
ششم توسعه مدنظر قرار مى گيرد.

ــاءاهللا  ش ان  ــرد:  ك ــان  بي وى 
ــوتانى  ــم با كمك پيشكس بتواني
د،  ــژا ن ــى  كاظم ــاى  آق ــون  چ
و  ــياه پور  س شمس،  ــى،  قريش
ــيون  فدراس ــس  ريي ــن  همچني
بردارى  وزنه  ــه  ك كنيم  كارى 

ــد. ــتان نيازمند نباش خوزس
ــال آينده  ــيد تا س ــن باش  مطمئ
ــراى وزنه  ــيارى ب ــزات بس تجهي
بردارى استان خريدارى مى كنيم 
ــال رييس هيات نيز راحت  تا خي

ــد. باش

مى توانم در ورزش ايران و جهان 
تحول ايجاد كنم

جناب  آقاى دكتربرات قباديان
انتصاب شايسته جنابعالى به سمت معاونت  وزارت صنايع ومعادن 
كه نشان از شايستگى شما دارد  را تبريك گفته و براى شما آرزوى 
تندرستى، سربلندى و توفيق روزافزون دارم.اميدوارم كه در سايه ى 

الطاف خداوند منان منشاء خير و خدمت به كشور و مردم عزيزمان باشيد.
ــين پناهى فر محمد حس

ــتان ــاختمان خوزس ــى س ــازمان نظام مهندس عضو هيات مديره س

برادر ارجمند جناب آقاى دكتر برات قباديان
نويد مسرت بخش انتصاب شايسته حضرتعالى به عنوان معاونت پژوهش، آموزش
 و فناورى وزارت صنعت، معدن و تجارت را كه بحق ازسرمايه هاى ارزشمند 
ايران اسالمى مى باشيد تبريك عرض نموده، رجاى واثق داريم كه اين انتخاب

 سرآغاز راهى پر اميد به سمت دستيابى به قله هاى رفيع توسعه ميهن عزيزمان بوده
 و نويدبخش نشاط وتحرك در صنعت كشور خواهد بود.

ازدرگاه حضرت سبحان تداوم تعالى، توفيق، سعادت و سيادت جنابعالى را مسئلت داريم.
ــين اصالنى  دكتر كورش لطفى ،حس

جناب آقاى دكتر برات قباديان
با كمال مسرت انتصاب شايسته حضرتعالى را به عنوان «معاون پژوهش 

، آموزش و فناورى وزارت صنعت، معدن و تجارت  «تبريك گفته  
،موفقيت و سربلندى شما و كليه خدمتگزاران به نظام مقدس جمهورى 

اسالمى ايران را از درگاه باريتعالى مسالت مينماييم
ــردبيرى بامداد زاگرس ــوراى س ــول و ش مدير مس

لیگ برتر وزنه برداری کشور؛
جام قهرمانى به اهوازى ها نرسيد

تيم هاى پااليش نفت آبادان و ملى حفارى در هفته  
ليگ برتر فوتسال بانوان كشور برابر حريفان خود به 

برترى رسيدند.
 اين هفته از مسابقات برگزار شد و ملى حفارى در 

خانه پذيراى تيم شهردارى رشت بود كه حريفش از 
رقابت با حفارى انصراف داد و بر اين اساس بازى 

با نتيجه 3 بر صفر به سود نماينده اهواز اعالم شد.
پااليش نفت آبادان هم با هدايت رز جديدى زاده در 

ديدارى خارج از خانه موفق شد با نتيجه 8 بر 2 تيم 
سايپا تهران را شكست داد.

در حال حاضر حفارى همچنان صدرنشين است و 
آبادانى ها در رده سوم جدول رده بندى  قرار دارند.

پيروزى حفارى و نفت آبادان در ليگ برتر فوتسال بانوان كشور

حيدرى خبر داد: تامين تجهيزات مورد نياز 
وزنه بردارى خوزستان تا سال آينده

مديركل ورزش و جوانان خوزستان با بيان اين كه وزنه بردارى استان مشكالت بسيارى از نظر سخت افزارى 
دارد، گفت: تا سال آينده تجهيزات بسيارى براى وزنه بردارى استان خريدارى خواهد شد.
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تاكيد رييس انجمن مهندسان ساختمان خوزستان :

لزوم حضور مهندسان خوزستان 
در عرصه هاى اجتماعى 

ــاختمان  ــى س ــوت نظام مهندس فيروز غالمى ،عضو پيشكس
ــان  ــس انجمن مهندس ــوت ريي ــك در كس ــتان، اين خوزس
ــان  ــتان بدنبال پيگيرى مطالبات مهندس ــاختمان خوزس س
ــاختمان خوزستان  ــت . انجمن مهندسان س ــاختمان اس س
ــى با جمعى از مهندسان  ــال گذشته  و پس از هم انديش س
ــتانى فعاليت خود را شروع كرد . حمايت از مهندسان  خوزس
ــاوره هاى فنى به نظام مهندسى ساختمان  جوان و ارايه مش
ــتگاههاى اجرايى در اولويت خط مشى اين  ــتان و دس خوزس
ــازه نيوز با رييس  ــن قرار دارد . گفتگوى پايگاه خبرى س انجم

انجمن مهندسان ساختمان خوزستان را در ادامه بخوانيد 

ساختمان  مهندسان  انجمن  ها  مشى  خط  و  اهداف      
خوزستان را بيان بفرماييد؟

اعتقاد برآنست كه جامعه مهندسى عالوه بر خدمات مهندسى 
كه در قانون نظام مهندسى آمده است  رسالتى  فراتر دارد و 
آن اين است كه بايد مدافعى براى حقوق مردم در زمينه امور 
كنند. ورود  ها   زمينه  همه  در  بايد  باشد.مهندسان  مهندسى 
طرح و ايده بدهند،در واقع مهندسان بايد در تمام پروژه هاى 
عمرانى كشور حضور فعال ترى داشته باشند كه اين ها فراتر 
از خدمات مهندسى است كه   در حال حاضر ارائه مى شود. 
فنى  و  علمى  اى   پشتوانه  ايجاد  انجمن  مشى  خط  از  يكى 
براى نظام مهندسى ساختمان است كه در اين راستا كار گروه 
هايى تشكيل شده است ،در اين كار گروه مهندسان رشته هاى 
مختلف حضور دارند كه در نهايت نقطه نظارت خود را به 

هيات  مديره سازمان ارائه خواهند داد.
در اين كار گروه ها مسايل و مشكالت خدمات مهندسى و 
مهندسان به طور كامل ريشه يابى شده و سپس ارائه طريق 
دستگاه  به  داريم  قصد  هم  ديگر  رويكردى  داد.در  خواهند 

هاى اجرايى مانند شهردارى،شوراى شهر، استاندارى و ساير 
نهادى  داريم  اعتقاد  .البته  دهيم  مشاوره  اجرايى  هاى  دستگاه 
نهايت  مهندسى  جامعه  پتانسيل  از  تواند  مى  استاندارى  مانند 
استفاده را برده تا در نهايت شاهد ارتقا كيفيت ساخت و ساز 

پروژه هاى عمرانى باشيم.

    مهترين فعاليت هايى كه 
انجمن  اهداف  تحقق  براى 

انجام شده چه بوده است؟

حدود يك سال است كه انجمن 
كار  ابتداى  در   ، شده  تشكيل 
بدنبال تجهيز مكان بوده ايم كه 
اين مشكل رفع شده و بزودى 
شاهد افتتاح رسمى آن خواهيم 
بود.البته در اين مدت كار گروه 
هم  مهندسى  دفاتر  تخصصى 
است.جلسات  شده  تشكيل 
خوبى هم كميسيون معمارى  و 
شهرسازى شوراى شهر داشتيم 
كه در آن جلسات مقرر شد كه 
نظام  از  متشكل  گروهى  كار 
ساختمان  مهندسان  انجمن  و 
،شوراى شهر، راه و شهرسازى 

و شهردارى تشكيل شود.

    نظر شما در مورد حضور مهندسان  و متخصصان در امور 
شهرى و شهرسازى چيست ؟

به  شتابان  سير  شهرها  در  ساز  و  ساخت  روند  كه  زمانى  از 
خود گرفته، شاهد  حضور تكنولوژى زيادى در زمينه ساختمان 
فنى  مقررات  رعايت  موارد  اين  همه  در  ايم.اما  بوده  سازى 
ايا  است.اما  بوده  كار  اصل  بحران  از  پيشگيرى  و  ساختمان 
اين اصل كار رعايت شده است؟ مثال چند وقت پيش شاهد 
ايد؟در  بوده  تهران  قديمى  هاى  ساختمان  از  يكى  فروريختن 
حادثه پالسكو عدم رعايت مسايل ايمنى كامال مشهود بود.اگر 
چه پالسكو يك ساختمان قديمى بود .اما در ايران ، ساختمان 

هايى مانند پالسكو كم نداريم !  به اعتقاد من اين ساختمان 
ها نياز به استحكام بنا دارند ، بايد ايمن سازى شوند، احتماال 
آن  از  نشان  همه  ها  اين   ...... و  شوند  تخريب  آنها  از  برخى 
دارد كه ضرورت حضور متخصصان ساختمان در كاهش اين 
مشكالت و افزايش ضريب ايمنى كامال محسوس است و نمى 

توان براحتى از كنار آن گذشت.

    آيا حضور هر چه بيشتر سازمان هايى مانند نظام مهندسى 
در امور شهرى ،نظارت هر چه بيشتر بر پروژه هاى عمرانى و.. 

مى تواند به بهبود وضعيت اين پروژه منجر شود؟

يكى از مشكالت فعلى ما در كالن شهرها، حضور كم رنگ 
نظام مهندسى در نظارت بر پروژه هاى شهرى و امور تخصصى 
است.ضرورت دارد كه جامعه مهندسى در مديريت تخصصى 

بعنوان محوريت و تصميم گيرنده نهايى حضور داشته باشند.
بست  بن  به  جايى  در  اگر  كه  دهد  مى  نشان  موجود  شواهد 

رسيده ايم ناشى از نبود مهندسان بوده است.در حال حاضر هم 
اين خًالء كامًال احساس مى شود.

     آيا حضور هر چه بيشتر سازمان هايى مانند نظام مهندسى 
در امور شهرى ،نظارت هر چه بيشتر بر پروژه هاى عمرانى و.. 

مى تواند به بهبود وضعيت اين پروژه منجر شود؟

خدمات  ارائه  مشغول  فقط   حاضر  حال  در  مهندسى  نظام   
شود  فراهم  اى  بگونه  شرايط  بايد  است،  جامعه  به  مهندسى 
اين  مقتدرانه  حضور  شاهد  مهندسى  نظام  قانون  براساس  كه 
پروژه  در  مهندسان  حضور  .خالء  باشيم  تخصصى  مجموعه 
هاى عمرانى كامال مشهود است كه دولت بايد در اين خصوص 

چاره انديشى كند.

صنعت  تخصصى  سازمانهاى  تعامل  مورد  در  شما  نظر      
ساختمان  ماننند نظام مهندسى و انجمن انبوه سازان  چيست ؟

در واقع سازمان نظام مهندسى ساختمان ،انجمن انبوه سازان 
يكديگرند.شرح  مكمل  عمرانى  هاى  شركت  انجمن  و 
كه  ماست  وظيفه  اين  و  است  مشخص  كدام  هر  وظايف 
كه  است  آن  در  موفقيت  رمز   ، كنيم  بيشتر  را  ارتباط  اين 
تعامل ويژه اى در اين خصوص ايجاد شود.در حال حاضر 
شكاف بزرگى بين نظام مهندسى و انبوه سازان وجود دارد 
كه بايد هر چه سريعتر اين شكاف پر شده و ارتباط  بيشتر 

از گذشته شود.

    كمتر از سه ماه ديگر پنجمين دوره انتخابات شوراى 
جامعه  حضور   مورد  در  شما  نظر  شود  مى  برگزار  شهر 
مهندسى در تركيب شورا چيست ؟ اين حضور چه تاثيرى 

مى تواند داشته باشد؟

بوده  اين  داشته  مهندسى  جامعه  كه  مشكالتى  از  يكى 
معرفى  جامعه  به  را  خود  بايد  كه  آنگونه  نتوانسته  كه 
به  را  مان  توانايى  از  كمى  بخش  فقط  ما  نمايد،متاسفانه 
جامعه نشان داده ايم.ارتباط نظام مهندسى و جامعه مهندسى 
با جامعه بايد بيشتر از گذشته باشد، مردم بايد بدانند نقش 
اين  چيست؟  آن  وظايف  و  كجاست  مهندسى  جايگاه  و 
عدم معرفى باعث عدم حضور مهندسان و متخصصان در 

نهادهاى تاثير گزارى مانند شوراى شهر شده است
.مهندسان بايد با مردم تعامل داشته باشند تا جامعه به توانايى 
هاى قشر فرهيخته مهندسى ايمان بياورد.البته مردم هم  بايد 
به درجه اى از اطمينان برسند كه در ساختمان هاى مسكونى 
و  كنند  آسايش  و  آرامش  امنيت،  احساس  خود  تجارى  و 
نظام مهندسى و كار مهندسان به يك برند اجتماعى مورد 

اعتماد تبديل شود.
در خصوص حضور مهندسان در تركيب شوراى شهر هم اگر   
حضور آنها كم بوده به كم كارى خود مهندسان بر مى گردد اگر 
بخواهيم از وضعيت فعلى خود نجات پيدا كنيم بايد مديريت 
مهندسان  حضور  بسپاريم.زمينه  متخصصان  به  را  تخصصى 
ساختمان بعنوان افرادى كه بيشترين تاثير را در بهبود وضعيت 
موجود را دارند را در شوراى شهر فراهم آوريم تا شاهد شهرى 
آباد ، زيبا و سرشار از آرامش 
شهروندان  براى  امنيت  و 

باشيم.

هاى  برنامه  مهمترين      
انجمن مهندسان خوزستان در 

سال آتى چه خواهد بود ؟

 با بستر سازى كه انجام داده 
حوزه  دو  در   96 سال  از  ايم 
هاى  مشاوره  و  خدمات  ارائه 
نظام  مديره  هياًت  به  فنى 
خوزستان  ساختمان  مهندسى 
و دستگاه هاى اجرايى از يك 
سو و ايجاد مكانى براى اشتغال  
مهندسان جوان و جوياى كار 
فعاليت خواهيم داشت.البته در 
برگزارى  و  آموزش  آن  كنار 
هم  را  آموزشى  هاى  كالس 

دنبال خواهيم كرد.

    انتظار جنابعالى بعنوان رييس انجمن مهندسان خوزستان  
از سازمان نظام مهندسى و ساير سازمانها  چيست ؟

 با توجه به اينكه نظام مهندسى بزرگنرين NGO  تخصصى 
در كشور است و بخش عظيمى از نخبگان را در عضويت خود 
مرتبط  هاى  انجمن  با  بيشترى  چه  هر  ارتباط  ار  بتواند  دارد 
كه  نمايد.اميدواريم  برقرار  مهندسى  امور  و  ساختمان  صنعت 
نظام مهندسى در آينده نزديك تعامالت خود را با انجمن هاى 

همسو را نيز افزايش دهد

  با بستر سازى كه انجام داده ايم از سال 96 در دو حوزه
 ارائه خدمات و مشاوره هاى فنى به هياًت مديره نظام مهندسى

 ساختمان خوزستان و دستگاه هاى اجرايى از يك سو و ايجاد مكانى
 براى اشتغال  مهندسان جوان و جوياى كار فعاليت خواهيم داشت

 در خصوص حضور مهندسان در تركيب شوراى شهر هم اگر  
 حضور آنها كم بوده به كم كارى خود مهندسان بر مى گردد
يكى از مشكالتى كه جامعه مهندسى داشته اين بوده كه

 نتوانسته آنگونه كه بايد خود را به جامعه معرفى نمايد،متاسفانه 
ما فقط بخش كمى از توانايى مان را به جامعه نشان داده ايم

 در حال حاضر شكاف بزرگى بين نظام مهندسى و انبوه سازان وجود دارد
 كه بايد هر چه سريعتر اين شكاف پر شده و ارتباط  بيشتر از گذشته شود

  يكى از خط مشى انجمن ايجاد پشتوانه اى  علمى و فنى براى نظام مهندسى ساختمان است
 كه در اين راستا كار گروه هايى تشكيل شده است ،در اين كار گروه مهندسان رشته هاى 

مختلف حضور دارند كه در نهايت نقطه نظارت خود را به هيات  مديره سازمان ارائه خواهند داد
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