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 شروعى نچسب
 و نااميد كننده در ساعات 

طاليى پربيننده

اين يك قصه نيست
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پايان نيم قرن مديريت پروازى پايان نيم قرن مديريت پروازى 
در صنعت نفت و پتروشيمىدر صنعت نفت و پتروشيمى

وزیر نفت با صدور ابالغیه ای مدیریت مدیران پروازی
 در زیرمجموعه های این وزارتخانه را ممنوع کرد.

مدير مسكن اداره كل راه و شهر سازى خوزستان با اشاره به تعداد واحدهاى مسكن مهر در استان 
متبوعش گفت: كل مسكن مهر استان خوزستان بالغ بر 103 هزار و 859 واحد است كه 80 هزار و 368 
واحد در شهرهاى باالى 20 هزار نفر و 14 هزار و 243 واحد آن در شهرهاى زير 25 هزار نفر جمعيت 
است. همچنين اين استان دو شهر جديد به نام رامين و شيرين شهر دارد كه تعداد واحد مسكن مهر 
شهر جديد رامين 5772 واحد و شيرين شهر 5476 واحد است.                                        صفحه 8

رئيس

قطار شهرى براى اهواز 
به يك آرزو تبديل شده است

رييس شوراى شهر اهواز  گفت: با تمام هزينه ها اكنون قطار شهرى براى مردم اهواز به يك 
آرزو تبديل شده است.

ارايه  از  پس  كرد:  اظهار  اهواز  شهرى  قطار  پروژه  پيمانكار  درخصوص  عالسوند  رامى 
گزارش هاى سازمان قطارشهرى كارشناسان و مشاوران، به اين نتيجه رسيديم كه پيمانكار 

پروژه قطار شهرى اهواز بايد خلع  يد شود.
وى افزود: آقاى خندان دل معاون عمرانى وزير كشور نيز موافق بودند كه خلع  يد از پيمانكار 

صورت گيرد.                                                                             صفحه 2
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فضـاى
 مجــازى  نيازمند 
فرهنگ سازى است

سرقت از صندوق صدقات و بى تفاوتى مردم 
انتقاد شديد مربى خوزستانى  از تصميم محمد بنا

مربى امير قاسمى منجزى، به تصميم محمد بنا در خط زدن نام فرنگى كار خوزستانى 
انتقاد شديدى كرد و گفت:  از نظر من بنا نبايد پا روى حق و حقوق يك جوان كه به 

هزار اميد، زندگى اش را رها مى كند و به اردو مى رود، مى گذاشت.
فرشيد كفايى زاده با انتقاد نسبت به تصميم محمد بنا در خط زدن نام امير قاسمى منجزى از 
ليست نفرات اعزامى به المپيك ريو، اظهاركرد: مى گويند آقاى بنا فردى خاص است ولى 
از نظر من او يك آدم عادى هم نيست؛ چرا كه انسان خاص يكسرى مقررات و تعهدات 
را رعايت مى كند و هيچ وقت پا روى حق و حقوق يك جوان كه به هزار اميد، زندگى اش 

را رها مى كند و به اردو مى رود، نمى گذارد.                                         صفحه 7
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امام جمعه اهواز گفت: اجازه نخواهيم داد حتى يك قطره از آب كارون 
را انتقال دهند، چراكه حيات خوزستان به اين رود وابسته است و 
جلوگيرى از انتقال آب خواسته مردم اين استان است. آيت اهللا سيد 
محمد على موسوى جزايرى در خطبه هاى نماز جمعه اين شهرستان 
با اشاره به مساله خشكسالى و بى آبى در اين استان اظهار كرد: در اين 
استان بحران بى آبى جوالن مى دهد و كشاورزى در حال نابودى است 
و اين در حالى است كه برخى از مسئوالن براى براى انتقال حيات اين 
استان براى خود تالش مى كنند. وى با تأكيد بر اينكه اجازه نخواهيم 
داد حتى يك قطره از آب كارون را انتقال دهند، افزود: اين سخن تنها 
سخن شخصى من نيست و تمام مردم استان خوزستان اين خواسته 
را دارند. امام جمعه اهواز با اشاره به اينكه برخى از مشاهير بر انتقال 

آب اصرار دارند، تصريح كرد: ما با اينكه آب كارون كه حيات يك استان از آن نشأت مى گيرد 
مخالف هستيم و نظر خود را اعالم مى كنيم. آيت اهللا موسوى جزايرى اضافه كرد: اين در حالى 

است كه در زمستان بارندگى هاى خوبى به وقوع پيوست و درياچه سدهاى استان پر آب شد.
وى با بيان اينكه سازمان آب و برق به كشاورزان در تابستان اجازه كشت نمى دهد و يا اينكه براى 
انجام اين كار درخواست مالى زيادى دارد، افزود: نبايد در مقابل آب در خوزستان و كشاورزى 

كرد.  سخت  مردم  براى  را  كار  و  شود  برخورد  اين گونه 
نماينده ولى فقيه در استان خوزستان با اشاره به خشكسالى 
موجود در مناطق مختلف استان از جمله شادگان، تبيين 
كرد: در شادگان هيچ منبعى براى اشتغال وجود ندارد و 
اين در حالى است كه از يك دهه گذشته تا كنون تصميم 
بر ساخت شركت فوالد در اين منطقه بوده است. آيت اهللا 
موسوى جزايرى با اشاره به مشكالت خشكسالى و بى آبى 
در خوزستان و اين مسئله كه برخى از مشاهير بر انتقال آب 
اين استان تأكيد دارند، تشريح كرد: اجازه انتقال حتى يك 
قطره از آب را نخواهيم داد، چراكه اين خواسته تمام مردم 
اين استان است. وى با اشاره به پرداخت حقوق هاى نجومى 
در دولت گفت: اين مسئله براى همه آشكار شد و در اين رابطه حتى مشخص شد كه شايد 
نزديك به يك هزار نفر اين حقوق ها را دريافت مى كنند. امام جمعه اهواز با بيان اينكه بيشتر اين 
حقوق ها مربوط به مراكز اقتصادى مانند بانك ها بود و در بين وزرا رواج كمترى داشت، عنوان 
كرد: پرداخت اين حقوق ها نشان از عدم برنامه جامع و دقيق براى پرداخت حقوق بوده و انتظار 

مى رود با تدوين يك نظام نامه در جهت مشخص شدن حقوق ها اقدام شود.

معاون امور عمرانى استاندارى خوزستان خطاب به شهرداران 
استان گفت: هيچ شهردارى حق تغيير كاربرى زمين هاى غير 
مسكونى ، هزينه كرد خارج از بودجه مصوب و جذب بى ضابطه 
در شهردارى را ندارد. احمد سياحى در چهارمين گردهمايى 
شهرداران استان خوزستان در تاالر نيايش شوش تغيير كاربرى 
زمين هاى غير مسكونى از سوى شهرداران را مورد انتقاد قرار داد 
و تاكيد كرد: هيچ شهردارى به بهانه افزايش درآمد حق فروش 
زمين هاى غيرمسكونى را ندارد. وى بيكارى را مشكل جدى در 
خوزستان عنوان كرد و گفت: قرار نيست شهردارى ها با جذب 
بى قاعده و مازاد بر نياز، آمار بيكارى شهر را كاهش دهند چرا 

كه ناتوانى شهردارى در پرداخت حقوق ماهانه كاركنان خدمات 
رسانى به شهروندان را مختل مى كند. سياحى شهردارى را دولت 
كوچك توصيف كرد و گفت: عملكرد شهردارى ها و اعضاى 
شوراى شهر و حل مشكالت شهرى رضايت مردم را به دنبال 
دارد. وى گفت: 71 درصد جمعيت خوزستان در 76 شهر استان 
ساكن و 29 درصد نيز در چهار هزار و 58 روستاى خوزستان 
سكونت دارند. سياحى خوزستان را اقتصادى ترين استان كشور 
دانست و ضمن تقدير از تالش شهرداران خوزستان، اين تالش 
ها را متناسب با ظرفيت هاى بى شمار استان ندانست و گفت:با 
استفاده از تمامى ظرفيت هاى خوزستان مى توان خدمات 
بهترى را به مردم استان ارائه كرد. معاون هماهنگى امور عمرانى 
استاندار خوزستان نگاه شهرداران به ماليات بر ارزش افزوده براى 
ارائه خدمات و انجام طرح هاى عمرانى در شهرها را مورد انتقاد 
قرار داد و افزود: شهرداران بايد براى افزايش درآمد از راه هاى 
قانونى نهايت تالش خود را انجام دهند. وى با تاكيد بر ضرورت 
كاهش هزينه ها و جلوگيرى از جذب بى ضابطه نيروى انسانى 
در شهردارى گفت: هيچ شهردارى حق جذب نيروى جديد جز 

از طريق فرآيند قانونى را ندارد.
توان  استان  هاى  شهردارى  برخى  حالى  در  افزود:  سياحى 
پرداخت حقوق ماهانه كاركنان خود را ندارند اقدام به جذب افراد 

با سطح تحصيلى پايين و بدون تخصص الزم و بدون طى 
فرآيند قانونى نموده اند.

وى همچنين افزود: بايد شهردارى هاى خوزستان برون سپارى 
را در دستور كار خود قرار داده و از كار امانى پرهيز كنند.

سياحى موتور محرك اقتصاد كشور را سرمايه گذاران بخش 
خصوصى دانست و ادامه داد: جذب سرمايه گذار داراى ادبيات 
خاصى است كه شهرداران خوزستان نسبت به اين ادبيات 

آشنايى كامل را ندارند.
معاون استاندار خوزستان تعامل و همكارى اعضاى شوراهاى 
شهر و شهرداران خوزستان را خواستار شد و ادامه داد: بايد 
اعضاى شوراى شهر در انتخاب شهرداران قوى و توانمند به 
خوبى عمل كنند و به بهانه كوچكترين اشتباه شهردار را استيضاح 

نكنند.
سياحى افزود: وجود شهردار و اعضاى شوراى شهر ضعيف 
موجب بروز مشكالت در شهرها مى شود كه در اين زمينه 
هوشيارى مردم در انتخابات و انتخاب افراد توانمند در پيگيرى 

مشكل شهر بسيار اهميت دارد.
معاون استاندار خوزستان با حق الناس خواندن بودجه شهردارى 
ها گفت: هيچ شهردارى نبايد خارج از بودجه مصوب شهردارى 

ريالى هزينه كند.

نماينده مردم اهواز در مجلس شوراى اسالمى گفت: برخى از سدسازى هاى 
گذشته در استان خوزستان غيركارشناسى بوده، به نظر مى رسد انتقال آب هم 

همان روال سياسى سدسازى را طى مى كند.
همايون يوسفى با بيان اينكه حيات در جلگه خوزستان همواره و در طول 
تاريخ وابسته به رود كارون بوده است اظهار كرد: طبق بررسى هاى صورت 
گرفته آورده كارون در حال حاضر كمتر از نياز خود مردم خوزستان است و 
به اين دليل انتقال آب از اين رودخانه، در مقطع كنونى توجيه كارشناسى 
ندارد.وى با بيان اين كه بايد در خصوص انتقال آب كارون كار كارشناسى و 
غيرسياسى انجام شود عنوان كرد: متاسفانه در برخى مقاطع، بعضى از كارهاى 
كارشناسى كه در اين مقوله انجام شده توام با بحث هاى سياسى بوده است.

يوسفى با اشاره به اين كه در ابتدا بايد نياز جلگه خوزستان مشخص 
شود وپس از آن نظرات كارشناسانه در خصوص انتقال آب از رود 
كارون ارائه شود گفت: نيازسنجى دقيق و كارشناسانه در سطح استان 
خوزستان در موضوع «آب» بايد در اولويت امور مربوط به انتقال آب 
از رود كارون قرار داشته باشد.نماينده مردم اهواز در مجلس شوراى 
اسالمى در پايان با بيان اين كه كسانى كه زمانى در كشور بحث 
سدسازى را پيگيرى مى كردند، امروز در خصوص انتقال آب بحث مى 
كنند يادآور شد: همانگونه كه اكنون مشخص شده برخى از سدسازى 
هاى گذشته در استان خوزستان غيركارشناسى بوده، به نظر مى رسد 

انتقال آب هم همان روال سياسى سدسازى را طى مى كند.

آيت اهللا جزايرى: اجازه انتقال حتى يك قطره آب كارون را نخواهيم داد

معاون امور عمرانى استاندارى خوزستان:
هيچ شهردارى حق جذب نيروى جديد ندارد

انتقال آب «كارون» روال سياسى سدسازى در خوزستان را طى مى كند

در سايه بى تدبيرى مسئوالن

خوزستان، تلى از خاك
داستان غم انگیز نفس های حبس شده در سینه
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لزوم تزريق ده ميليون يورو براى پروژه تصفيه خانه شرق اهواز
استاندار خوزستان در بازديد از تاسيسات پروژه تصفيه 
خانه فاضالب شرق اهواز گفت :به دستور وزير نيرو 
پروژه  براى  اعتبار  تزريق  بايد  يورو  ميليون  ده  حدود 
تصفيه خانه شرق اهواز صورت مى پذيرفت، درحال 

حاضر بنده پيگير جذب اين اعتبار خواهم بود. 
به  ارزى  مطالبات  وصول  افزود:  شريعتى  غالمرضا 
قابل  تاثير  عراق  كشور  مطالبات  مورد  در  خصوص 
توجهى خواهد داشت.  وى ابراز كرد :روند اجرايى پروژه با وجود عدم تخصيص اعتبارات الزم براى 

اجراى اين پروژه به عنوان يكى از پيشرفته ترين تصفيه خانه هاى كشور رضايت بخش بوده است. 
وى گفت:جهت پيگيرى وضعيت اين پروژه با توجه به سعى در جذب اعتبارات اجراى آن به محل 

تاسيسات اين تصفيه خانه خواهم آمد .

تقدير مسئولين استان از تالش هاى دانشگاه آزاد اسالمى
 در جهت احياء سنت هاى اسالمى

نماينده ولى فقيه در استان و امام جمعه اهواز و مدير كل 
كميته امداد امام خمينى (ره) استان خوزستان با اهداء لوح 
تقدير از خدمات خيرخواهانه دانشگاه آزاد اسالمى تقدير 
نمودند .  گفتنى است در آخرين همكارى ميان دانشگاه 
آزاد اسالمى در استان خوزستان و كميته امداد امام خمينى 
(ره) با  ايجاد پايگاه طرح اكرام ايتام و محسنين ،130 حامى 

حمايت  از 162 كودك مددجو را بر عهده گرفتند.

استمداد برق اهواز از مردم جهت جلوگيرى از قطع برق ناخواسته
به منظور جلوگيرى از قطع برق  و ارائه برق مطمئن و 
پايدار در شرايط سخت آب و هوايى تابستان توسط شركت 
توزيع برق در كالنشهر اهواز، مسئولين خواستار رعايت 
شهروندان  توسط  پيك  هاي  ساعت  در  مصرف  الگوى 

شدند.
عليرضا شكرخدايى مدير روابط عمومى اين شركت ضمن 

اعالم باال رفتن بار شبكه برق طى روزهاى گذشته 
 در اين باره گفت:  مجموعه صنعت برق در كالنشهر اهواز اعم از توليد، انتقال و توزيع برق به صورت 
شبانه روزى در تالش هستند تا بتوانند نسبت به ارائه خدمات مطلوب و برق مطمئن و پايدار به مردم 

شريف از هيچ اقدامى كوتاهى ننمايند.
وى در ادامه افزود: طى روزهاى گذشته شاهد افزايش بار شبكه برق بيش از حد بخاطر گرماى بعضا 
بيش از50 درجه  بوده ايم كه اين مهم موجب بروز اشكال در خدمت رسانى مناسب به مردم گرديده 

و خاموشيهاى ناخواسته اى را در پى داشته است. 
شكرخدايى خاطر نشان كرد: از ابتداى تابستان تاكنون با همكارى صميمانه رسانه هاى جمعى اعم از 
واحد خبر صدا و سيماى مركز خوزستان، برنامه راديويى مردم و مسئولين موج مثبت،خبرگزاريها و 
روزنامه هاى استانى در خصوص ترويج و فرهنگ سازى رعايت الگوى مصرف برق در اين فصل به 
ويژه معرفى ساعت پيك يا اوج مصرف برق كه در خوزستان و اهواز از ساعت 13تا 17 و از غروب 
آفتاب تا12شب مى باشد و همچنين استفاده ننمودن از لوازم غيرضرورى برقى مانند لباسشويى، 

جاروبرقى و نظاير  آن در ساعت پيك برق اقدامات گسترده اى انجام شده است.
مدير روابط عمومى شركت توزيع نيروى برق اهواز گفت: بهترين راه براى جلوگيرى از قطع خدمات 
رسانى برق، استفاده بهينه و بموقع از آن توسط مشتركين مى باشد و با توجه به اينكه لوازم سرمايشى 
براى ما در كالنشهر اهواز حكم اكسيژن را دارا مى باشد. لذا در صورتيكه خانواده هاى گرامى توصيه 
هاى كارشناسان برق را در اين فصل واقعا گرم و طاقت فرسا جدى نگيرند عليرغم ميل باطنى، شاهد 
خاموشى هاى ناخواسته اعم از كاهش بار ايستگاه ها توزيع و يا قطع برق در اثر آسيب به تجهيزات 

برقى در محل سكونت شهروندان خواهيم بود. 
وى در پايان اعالم نمود:  براساس آخرين آمار اعالم شده توسط وزارت نيرو براى اولين بار پيك كشور 
به 53 هزار مگاوات رسيده است كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته نزديك به سه هزار مگاوات 

افزايش داشته ايم كه تاكنون بى سابقه بوده است.

پروژه احداث پاركينگ 12 طبقه
 و مجتمع تجارى شهردارى خرمشهر

احداث پاركينگ طبقاتى12 طبقه و مجتمع تجارى در مركز 
شهر، چهارراه شهيد مطهرى جنب بازار روز در دستور 
كار شهردارى خرمشهر قرار گرفت. مطالعات و نقشه هاى 
اجرايى اين پروژه آماده و مقرر است توسط سرمايه گذار 
بخش خصوصى اجرا شود. در مركز شهر و با توجه به 
شرايط فعلى متاسفانه تمام فضاهاى تجارى و خدماتى فاقد 
پاركينگ مى باشند و نبود پاركينگ به يك معظل اساسى 

در شهر تبديل شده است گسترش روز افزون جمعيت در شهرها و ترافيك در هسته مركزى شهر 
اين مشكل را دو چندان كرده است و ساختمان هاى موجود نيز بدليل اينكه ساخت آنها به ساليان 
گذشته بر مى گردد، فضاى پاركينگ در آنها تعبيه نشده است شهردار خرمشهر با بيان اينكه 
پاركينگ مورد نظر داراى 12 طبقه مى باشد افزود با توجه به نقشه ها و مطالعاتى كه صورت 
گرفته اين پاركينگ ظرفيت 600 دستگاه خودرو را دارد. وى در بخشى ديگر از سخنان خود 
خاطر نشان كرد : سه طبقه از اين پروژه مجتمع تجارى پيش بينى شده كه الگويى مناسب براى 
ديگر مجتمع هاى تجارى و خدماتى باشد. شهردار خرمشهر خاطر نشان كرد : طبقه 12 اين 
پروژه كامال فضاى تفريحى و توريستى در نظر گرفته شده كه در آن باغى به نام(بام باغ) و 
رستورانى به نام (چهارفصل) قرار مى گيرد وى افزود : به دنبال احداث چند پروژه كالن زير 
بنايى در خرمشهر هستيم و براى پيشبرد اهداف خود و بهتر شدن كيفيت كارها از پيشنهادات 
:بدون  و نظرات همه شهروندان استفاده و بهره خواهيم برد. شهردار خرمشهر در ادامه افزود 
شك امروزه با روند روبه رشد تعداد خودروها و افزايش مشكالت ترافيكى احداث پاركينگ در 
شهر يك ضرورت اجتناب ناپذير است و بسيارى از سفرهاى روزانه درون شهرى با استفاده از 
خودروهاى شخصى صورت مى گيرد و رانندگان در صورت رسيدن به مقصد به دنبال فضاى 
مناسب جهت پارك خودروهاى خود مى باشند كه نبود پاركينگ ترافيك شهرى و مشكالت 
ديگر را به دنبال دارد بنابراين احداث پاركينگ طبقاتى راه گشاى بسيارى از گره هاى ترافيكى 
خواهد بود. شايان ذكر است هم اكنون اجراى پروژه در مرحله تست خاك جهت شروع عمليات 

اجرايى مى باشد.

مشكل مدارس كانكسى در شهرستان رامشير حل شود
فرماندار رامشير بر پيگيرى حل مشكل مدارس كانكسى در اين 

شهرستان تاكيد كرد
اين  پرورش  و  آموزش  شوراى  جلسه  در  فيوضى  سعيد 
شهرستان كه با حضور اعضاى مرتبط در سالن جلسات 
فرماندارى برگزار شد، بر همكارى همه دستگاه ها با كميته 

پشتيبانى سواد آموزى اين شهرستان تاكيد كرد.
وى اظهار كرد: سال گذشته با برنامه ريزى ها و اقدامات 
مطلوب خوشبختانه گام هاى خوبى در زمينه ريشه كنى بى سوادى برداشته شد كه اين اقدامات موجب شد 

تا معاون وزير آموزش و پرورش از فرماندار و اعضاى كميته پشتيبانى سواد آموزى تقدير كند.
وى گفت: امسال نيز بايد بيش از پيش تالش كنيم تا بى سوادى را به طور كلى ريشه كن كنيم و همه دستگاه 

ها موظف هستند همكارى الزم را با آموزش و پرورش داشته باشند.
فيوضى همچنين با تقدير از برگزار كنندگان كنكور در شهرستان عنوان كرد: انتظار مى رود دانش آموزان 

رامشيرى امسال بتوانند رتبه هاى خوبى را در كنكور كسب كنند.
فرماندار رامشير در ادامه بر پيگيرى جهت احداث مدرسه در روستاى رميله سفلى، پيگيرى جهت تامين اعتبار 
الزم براى حل مشكل مدارسى كه كالس هاى آنها در كانكس برگزار مى شود، همكارى اداره اوقاف و ساير 

ادارات شهرستان در راستاى تهيه پوشاك و لوازم التحرير دانش آموزان بى بضاعت تاكيد كرد.

ن تا ز و

باالخره داستان مديران پروازى به انتها رسيد و 
وزير نفت خط قرمزى بر مديريت اين دسته 
مديران در زيرمجموعه هاى وزارتخانه متبوع 

خود كشيد.
ــارت ها و  ــك خس ــدون ش ــأله اى كه ب مس
ــت و  ــت نف ــه صنع ــى ب ــيب هاى فراوان آس
پتروشيمى و محيط پيرامونى آن وارد كرده بود 
ــتان خوزستان و شهرستان بندر  و به ويژه اس
ــهر از اين قائله زخم هاى فراوانى بر تن  ماهش

رنجور خود دارند.
ــس دهم و  ــا آغاز به كار مجل ــبختانه ب خوش
هم نوايى نمايندگان مردم در مجلسين شوراى 
ــاى  ــرى و انتقاده ــرگان رهب ــالمى و خب اس

ــى از  ــانه و منطق كارشناس
ــر نفت  ــن موضوع وزي اي
ــه پس از  ــاب كرد ك را مج
حدود نيم قرن به اين قصه 

پر غصه خاتمه دهد.
ــره وزير نفت  امروز باالخ
صداى نمايندگان خوزستان 
ــه ويژه  ــت ب ــه مل در خان
انرژى  ــيون  كميس اعضاى 
ــنيد و به مطالبه برحق  را ش
ــق نفتى رنگ  مردمان مناط
مطالبه اى  ــيد؛  بخش تحقق 
كه بارها از زبان نمايندگان 
مجلس، نمايندگان خبرگان 
رهبرى و استاندار خوزستان 

مطرح شده بود. 

بحث مدیران پروازی 
با اقتصاد مقاومتی در تضاد است

ــاط چندى پيش  ــرادى در اين ارتب على گلم
ــى در صنايع  ــاد از انتصابات غير بوم ــا انتق ب
ــيمى اظهار كرده بود: افراد بومى هيچ  پتروش
ــيمى  ــت صنايع پتروش ــى در مديري جايگاه
ــتند و  ندارند، اكثر مديران صنايع پروازى هس

اين مسأله در تضاد با اقتصاد مقاومتى است.
مديران پروازى پتروشيمى استعفا دهند

ــر اينكه  ــا تأكيد ب ــى نيز ب ــت اهللا خادم هداي
ــيمى ها را  نمى توان با مديران پروازى، پتروش
ــتان بسيارى از  اداره كرد، گفته بود: در خوزس

مديران پروازى هستند در حالى كه براى اداره 
ــى نيازمند مديران عملياتى  مكان هاى عمليات
هستيم، مديران بايد از دل صنعت بيرون آمده 
باشند نه اينكه با خاله بازى و دوست بازى روى 

كار بيايند.
مخالف وجود حتى يك مدير پروازى هستم

ــريعتى نيز اظهار كرده بود: تمام  غالمرضا ش
سعى و تالش من بر اين است كه استان حتى 
يك مدير پروازى نداشته باشد و مسئوليت ها 

به مديران بومى سپرده شود.
وى گفته بود: بنده حتى با حضور فرماندارانى 
كه محل زندگى آن ها در اهواز است اما محل 
ــتان است مخالفم چرا كه  كار آن ها در شهرس

محل زندگى بخشدار و فرماندار بايد در محل 
ــد و تمام انرژى مدير  كار و خدمت خود باش
مورد نظر صرف مردم محل خدمت خود باشد 
ــر اين صورت اين روند را ظلم در حق  در غي

مردم منطقه مى دانم.
مديران پروازى عامل فقر در خوزستان هستند

ــتان در مجلس خبرگان  نماينده مردم خوزس
ــرده بود: در  ــرى نيز در اين باره عنوان ك رهب
حال حاضر 22 شركت پتروشيمى در ماهشهر 
فعاليت مى كنند اما حتى يكى از مديران آنها نيز 

اهل خوزستان نيستند.
ــن حيدرى افزوده بود: مديران  آيت اهللا محس
غير بومى عامل اصلى فقر در استان خوزستان 
بوده و آنها جاى جوانان خوزستانى را در امور 
ــش از 85 درصد منابع  ــى گرفته اند، بي اجراي

ــتان است اما با  ــور در استان خوزس نفتى كش
اين وجود بيكارى در ميان جوانان استان بيداد 

مى كند.
ــرانجام فريادها و انتقادهاى  در هر صورت س
نمايندگان مردم در مجلس خبرگان و شوراى 
ــالمى و استاندار خوزستان به نتيجه رسيد  اس
ــنامه اى  ــر نفت با صدور بخش ــروز وزي و ام
به كارگيرى و گماردن مديران پروازى در نفت 

و پتروشيمى را محدود كرد.
بيژن نامدار زنگنه در اين بخشنامه آورده است: 
ماهيت واحدهاى توليدى و ضرورت نظارت 
نزديك عملياتى بر همه امور اين واحد، اقتضا 
مى كند افراد در رده هاى مختلف مديريتى اين 
واحدها به طور مستمر در 
ــور يابند و  محل كار حض
ــه كارى خود نيز  در منطق
ــوارد كار در  ــز در م (به ج
ــكوهاى نفتى و جزاير)  س
اقامت داشته باشند و افزون 
بر اين امكان دسترسى آسان 
ــا حتى در  ــريع به آنه و س
نيز  غيركارى  ــاعت هاى  س

فراهم باشد.
ــنامه آمده:  در ادامه اين بخش
ضرورى است همه مديران 
ــگاه ها،   ــا ، پااليش مجتمع ه
ــردارى،   بهره ب ــاى  واحده
ــيمى  پتروش ــاى  كارخانه ه
ــان  ــز رده هاى بعدى (مانند مديران و رئيس و ني
بهره بردارى و ايمنى) به طور تمام وقت در محل 
خدمت خود حضور يابند و در منطقه كارى نيز 
اقامت داشته باشند و از انتصاب مديرانى كه به هر 
دليلى قادر به حضور دائمى در محل خدمت خود 
نيستند (به اصطالح مديران پروازى) خوددارى 

شود.
البته قرار است در هفته هاى آتى نسبت به تعيين 
تكليف مديران پروازى در صنعت نفت اقدام 
ــود، كه اميد مى رود با اجرايى شدن اين  ش
بخشنامه هرچه سريع تر شاهد پايان يافتن 
منطقه  ــع  صناي در  ــروازى  پ مديريت هاى 
ــيم و افق تازه اى پيش روى پيشرفت  باش
ــعه استان زرخيز خوزستان  و تعالى و توس

ــود. ــوده ش گش

گفت:  سه  اهواز  صنعتى  شهرك  مديرعامل 
شركت هاى صنعتى بزرگ كه از ظرفيت هاى 
بومى استفاده نمى كنند و نيروهاى غير بومى 

جاى جوانان خوزستانى را اشغال كرده اند.
ايمان عليرضايى با تشريح مشكالت و بحران 
هاى پيش روى صنعت استان و حمايت نكردن 
واحدهاى  از  پتروشيمى  بزرگ  هاى  شركت 
صنعتى استان اظهار كرد: متاسفانه واحدهاى 
صنعتى در سال هاى اخير به دليل عدم برنامه 
ريزى مناسب در دولت هاى قبلى، دچار بحران 
هايى شده اند كه امروز اين مشكالت خود را 
نشان داده و سال ها نياز به زمان است تا برطرف 
شود، اميدوارم دولت بتواند راهى براى برون 

رفت از اين مشكالت بيابد.
عليرضايى با بيان اين كه برخى از اين مشكالت 
در حوزه صنعت ناشى از سياست هاى دولت 
ها نيست؛ بلكه ناشى از سياست هاى مديران 
استانى است، عنوان كرد: اميدواريم بحران ها 
و موانع سر راه صنعت، مورد توجه و بررسى 

مجدد قرار بگيرد.
ها  شركت  نقدينگى  عدم  كرد:  تصريح  وى 
باعث مى شود اين شركت ها به سمت نزول 
هاى بازار و خسارت هاى جبران ناپذير از عدم 
نقدينگى و خريد مواد اوليه با قيمت هاى خيلى 
باال كشيده شوند چرا كه بانك ها تا به امروز 
هيچ گونه همكارى نداشته و يا اگر هم داشته 
اند، همكارى مناسب و قابل قبولى در بخش 
ارايه سرمايه در گردش و ايجاد نقدينگى براى 

واحدهاى صنعتى نبوده است.
مديرعامل شهرك صنعتى اهواز سه ادامه داد: 
اگر قرار بر اين باشد كه براى يك واحد صنعتى، 
سرمايه در گردش در نظر گرفته شود بايد زمانى 
اين سرمايه اختصاص داده شود كه آن واحد 
بودن  بر  زمان  كه  چرا  است  كرده  نياز  اعالم 
غده  يك  گردش،  در  سرمايه  گرفتن  پروسه 

سرطانى براى صنعت گر است.
عليرضايى افزود: زمان هاى طوالنى براى دادن 
شرايط  صنعتى،  واحد  به  گردش  در  سرمايه 

خوب را از صنعتگر مى گيرد.
وقتى صنعتگر مى گويد به سرمايه در گردش 
نياز دارد بايد در همان زمان به نيازش پاسخ داده 
شود نه اين كه شش ماه به دنبال دريافت آن، 
بروكراسى ادارى بانك ها را پشت سر بگذارد، 

اين مى شود نوشداروى پس از مرگ سهراب!
عليرضايى همچنين به عدم حمايت شركت 
هاى بزرگ پتروشيمى از شهرك هاى صنعتى 
اهواز و سازندگان تجهيزات صنعتى اشاره كرد 
و با بيان اينكه شهرك صنعتى اهواز سه يكى 
از شهرك هاى تخصصى در زمينه ساخت و 
حفارى  گاز،  نفت،  تجهيزات  خدمات  ارايه 
و خصوصا پتروشيمى هاست، تصريح كرد: 
اين شهرك در فاصله كمتر از يك ساعت تا 
پتروشيمى هاى بندر امام خمينى و ماهشهر قرار 
دارد اما متاسفانه هيچ نگاهى از سوى پتروشيمى 
هاى  ظرفيت  از  و  نيست  شهرك  اين  به  ها 

موجود آن استفاده نمى شود.
وى با اشاره به وجود فرودگاه ماهشهر؛ عنوان 
كرد: كارپرداز شركت پتروشيمى خريد خود را 
از شركت هاى خارج از استان انجام مى دهد اما 
حاضر نيست يك ساعت مسير تا اهواز را طى 
كند و بازديدى از فعاليت هاى شهرك صنعتى 

اهواز سه داشته باشد.
اين مديرعامل با اشاره به فعال بودن واحدهاى 

مطرح كشورى در شهرك صنعتى اهواز سه 
عنوان كرد: اين شهرك مى تواند تامين كننده نياز 

پتروشيمى ماهشهر و بندر امام باشد.
و  آرامش  زمان  در  هستيم  شاهد  متاسفانه 
به  نگاهى  پتروشيمى،  هاى  شركت  فعاليت 
شركت هاى صنعتى خوزستانى نمى شود اما 
در زمان به وجود آمدن فاجعه انفجار در مخازن 
پتروشيمى، همين خوزستانى هايى كه ديده نمى 
شدند، دست به دست هم دادند و بسيج شدند 
تا توانستند فاجعه را مهار كنند و جلوى ديگر 
فجايع احتمالى را بگيرند، به عبارتى زمانى كه 
شركت هاى پتروشيمى در بحران قرار گرفتند، 

خوزستانى ها ديده شدند.
نه  ها  شركت  اين  كرد:  تصريح  عليرضايى 
جوانان خوزستانى را مشغول به كار مى كنند و 
نه از واحدهاى صنعتى استانى استفاده مى كنند 

تا به واسطه آن اشتغال جوانان فراهم شود.
وى گفت: از استاندار خوزستان درخواست مى 
كنيم با شركت هاى صنعتى بزرگ كه از ظرفيت 
هاى بومى استفاده نمى كنند، شديدا برخورد كند 
چرا كه يكى از عوامل تشديد ناامنى خوزستان، 
بيكارى هايى است كه شركت هاى اين چنينى 
باعث آن هستند و به افزايش آن دامن مى زنند.

اجازه  ها  شركت  اين  داد:  ادامه  عليرضايى 
استخدام به جوانان را نمى دهند و جوانان بيكار 
هم به دليل نيازهاى خود؛ ممكن است دست به 
خطا بزنند، بعد شاهد هستيم كه عنوان ناامنى را 
به اين استان مى دهند، در صورتى كه نيروهاى 
غير بومى جاى جوانان خوزستانى را اشغال 

كرده اند.
مديرعامل شهرك صنعتى اهواز سه در پايان 
تاكيد كرد: از استاندار خوزستان مى خواهيم از 
البيگرى ها، ساليق و منافع فردى برخى مديران 
در استان جلوگيرى به عمل بياورد و افرادى كه 
در منافعى خاص، نيازهاى صنعتى خود را از 
خارج استان تهيه مى كنند، برخورد شود چرا كه 
يكى از عوامل ثبات آرامش و اشتغال استان در 

گرو برطرف كردن اين موانع است

مديرعامل شهرك صنعتى اهواز سه :

نيروهاى غير بومى جاى
 جوانان خوزستانى را اشغال كرده اند

 لزوم جلوگیری از البی گری های برخی مدیران استانی 

خبر
قطار شهرى براى اهواز 

به يك آرزو تبديل شده است

رييس شوراى شهر اهواز  گفت: با تمام هزينه ها اكنون قطار 
شهرى براى مردم اهواز به يك آرزو تبديل شده است.

شهرى  قطار  پروژه  پيمانكار  درخصوص  عالسوند  رامى 
سازمان  گزارش هاى  ارايه  از  پس  كرد:  اظهار  اهواز 
قطارشهرى كارشناسان و مشاوران، به اين نتيجه رسيديم كه 

پيمانكار پروژه قطار شهرى اهواز بايد خلع  يد شود.
وى افزود: آقاى خندان دل معاون عمرانى وزير كشور نيز 

موافق بودند كه خلع  يد از پيمانكار صورت گيرد.
رييس شوراى شهر اهواز تصريح كرد: مساله پيمانكار پروژه 
قطار شهرى تا هفته آينده تعيين تكليف خواهد شد و نظر ما 
اين است كه بايد پيمانكار خلع  يد شود؛ زيرا پيمانكار اكنون 

كار خاصى انجام نمى دهد.
وى با اشاره به عدم وفاى به عهد پيمانكار در اجراى فاز 
نخست ادامه داد: بايد تاكنون حداقل فاز نخست قطار شهرى 
افتتاح مى شد ولى چنين چيزى تاكنون حاصل نشده است و 
اميدواريم با تغيير پيمانكار، پروژه قطار شهرى پيشرفت كند.
عالسوند با بيان اينكه شركت هاى داخلى بسيارى وجود 
دارند كه مى توانند قطار شهرى اهواز را تكميل كنند يادآور 
شد: با تمام هزينه ها اكنون قطار شهرى براى مردم اهواز به 

يك آرزو تبديل شده است.

گمانه زنى ها درباره گور دسته جمعى 
در آبادان قابل تاييد نيست

فرمانده انتظامى آبادان با اشاره به كشف بقاياى چند جسد در 
آبادان گفت: اين كه اين محل، گور دسته جمعى بوده و يا مربوط 
به زمان جنگ باشد، براى ما قابل تاييد نيست و هر كسى بر 

حسب ظن خود مواردى را مطرح كرده است
سرهنگ سيدمحسن تقى زاده اظهار كرد:  هنوز نمى توان گفت 
كه محل كشف بقاياى چند جسد در آبادان، گور دسته جمعى 
بوده و يا افرادى كشته شده اند يا اين كه دفن اين اجساد به زمان 

جنگ بازمى گردد.
وى افزود: اين كه اين محل، گور دسته جمعى بوده و يا مربوط 
به زمان جنگ باشد، براى ما قابل تاييد نيست و هر كسى بر 
حسب ظن خود مواردى را مطرح كرده است. هنوز هيچ چيز 
مشخص نيست و موضوع توسط مراجع  ذى صالح در حال 
بررسى است. فرمانده انتظامى آبادان گفت:  اين چاله در حاشيه 
ـ شادگان و در يك زمين كشاورزى پيدا شده و  جاده آبادان 
در آن تكه هاى چند جسد از جمله دو جمجمه و مقدارى 

استخوان هاى سينه و قلم پا وجود داشت.
وى ادامه داد:  جمجمه ها و استخوان ها به سردخانه تحويل داده 
شده است. تقى زاده گفت: مشخص نيست كه چند جسد در 
اين چاله وجود داشته و آيا مرد و يا زن هستند و مرگ و دفن 
آنان به چه زمانى بازمى گردد. هيچ كدام از گمانه زنى ها درباره 
كشف اين اجساد قابل تاييد نيست و در اين زمينه تا انجام 

بررسى هاى الزم نمى توان اظهار نظر كرد.
وى در پاسخ به اين پرسش كه آيا ممكن است آثار بيشترى 
كشف شود؟ گفت:  هنوز هيچ چيزى مشخص نيست. تفحص 

نكرده ايم و تا دستور بعدى دست نگهداشته ايم.

انتقال 3200 زندانى كارون به زندان
 2500 نفرى شيبان ريسك مديريتى بود

مديركل زندان ها و اقدامات تامينى استان خوزستان گفت: 
انتقال سه هزار و 200 زندانى كارون به زندان دو هزار و 

500 نفرى شيبان ريسك مديريتى بود.
رضا پوستچى اظهار كرد: در جريان انتقال زندانيان كارون 
به زندان شيبان با كاهش آمار زندانيان، اين انتقال صورت 

پذيرفت.
وى افزود: در مدت يك ساله اخير حدود سه هزار نفر 
از آمار زندانيان در زندان هاى سطح استان بر اساس عفو 
كاهش  و  قضايى  مراجع  بيشتر  تالش  گلريزان،  رهبرى، 
ورودى كاهش يافت و بنابراين در انتقال زندانيان كارون به 

زندان شيبان مشكلى نداشتيم.
پوستچى با بيان اينكه ظرفيت زندان شيبان يك هزار و 600 
نفر بود، ادامه داد: با افزايش ظرفيت دو هزار نفرى به اين 

زندان، ظرفيت آن را افزايش داديم.
مديركل زندان ها و اقدامات تامينى استان خوزستان با بيان 
اينكه قانون انتقال زندان ها به خارج از شهرها در سال 80 
مصوب شد اما در بيشتر استان ها هنوز اجرايى نشده است، 
يادآور شد: اگر مى خواستيم يك زندان جديد با استاندارد 
جديد ايجاد كنيم حدود 800 ميليارد ريال هزينه در برداشت 
اما انتقال به زندان شيبان با هزينه 100 ميليارد ريالى انجام 

شد.
وى بيان كرد: زندان كارون زندان بزرگ و پراكنده اى به 
شكل وياليى بود كه حدود 50 سال از عمر آن مى گذرد و 
زندان فرسوده اى بود، اما زندان شيبان را دو طبقه ساختيم 

و زندان مجهزى است.
پوستچى با بيان اينكه آخرين آمار زندانيان كارون حدود سه 
هزار و 200 نفر بود، خاطرنشان كرد: قبل از انتقال زندانيان 
زندان كارون به زندان شيبان، تعداد زندانيان كارون كاهش 
يافت.  زندان كارون در بهمن ماه سال گذشته به مجتمع 

حرفه آموزى شيبان منتقل شد.

پايان نيم قرن مديريت پروازى 
در صنعت نفت و پتروشيمى

وزیر نفت با صدور ابالغیه ای مدیریت مدیران پروازی در زیرمجموعه های این وزارتخانه را ممنوع کرد.
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يادداشت
غلبه هويت جويي بر صراحت كودتا

ميرزا سعدين داورپناه: قيام شكوهمند مردم تركيه در برابر كودتاگران، بي شك حادثه 
اي تاريخي تلقي مي شود كه طي آن مردم مقابل تانك و تفنگ ايستادند تا قواعد 
جاري و وضع موجود را حفظ كنند.  قيام ملت تركيه ستايش برانگيز است و هر ناظري 
را هيجان زده مي كند.  بي ترديد اين مردم مسئوليت پذير با انگيزه هاي گوناگون به 
ميدان مقابله با كودتا آمدند و نمي توان تمام قوت مقاومت را بسود هويت، ايدئولوژي، 
حزب يا فرد خاصي مصادره كرد. در بررسي انگيزه هاي مقاومت مدني در برابر كودتا، 
مي توان دو خاستگاه اصلي و عمده را برشمرد و ضمن اين دسته بندي مالحظه داشت 
كه هر كدام از اين دو عنوان، افرادي را شامل مي شود كه لزوما در عرصه هاي ديگر 
فرهنگي و سياسي هم جهت نيستند. (بديهي است كه برخي هر دو انگيزه را داشتند و 

كساني هم با تفكرات خاص به ميدان آمدند.)
مدتهاست كه تجربه كودتا، ارتش را بمثابه تهديد اصلي ثبات سياسي تركيه نشانده و 
سياستمداران به هر طريقي تالش مي كنند كه تاثير ارتش بر معادالت سياسي را مهار 
كنند. اردوغان نيز طي سال ها حكمراني به ادله هايي براي پاكسازي همواره ارتش 
از نيروهاي سركش متوسل شده است و در اين تالش دست كم موفق بوده چنين 
باوري را در جامعه نهادينه كند كه پذيرش درخواست پيوستن به اتحاديه اروپا، مشروط 
به داشتن ارتشي غير سياسي است.  - يكي از دو خاستگاه مقاومت در برابر كودتاچيان، 
تمايل جدي بخشي از مردم به قطع دخالت ارتشيان در سياست مي باشد تا از اين 

رهگذر شايستگي پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا تقويت شود. 
- يكي ديگر از انگيزه هاي اصلي، اسالم خواهي بخش بزرگي از جامعه تركيه است 
كه حزب عدالت و توسعه را بيش از ديگر احزاب موجود به خود نزديك مي بينند.  در 
هر حال خيزش در برابر كودتاچيان با وجود چنين انگيزه هاي قدرتمندي نيز محتاج 
سازماندهي شجاعانه و تشكيل هسته اوليه قيام است. اگر چه نمي توان از تاثير شبكه 
هاي مجازي چشم پوشيد اما نقش كليدي و حساس ايجاد هسته اوليه قيام را تنها 
اندكي پس از اعالم كودتا، مساجد بر عهده گرفتند كه با اذان گويي مكرر، انبوه مخالفين 

كودتا را گرد مناره ها آوردند و به خيابان سرازير كردند. 
مساجد در ساعات بي ثباتي، محل فرماندهي و بازداشت كودتاچيان شد  و امنيت 
مسجد، سنگر مستحكم مسلماناني بود كه واليان كنوني به اتكاي خود آگاهي هويتي 

ايشان، حزب حاكم بر تركيه هستند. 
حزب حاكم تركيه هر چند حزبي اسالمگرا خوانده مي شود ولي آنچنان مقيد به خوانش 
معمول از شريعت نيست و مي كوشد قرائتي ملي از اسالم تركيه ارائه كند و به اتكاي 
آن گفتماني بسازد كه وحدت ملي را تضمين نمايد. در اين تجربه چند هفته پيش با 
اعالم رسمي عادي سازي روابط با اسرائيل در ماه روزه رمضان، چرخش نابهنگامي 

كرد كه بسياري از مسجديان را رنجاند.
علي رغم برآشفتگي افراطيون سالحدار و واكنش غير قابل قبولي كه در فرودگاه 
آتاتورك از خود نشان دادند، همچنان حزب اردوغان يك حزب اسالمي بشمار مي 
رود و از حمايت آشكار اسالمخواهان تركيه در برابر افراطيون سكوالر برخوردار است.

بر همين اساس اتهامزني به «گولن»، روحاني سرشناس امريكانشين، تالش 
«اردوغان» براي كاهش نفوذ جنبش اسالمگراي رقيبي است كه به سازماندهي 
گسترده مراكز خيريه و مدارس اشتهار دارد. جدي ترين رقيب حزب عدالت و توسعه 
در تالش براي جلب حمايت مساجد، تشكيالت مذهبي وابسته به گولن مي باشد 
و ميل به برخورداري از همين ظرفيت تعيين كنندگي مساجد، آرايش چنين صحنه 
رقابت آشكاري را رقم زده است.  سرانجام اگر چه ظهور و تسلط قدرت مسجد بر 
بخش بزرگ جامعه شهري، جديدترين واقعيت آشكار تركيه است اما همچنان بخش 
بزرگي از شهرنشينان تركيه، تمايالت اروپايي خود را بر اسالمخواهي ترجيح مي دهند. 
دولت تركيه سال هاست ميان اين دو مسير سرگردان مانده و بايد در آينده ديد كه آيا 
وزش پر توان اسالم خواهي مي تواند كشتي تركيه را به انتخاب و طي مسيري مستقيم 
متقاعد كند يا تنها بادي به بادبان است براي تغيير مسيرهاي مكرر و ادامه مارپيچ سكان 

داران تركيه روياباف و بي احتياط...
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با مردم گرسنه و بيكار  نمى توان امنيت ايجاد كرد
ــور با بيان اينكه كشورى مقتدر، مستحكم و مقاوم  خواهد بود كه اقتصاد خوبى داشته  وزير كش

باشد، گفت: قطعا با مردم گرسنه و فقير و بيكار نمى توان امنيت را تامين كرد.

عبدالرضا رحمانى فضلى با اشاره به لزوم اجراى اقتصاد مقاومتى، گفت: 
سياست هاى اقتصاد مقاومتى ابالغى از سوى مقام معظم رهبرى از همه 
ابعاد علمى، سياسى، اجتماعى، اقتصادى و دينى و مذهبى قابل توجيه 
و قبول است. وى تصريح كرد: امروزه همه اقتصاددان  كشور به اين 
باور رسيده اند كه چاره اى جز بحث اقتصاد مقاومتى براى رونق اقتصاد 
كشور نداريم و آن را به عنوان منشور اقتصادى كشور پذيرفته اند. رحمانى 
فضلى اظهار كرد: اجراى اقتصاد مقاومتى به لحاظ سياسى مى تواند محور 
وحدت و انسجام ملى قرار گيرد، زيرا همه مردم كشور بايد براى انجام آن 
همكارى داشته باشند. وزير كشور افزود: اين سياست ها به لحاظ اجتماعى 
هم توجيه پذير است، زيرا يكى از ويژگى هاى اقتصاد مقاومتى عدالت 
بنيان بودن آن است و همه رنجى كه در ابعاد اجتماعى حاكم بر كشور وجود دارد ناشى از عدم توازن و تعادل 

و نابرابرى در مناطق جغرافيايى است.
وى تصريح كرد: در حال حاضر حقيقت اين است كه با عدم توازن و تعادل در چرخه اقتصادى كشور 
روبرو هستيم كه ناشى از برنامه ريزى هاى غلط 70 تا 80 ساله در كشور است. رحمانى فضلى افزود: طى 
اين سالها نظام بودجه ريزى نادرستى بر كشور حاكم بوده و متاسفانه طى اين مدت تغييرات ساختارى و 

اساسى نداشتيم.

تغيير «نظام بروكراسى» كشور الزم است
وزير كشور با تاكيد بر لزوم تغيير ساختارهاى اقتصادى و مالى كشور در برنامه هاى ميان مدت و بلندمدت 
گفت: تغيير در نظام برنامه ريزى كشور واجب است. وى تصريح كرد: ما نياز داريم به سمت نظام برنامه ريزى 
منطقه اى برويم و چاره اى جز اين نداريم. رحمانى فضلى نظام بودجه ريزى كشور را نيز نيازمند تغيير دانست 
و افزود: متاسفانه در حال حاضر توزيع منابع بر اساس فعاليت و جمعيت صورت مى گيرد كه اين نحوه توزيع 

كامال اشتباه است.
وى تصريح كرد: نتيجه اينگونه توزيع منابع اين مى شود كه همه افراد براى برخوردارى از امكانات به سمت 
شهرهاى پرجمعيت و بزرگ هجوم مى آورند، به گونه اى كه در همين استان كرمانشاه، شهر كرمانشاه حدود 
يك ميليون نفر جمعيت دارد و شهر دوم پر جمعيت آن تنها 100 هزار نفر جمعيت دارد. رحمانى فضلى 
بر تغيير نظام مالياتى و نظام بانكدارى كشور هم تاكيد كرد و افزود: مهمترين نظامى كه تغيير اساسى آن الزم 

است، نظام بروكراسى كشور است.
وى تصريح كرد: متاسفاته بدترين مشكل ما در مسير توسعه در حوزه هاى مختلف نظام بروكراسى كشور 
است. رحمانى فضلى افزود: در حال حاضر ما در همه استانها ادارات كل وزارتخانه ها را داريم، اما باز هم 
براى پروژه ها بايد از اداره كلى كه در تهران است كسب تكليف شود و با اين كار عمال روند پروژه ها كند 
شده و اتالف وقت مى شود، درحالى كه به راحتى مى توان اين اقدامات را در ادارات كل استانها انجام داد. 
وزير كشور اظهار كرد: اگر در ادارات كل استانها كارشناس نداريم بايد به آنها نيرو بدهيم، اگر امكانات نداريم 
بايد امكانات بدهيم و سعى كنيم اين روال بروكراسى كه مسئولين يا سرمايه گذاران از استانها راهى تهران 

شوند را كوتاه كنيم.

با مردم گرسنه و بيكار نمى توان  امنيت ايجاد كرد
وى در ادامه با بيان اينكه اقتصاد مقاومتى به لحاظ امنيتى هم قابل توجيه است، گفت: قطعا كشورى مقتدر، 
مستحكم و مقاوم خواهد بود كه اقتصاد خوبى داشته باشد. رحمانى فضلى اظهار كرد: قطعا با مردم گرسنه 
و فقير و بيكار نمى توان امنيت را تأمين كرد و حركت ما به سمت اقتصاد مقاومتى مى تواند براى ما امنيت را 
هم رقم بزند. وزير كشور افزود: به لحاظ دينى هم اقتصاد مقاومتى پذيرفته شده است، زيرا مقام معظم رهبرى 

سياست هاى اقتصاد مقاومتى را ابالغ كرده اند كه براى همگان الزم االجراست.

ی یا
حقوق هايى كه به فضـا  رفتند

ماهواره هايى كه روى زمين ماندند

در اين روزها كه به دليل كمبود بودجه، دانشگاهيان هر لحظه گاليه اى را سر مى 
دهند و حاصل زحمات و تالش صدها نخبه علمى كشور روى زمين خاك مى خورد 
اما حقوق هاى مديران به جاى ماهواره هاى دانشجويى به فضا مى رود و هر روز شاهد 

افشاى يك فيش حقوقى پرمحتوا هستيم. 
حقوق هايى كه شايد يك سال يا حتى يك ماه آن بتواند امكاناتى را براى نخبگان 
فراهم كند تا آن ها هم در كشور بمانند و علمشان را همين جا براى رفاه زندگى 

هموطنانشان هزينه كنند.

شريف ست به جاى فضا روى زمين سير مى كند
سال ها پيش، بيش از صد نفر از دانشجويان، دانش آموختگان و استادان محبوب ترين 
دانشگاه  ايران با امكاناتى كه شايد براى ساخت يك ماهواره آنقدر زياد هم نبود، 
ساخت يك ماهواره را آغاز و در طول پنج سال زحماتشان آن را «شريف ست» 

صدا كردند.
شريف ست ماهواره اى است تحقيقاتى كه قابليت هاى بسيار بيشترى نسبت به 
ماهواره هاى ساخته شده كنونى دارد مثال اين ماهواره عالوه بر سنجش از راه دور، 
مى تواند از فاصله 350 تا 500 كيلومترى بخش هاى مختلف زمين عكس رنگى 

RGB با دقت كمتر از 10 متر تهيه و به ايستگاه زمينى مخابره كند.
هرچند شريف ست در آذر ماه 92 تكميل و آماده پرتاب شد اما با لغو مراسم رونمايى 
بدون اعالم دليل، از آن به بعد تنها شاهد وعده و وعيد براى پرتاب ماهواره دانشگاه 

شريف بوديم.
از آن زمان هنوز هم زحمت صدها نخبه كشور در گوشه اى از سازمان فضايى خاك 

مى خورد و همچنان خبرى از پرتاب نيست.
يك بار مى گفتند اشكال فنى و بار ديگر مى گفتند افتخار ملى، خالصه هربار به 
بهانه اى ماهواره را روى زمين نگه داشتند و تاريخ پرتاب را به زمان ديگر موكول مى 
كردند. اما مشكل كار از كجاست؟ چرا شريفى ها اين همه مدت در انتظار هستند؟

وعده وعيدهايى كه طوالنى شدند 
شريف ست از سال 91 تا 94 در ميان وعده و وعيدهاى مسئوالن خاك خورد به 
طوريكه 16 آذر 94 وقتى رييس جمهور براى گراميداشت روز دانشجو به دانشگاه 
شريف رفت، يكى از دانشجويان اين دانشگاه يك جاكليدى با نماد شريف ست به او 

هديه داد و يادش را گرامى داشت.
دو ماه بعد همزمان با گراميداشت روز فضايى؛ از ماهواره اى به نام دوستى رونمايى 
شد كه گفتند همان شريف ست است با نام ديگر، اما سوالى كه ذهن بسيارى از 

دانشگاهيان را به خود معطوف كرده اين است كه چرا همان شريف ست تغيير نام 
داده هم، به فضا پرتاب نمى شود؟

 شريف ست قربانى چه مى شود؟ 
سعيد سهراب پور رييس سابق دانشگاه صنعتى شريف در تازه ترين اظهارنظر خود 
اعالم كرد كه يكى از داليل اتحاديه اروپا براى تحريم دانشگاه شريف كار بر روى 
ماهواره و قايق هاى تندرو است.  همچنين وى، بحث بودجه را علت تعويق در پرتاب 
ماهواره دانشگاه شريف عنوان كرده و گفت: اگر امسال بخواهند ماهواره اى پرتاب 

كنند، اولين ماهواره، دوستى يا همان شريف ست است.
البته با تمام اين تفاسير همچنان مسئوالن در حال وعده وعيد دادن هستند و باز هم از 
پرتاب ماهواره تا پايان امسال خبر مى دهند درحاليكه دانشگاهيان همچنان به پرتاب 

اين ماهواره حتى با تغيير نام خوش بين نيستند.

ماهواره ها در شرف پرتاب
محسن بهرامى رييس سازمان فضايى ايران از برنامه ريزى براى پرتاب دو ماهواره 
مخابراتى و سنجشى تا پايان امسال خبر داد و گفت: طراحى و ساخت ماهواره «ناهيد 
1» ( مربوط به دانشگاه علم و صنعت) ، «آت ست» (مربوط به دانشگاه اميركبير) 
و ماهواره «دوستى» (مربوط به دانشگاه شريف) تمام شده و تا پايان امسال يكى از 
ماهواره هاى «ناهيد 1» يا «آت ست» به عنوان ماهواره هاى مخابراتى و همچنين 

ماهواره دوستى به عنوان ماهواره سنجشى به فضا پرتاب خواهد شد.
وى همچنين از ساخت ماهواره ناهيد 2 خبر داد و افزود: در همين حال پروژه ماهواره 

«پارس» كه يك ماهواره سنجشى است را در دست توليد و ساخت داريم.
بهرامى با اشاره به اينكه پرتاب ماهواره هاى بومى مخابراتى و سنجشى در راستاى 
اجراى سياست هاى اقتصاد مقاومتى صورت مى گيرد، بيان كرد: اين ماهواره ها به 
صورت دانشجويى است و تا رسيدن به ماهواره ملى اين ماهواره ها را براى تست 

هاى عملياتى به فضا پرتاب مى كنيم.
بنابراين همانطور كه مسئوالن درباره پرتاب ماهواره ها به دانشگاهيان قول دادند آنها 
اميدوارند كه امسال ديگر زحماتشان به بار نشيند و انگيزه اى مضاعف براى فعاليتهاى 
خود بگيرند. اين روزها بهتر است مسئوالن بيشتر به فكر دانشگاهيان و به ويژه 
نخبگان دانشگاههاى بزرگ باشند چرا كه اين اقدام نه تنها مى تواند كشور را بيش از 
پيش به قله هاى موفقيت رسانده و سرآغازى براى پيشرفت روزافزون آن باشد بلكه 

نيروى جوان و تحصيل كرده مملكت براى كشور حفظ مى شود.

در نشست دفتر احمدى نژاد چه گذشت؟
ــگاه خبرنگاران نوشت: «براساس گزارش هاى رسيده »، فعاليت چراغ  باش
ــت جمهورى رسما كليد خورد. خاموش احمدى نژاد براى انتخابات رياس
ــه اى  ــابق دولت هاى نهم و دهم جلس ــدى نژاد به همراه مقامات س احم
ــيار برگزار  ــتى كه تحت تدبير حفاظتى بس ــى برگزار كردند، نشس انتخابات
ــخنرانان كليدى اين نشست  ــاس اين گزارش، رحيم مشايى از س شد.براس
ــخنان برخى از نزديكان  ــخنرانى كه حكايت از آن دارد برخالف س بود. س
احمدى نژاد، مشايى هنوز عرصه سياسى را ترك نكرده است.شمس الدين 
ــابق اقتصاد، نيكزاد وزير سابق مسكن و خسرو معتضد از  حسينى وزير س
ــت كه احمدى نژاد نيز به  ــه بودند.در اين نشس ــخنرانان اين جلس ديگر س
ــت  ــخنرانى پرداخت، در مورد فعاليت دولت يازدهم و انتخابات رياس س
جمهورى آينده بحث و گفتگو شد.به گفته ى يكى از حاضران كه به شرط 
عدم افشاى نامش با «انتخاب» سخن مى گفت، احمدى نژاد در اين جلسه 
ــتانى كه اخيرا سفر كرده، با درخواست هاى بسيار براى  گفت كه به هر اس
ــت.وى با اين حال گفته است كه فعال نمى  ــده اس كانديداتورى مواجه ش
ــمى در مورد كانديداتورى خود انتخاباتى  خواهد فضا را با اظهار نظر رس
ــت كه اين نشست در ساختمان دانشگاه ايرانيان برگزار  كند.الزم به ذكر اس

شده است.

انتقاد يك نماينده از نحوه دستگيرى
 مدير عامل بانك ملت

ــردم تهران در جمع خبرنگاران  ــت: الياس حضرتى نماينده م انتخاب نوش
ــت  ــپاه وارد اين موضوع( بازداش ــردم كه اطالعات س ــت: آرزو مى ك گف
ــد و قوه قضائيه خود در اين زمينه  ــابق بانك ملت) نمى ش مديرعامل س
ــت  ــى ويژه و حاد امنيتى پش ــا موضوعى خيل ــه حتم ــدام مى كرد.البت اق
ــت.توصيه ما به همه  ــت كه اطالعات سپاه وارد شده اس ماجرا بوده اس
ــت كه منافع مجموعه كشور  ــت  اندركاران در قواى سه گانه اين اس دس
ــل نكنند و اگر  ــتند وص ــب به آنها هس ــكلى منتس را به افرادى كه به ش
ــرزاده اش خالف كرده  ــرادرش و يا خواه ــى فرزندش، ب در جايى كس
ــد كه در جهت تبرى جستن و جلوگيرى از  ــت خود اولين كسى باش اس
ــكلى كه فاميلش به وجود آورده است اقدام كند. باشگاه خبرنگاران  مش

ــر كرد. اين خبر را منتش

اصولگرايان و تيغ دو َدم حقوق ها
ــئله حقوق ها را صرفا در  ــت: اما چرا اصولگرايان مس ــرق نوش روزنامه ش
ــد كه موضوع را  ــد؟ چرا اصرار دارن ــدوده كوچك مطرح مى كنن يك مح
ــد  ــه تعدادى از مديران ارش ــد در اينك ــدود و خالصه كنن ــا مح صرف
ــت مى كرده اند؟ چرا حاضر  ــت روحانى، حقوق هاى گزاف درياف دول
ــه دارتر ببينند؟ چرا حاضر  ــئله را مقدارى عميق تر و ريش ــتند مس نيس
ــا اين پرداخت ها از چه زمانى، چرا و چگونه  ــند اساس ــتند بپرس نيس
ــه پيامدها  ــتند و نمى خواهند ب ــت؟ چرا حاضر نيس ــده اس ــروع ش ش
ــتى گفت  ــخ مى بايس ــر موضوع ورود كنند؟ در پاس ــات عميق ت و تبع
ــت.  ــير دو َدم اس ــئله حقوق ها در حقيقت همانند يك تيغ يا شمش مس
ــك طرف مى توان آن را عليه دولت روحانى به كار گرفت؛ يعنى  از ي
ــدن موضوع پيش گرفتند؛  ــا روندى كه اصولگرايان از ابتداى مطرح ش دقيق
ــى عليه دولت يازدهم،  يعنى رويكردى آكنده از حداكثر بهره بردارى سياس
ــيرى دو دم است. بنابراين اصولگرايان خيلى دقت  اما «تيغ حقوق ها» شمش

مى كنند و مراقب  هستند به لبه ديگر تيغ نزديك نشوند. 

برخورد دوستانه با حقوق هاى نجومى
ــتانه  ــت: تذكرات منتقدان حقوق هاى نجومى و... دوس محمد پرهود نوش
بيان شود و مديران دولتى دوستانه بشنوند و كينه توزانه برخورد نكنند كه 
ــالمى نيست بخاطر تحقق عدالت و محقق شدن  اين به مصلحت نظام_اس
ــا صاحبان_حقوق_هاى_نجومى برخورد كنند  ــئوالن ب مطالبات مردم، مس
ــت. مسئوالن در  ــور اس ــكل كش همه ميدانيم  ركود، بيكارى و اقتصاد مش
ــتور مقام معظم رهبرى «اقتصاد_مقاومتى، اقدام  ــائل اقتصادى طبق دس مس
ــه كن شود و در برخورد با  ــكالت اقتصادى ريش و عمل» عمل كنند تا مش
ــان حقوق اى نامتعارف، هم همان كه مقام معظم رهبرى فرمودند و  صاحب

اجراى رهنمودهاى ايشان در اين عرصه تحقق خواست مردم است.

30 سال ديگر ايران به كشور
 ارواح بدل مى شود

ــه «صلح آمريكا» نوشت: در حال حاضر خطرى كه از جانب بحران  موسس
قريب الوقوع زيست محيطى ايران احساس مى شود، به مراتب بيش از خطر 
دشمنان خارجى و منازعات سياسى داخلى است.طبق گزارش «سازمان 
ــال 2013 منتشر  ــط س جنگل ها، مراتع، و آبخيزدارى ايران» كه در اواس
ــده بود، بيش از دو سوم خاك ايران -در حدود 118 ميليون هكتار- به  ش
ــى كالنترى» ، مشاور  ــدن به بيابان است. «عيس ــرعت در حال تبديل ش س
ــدار داده بود كه «مشكل اصلى اى كه ما  رئيس جمهور در گفت وگويى هش
را تهديد مى كند و از اسرائيل، و آمريكا و دعواهاى سياسى و... خطرناك تر 
ــكونت مى شود... اگر  ــت كه فالت ايران دارد غيرقابل س ــت... اين اس اس
ــود، ايران 30 سال ديگر كشور ارواح مى شود.»وى در  وضعيت اصالح نش
اين مصاحبه به شرح آينده هشدارآميز درياچه هاى خشك شده و سفره هاى 
ــى آب هاى زيرزمينى مى پردازد، كه احتماالً ميليون ها ايرانى را وادار به  خال
ترك محل سكونت خود خواهد كرد. طبق شاخص عملكرد زيست محيطى 
ــال 2012 كه از سوى دانشگاه هاى يِيل و كلمبيا انجام شده و 22 فاكتور  س
محيطى چون منابع آب، آلودگى هوا، تنوع زيستى، و تغييرات آب و هوايى 
را مورد بررسى قرار داده بود، ايران از ميان 132 كشور مورد مطالعه، در 

جايگاه 114 ام قرار گرفت.

معتاد پيدا كنيد جايزه ببريد!
استاندار آذربايجان شرقى با بيان اينكه به هر كسى كه يك نفر معتاد متجاهر 
ــتان پيدا و معرفى كند جايزه داده و از او سپاسگزار خواهم بود،  در اين اس
ــه سال تالش بى وقفه و خستگى ناپذير اعضاى شوراى  از اينكه پس از س
هماهنگى مبارزه با مواد مخدر، اين استان عارى از اين معتادان شده است، 

ابراز خرسندى كرد. سايت خبر تبريز اين خبر را منتشر كرد.

كواكبيان به دنبال تشكيل
 يك فراكسيون جديد 

ــت: مصطفى كواكبيان نماينده مردم تهران و عضو كميسيون  جام نيوز نوش
ــوراى اسالمى در نشست علنى  ــت خارجى مجلس ش امنيت ملى و سياس
ــكيل فراكسيونى  پارلمان اقدام به جمع آورى امضا از وكالى ملت براى تش
ــى براى تأمين منافع ملى» كرد.كواكبيان پيش از  ــيون ديپلماس با نام «فراكس
ــيون امنيت ملى و سياست خارجى  ــت رياست كميس اين براى تصدى پس
ــده بود كه از راهيابى به صندلى رياست اين كميسيون بازماند و  كانديدا ش

عالءالدين بروجردى به عنوان رئيس كميسيون امنيت ملى انتخاب شد.

معرفى متخلفان فساد در فوتبال
 به مراجع قضايى

ــيون اصل نود مجلس شوراى اسالمى گفت: تا االن شكايتى  رئيس كميس
ــيون اصل نود ارائه  ــاره حضور افراد دو تابعيتى در ورزش به كميس درب
ــت.داود محمدى درباره پرونده فساد در فوتبال اظهار داشت:  نشده اس
ــد و متخلفان هم  ــزارش اين پرونده در صحن علنى مجلس قرائت ش گ

ــده اند. به مراجع قضايى معرفى ش
ــخ به اين  ــالمى در پاس ــوراى اس ــيون اصل نود مجلس ش رئيس كميس
ــكايتى درباره حضور افراد دو تابعيتى در ورزش به اين  سوال كه آيا ش
ــت تصريح كرد: تا االن شكايتى درباره حضور  ــيون ارائه شده اس كميس
ــيون اصل نود ارائه نشده است، اگر  افراد دو تابعيتى در ورزش به كميس
ــكايتى به كميسيون ارائه شود ما تا حصول نتيجه به آن خواهيم  چنين ش

ــت. ــده اس ــر ش پرداخت.اين مطلب در ميزان منتش

پيشـنهاد وزير ارشـاد به آهنگ سـازان براى 
تحصيـل در حوزه هـاى علميـه

ــرى آهنگسازها را به  ــالمى گفت: بايد يكس ــاد اس وزير فرهنگ و ارش
ــكام مربوط به اين  ــوند و بتوانند اح ــتيم تا مجتهد ش حوزه علميه بفرس
ــتنباط كنند.على جنتى در سيزدهمين جلسه گفت وگوهاى  موضوع را اس
ــرفت، گفت: بعد از گذشت  ــالمى ايرانى پيش راهبردى مركز الگوى اس
ــيقى و اين كه كدام  ــالمى هنوز هم در نوع موس ــال از انقالب اس 37 س
ــت، اختالف نظرهاى فراوانى  ــيقى حالل و كدام موسيقى حرام اس موس
ــند.  وجود دارد. مقام معظم رهبرى موضوع فرهنگ را به خوبى مى شناس

ــد. ــود را دارن ــاص خ ــر خ ــز نظ ــد ني ــع تقلي مراج
ــزود: به تازگى اقداماتى در زمينه  ــخنانش اف  وى در بخش ديگرى از س
فرهنگى و در قم انجام شده است و موسسه اى به نام «فقه هنر» تشكيل 
ــر  ــنا منتش ــتنباط فقهى انجام دهند.اين مطلب در ايس ــد تا بتوانند اس ش

ــت. ــده اس ش

حملـه روزنامـه «كيهـان»
 بـه بيضايـى و رحمانيـان

ــرام بيضايى و محمد رحمانيان را  ــار مطلبى، به روزنامه «كيهان» با انتش
ــواد» خوانده است. چندى پيش  مورد هجمه قرار داده و آن دو را «بى س
ــنامه  ــاس نمايش ــد رحمانيان نمايش «مجلس ضربت زدن» را براس محم
ــهر روى صحنه برده بود كه با نگاهى ويژه به  ــرام بيضايى در تئاتر ش به

ــهادت امام على(ع) پرداخته بود. موضوع ش
ــر «ممنون كه  ــا تيت ــه امروز ب ــن مطلب ك ــان در اي ــه كيه  روزنام
ــر  ــد!» در بخش اخبار ادبى و هنرى خود منتش ــم مميزى نش نمايش
ر» در گفت وگو با يك روزنامه  ــت: «محمد . كرده است، نوشته اس
ــورت  ــزى ص ــرا ممي ــن اج ــبختانه در اي ــت: «خوش ــينمايى گف س
ــالمى «روز حسين»  ــنامه موهن و ضداس ــنده نمايش نگرفت.» نويس
ــاد تاكيد  ــت از اينكه ارش كه متن «بهرام. ب» را به صحنه برده اس
ــز از مميزى متنش  ــر پرهي ــين را مبنى ب ــنده خارج نش ــرط نويس و ش
ــام دينى را دليل  ــش مدنظر، نظ ــبختى كرد! نماي ــه ابراز خوش پذيرفت

ــربرآوردن خوارج، توصيف مى كند.  س
مضحك اين است كه نه نويسنده نمايشنامه و نه كارگردان آن، هيچ يك از 

سواد دينى و تاريخى و سياسى برخوردار نيستند.»

حمايت اصولگرايان از نامزدى
 احمدى نژاد منتفى است

ــى اصولگرا  ــت: احمد كريمى اصفهانى فعال سياس ــايت نوانديش نوش س
ــت جمهورى ،  ــرد اصولگرايان در انتخابات آتى رياس ــوص رويك درخص
گفت: "ما طبق روال قبل، در خط رهبرى حركت مى كنيم و در دو زمينه در 
ــتيم. در وهله اول در حال مطالعه اين موضوع هستيم كه  حال بررسى هس
آيا به صورت مستقل وارد انتخابات آتى شويم يا اينكه با گروه هاى سياسى 
ديگر ائتالف كنيم. از سويى ديگر درباره گزينه هاى مختلف در حال بررسى 
ــتيم و تعداد افرادى كه از نظر ما براى انتخابات صالحيت دارند، زياد  هس
ــن از كريمى اصفهانى  ــتيم." همچني ــتند، اّما؛ هنوز در حال مطالعه هس هس
ــژاد در انتخابات  ــد كه واكنش اصول گرايان به حضور احمدى ن ــوال ش س
ــخ داد كه حمايت اصولگرايان از  ــت جمهورى چيست و او پاس آتى رياس

احمدى نژاد در دور بعدى انتخابات رياست جمهورى منتفى است.

افشاگرى درباره مديريت اشرافى
  «مرد سرخه اى» بانك ملت

خبرگزارى تسنيم: موضوع فيش  هاى نجومى از چند هفته گذشته با دستور رهبر 
معظم انقالب وارد پيگيرى هاى جدى حقوقى و قضايى شده است. در آخرين 
اقدام، سازمان اطالعات سپاه على رستگار سرخه اى كه گفته مى شود ارتباطات 
نزديكى با حسين فريدون برادر رئيس جمهور دارد را به دستور مرجع قضايى 
و به اتهام فعاليت گسترده در يك باند سازمان يافته فساد بانكى بازداشت كرده 
است.خبرگزارى تسنيم نيز در همين زمينه به اسناد متعددى دست يافته است 
ــيختگى عجيب در حيف و ميل  ــان دهنده مديريت اشرافى و لجام گس كه نش
بيت المال توسط اين مدير سابق بانك ملت است. برخى اسنادى كه خبرنگار 
تسنيم از طريق برخى منابع در بانك ملت به دست آورده، نشان مى دهد على 
ــور و برخى مأموريت هاى  ــرخه اى در مسافرت هاى خارج از كش رستگار س
بانكى به صورت اشرافى و با سوء استفاده از بيت المال در هتل هاى گران قيمت 

و لوكس اقامت داشته است و از جيب ملت هزينه هاى گزافى پرداخته است.

كنايه قاليباف و روحانى به يكديگر
ــراى اداره اش به درآمدهاى  ــور ب رييس جمهور گفت: همان قدر كه اتكاء كش
ــهردارى به تراكم است.قاليباف تاكيد  ــت از آن مضرتر درآمد ش نفتى مضر اس
ــده محترم است اما اين عادت را كنار بگذاريم كه  كرد: همه حرف هاى گفته ش
بعد از نزديك به چهار دهه مسئوليت در سطوح مختلف، به عنوان يك مسئول در 
نقش اپوزوسيون حرف بزنيم بلكه بايد در نقش پاسخگويى حرف بزنيم و بگوييم 
ــال است در حوزه مديريت شهرى فعاليت  چه كرده ايم؟وى ادامه داد: بنده 10 س
دارم و از جهت تخصصى در دانشگاه هم كار من مديريت شهرى است، وقتى از 
حوزه نظرى و عملى به موضوع نگاه مى كنم شاهد هستم از زمان تصويب قانون 
شوراها در مجلس با همه لطف هاى تمامى دولت ها اما چيزى جز تضعيف شوراها 
و شهردارى ها را نديديم.وى ادامه داد: واقعيت تلخ اين است كه از زمان تصويب 
قانون شوراها در ابتداى دهه شصت، خصوصا بعد از دوران دفاع مقدس و از ابتداى 
دهه 70 كه كشور به سمت سازندگى حركت كرد تا امروز هر چه ديديم در عمل 
جز تضعيف شوراها دهيارى ها و شهردارى ها، چيز ديگرى نبوده است؛ در اين 
ميان فرقى هم نمى كند كه كدام دولت بوده است اما اگر روند را نگاه كنيم، شاهد 
هستيم هر روز اختيارات شوراها و شهردارى ها را كاهش داده اند و مديريت 

شهرى تضيعف شده است.

ــجويان و استادان  در حاليكه ماهواره هاى حاصل زحمت دانش
دانشگاه ها روى زمين مانده، خبرهايى از انتشار فيش هاى 

نجومى برخى مديران را مى شنويم. در سال هاى نه چندان دور 
پرتاب متوالى ماهواره هاى دانشجويى به افتخارى براى ايران و 
ــده و آوازه پيشرفت دانشگاهيان ايران در حوزه  ايرانى تبديل ش
ــود ولى حاال ديگر خبرى  ــاخت ماهواره در جهان پيچيده ب س
ــت، البته نه اينكه دانشگاهيان كشورمان  از پرتاب ماهواره نيس

ماهواره اى نساخته باشند بلكه فرمانى براى
ــتر ذهن مردم  ــود. اين روزها بيش ــاب آن ها صادر نمى ش  پرت
ــئوالن جاى توجه به فعاليت نخبگان دانشگاهى،   بخصوص مس

روى فيش هاى حقوقى نجومى متمركز است.
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استاندار خوزستان اخالق در جامعه را مهمترين اصل دانست و گفت: هرچه ما 
مى كشيم از بى اخالقى هايى است كه در جامعه حاكم شده و ما هم نسبت به آن ها 

مسئول هستيم. 
غالمرضا شريعتى در نخستين نشست خبرى خود با اصحاب رسانه استان در 
خصوص تغييرات مديريتى در استان اظهار كرد: اين موضوع چندين مرتبه از من 
سؤال شد. گفتم هنوز در مرحله ارزيابى هستيم و بايد اجازه دهيد كه اين ارزيابى 
از مسئوالن اجرايى استان اعم از فرمانداران، مديران ستادى استاندارى و ... مبتنى بر 

انتظاراتى كه از حوزه وظايف يك مدير مى رود كامل شود.
وى تأكيد كرد: پس از رصد و ارزيابى عملكرد مديران در اين خصوص تصميم گيرى 
خواهد شد. اگرچه معتقدم با تغيير افراد شايد 10 تا 15 درصد مسائل تغيير كند 
و بسيارى اوقات تغيير رويكردها، نظارت مستمر و خواستن از مديران مى تواند 

بسيارى از مسائل را حل كند.
استاندار خوزستان افزود: از اين جهت فكر مى كنم بايد اجازه دهيد كه مراحل آن طى 
شود و حتى براى من از لحاظ شرعى حجت شود؛ زيرا بدون مبنا و اساس نمى توانم 
فردى را تغيير دهم كه شايد در نتيجه اين تغيير آسيبى ايجاد شود. بايد از نظر شرعى 
و اخالقى نسبت به توانمند بودن فرد ديگر براى آن پست مديريتى توجيه شده باشم.

نمى گويم تغييرى نداريم يا تغيير قطعى داريم
شريعتى تصريح كرد: نمى گويم تغييرى نداريم يا تغيير قطعى داريم اما بايد منتظر 
تكميل ارزيابى ها بود. برخى از دوستان نيز كه در خصوص ادامه كارشان يا عدم 
ادامه به من مراجعه كردند، به آن ها گفتم شما كارتان را انجام دهيد من هم ارزيابى ام 

را انجام مى دهم.
وى اخالق در جامعه را مهمترين اصل دانست و گفت: هرچه ما مى كشيم از 
بى اخالقى هايى است كه در جامعه حاكم شده و ما هم نسبت به آن ها مسئول 
هستيم. الناس على دين ملوكهم، بايد اخالق را به جامعه برگردانيم و با بى اخالقى 

رفتار نكنيم زيرا نخستين شرط رعايت اخالق است.
استاندار خوزستان همچنين در پاسخ به پرسش يكى از خبرنگاران در خصوص 
مديريت نامطلوب آبفاى استان و حضور مديران پروازى در بسيارى از پست هاى 
كليدى و در رأس صنايع مهم استان، اظهار كرد: فرماندار و معاون فرماندار اهواز را 
به نوعى مدير پروازى نمى دانم زيرا شايد هر دو، سه هفته يكبار در اهواز حضور 

نداشته باشند و نمى شود نام اين را مدير پروازى بگذاريم.
فرماندارى كه منصوب مى كنم بايد در منطقه خود ساكن باشد

شريعتى ادامه داد: از سوى ديگر بسيارى از مديران ما در شهرستان ها اغلب تا ساعت 
3 بعدازظهر در آن شهرستان هستند و در اهواز زندگى مى كنند. نمى گويم اين روش 
درست است و به خودشان هم گفتم كه اين روش را نمى پسندم و فرماندارى كه 
منصوب مى كنم بايد در منطقه خود ساكن باشد. برخى از اين افراد پروازى تر از 
فرماندار اهواز هستند. در خصوص مدير آبفاى استان هم معتقدم مديرانى كه قرار 
است در سيستم استان كار كنند، نبايد چنين وضعيتى داشته باشند و بايد در دسترس 

باشند.
وى با بيان اين كه برنامه استان بر استفاده از كارشناسان است، خاطرنشان كرد: كار 
بايد به صورت كارشناسى شده پيش رود. اگر هيچ اطالعى از وضعيت سياسى و 
اجتماعى منطقه نداشته باشيم و بگوييم كارشناس هستيم، تمام تصميم گيرى ها بر 
مبناى تئورى انجام مى شود. در حالى كه افرادى كه در احزاب و گروه هاى مختلف 
فعاليت مى كنند اغلب افرادى هستند كه به مسائل سياسى عالقمندند، از مسائل 
و مشكالت مناطق مطلع هستند و با شهرستان ها و مناطق مختلف ارتباط دارند؛ 
بنابراين اين موضوع هيچ اشكالى ندارد كه از نظرات آن ها استفاده شود زيرا همه 

نظرات را بايد شنيد.
بايد نظرات و ديدگاه هاى همه اقشار و اقوام را شنيد

استاندار خوزستان تصريح كرد: در روز معارفه هم گفتم كه استاندار نمازشب خوان ها 
تا كاهل الصلوةها هستم. در مورد اقوام و گروه هاى مختلف نيز همين طور است و 
بايد نظرات و ديدگاه هاى همه اقشار، اقوام و ... را شنيد و در اين صورت احتمال 
خطا در تصميم گيرى نيز كاهش مى يابد؛ همانطور كه خداوند در قرآن مى فرمايد 
"فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه ..." كه خداوند آن ها را هدايت 

كرده و آن ها اهل خرد هستند.
شريعتى افزود: مانع شنيدن صحبت هيچ كس نشويم. اقوام هم حقوقى دارند و 
طبيعى است كه بايد سخن نخبگان و فعاالن آن ها شنيده و در راستاى احقاق حق و 

رسيدگى به مطالبات آن ها گام برداشته شود.
وى همچنين در پاسخ به صحبت يكى از خبرنگاران و كنايه وى به طرز پوشش 
استاندار گفت: آخوند هم مى تواند استاندار باشد و آخوند بودن جزو شرايط عدم 
احراز استاندارى نيست. اين مسأله كه يك پست و جايگاه بخواهد تيپ من را تغيير 
دهد، صحيح نيست. من قبل از پذيرفتن اين مسئوليت، فعاليت هاى علمى و سفرهاى 
خارجى زيادى داشتم اما آن هم باعث نشد كه تيپ من تغييرى كند. انسان بايد ثبات 

شخصيتى داشته باشد.
استاندار خوزستان در خصوص برنامه وى براى رفع مشكل بيكارى نيز اظهار 
داشت: بيكارى جزو مسائل بلندمدت است و بايد در بلندمدت به نتيجه برسد. ما 
بايد در اين روند قرار بگيريم و ريل گذارى استان در اين راستا انجام شود. تالش 
در جهت سرمايه گذارى، ايجاد فضا و بستر براى باال رفتن امنيت سرمايه گذارى و 
شتاب يافتن اين مسئله ممكن است 5 سال ديگر منجر به ايجاد 40 هزار شغل شود 

اما تالش ما و هدف من اين است.

شريعتى تصريح كرد: اگر بگويم كه در يكسال باقيمانده از عمر دولت يازدهم قرار 
است صدهزار شغل در استان ايجاد شود، حرف غيرمعمول و غيرمعقولى است. ما 
تالش داريم در اين فضا قرار بگيريم كه موانع نابه جا در توليد و سرمايه گذارى رفع 
شود. در اين صورت پس از من هر كسى هم در اين مسئوليت قرار بگيرد، وقتى آن 

فضا ايجاد شده باشد، كار به سرعت و سهولت انجام مى شود.
افرادى كه مى خواهند در مديريت استان باشند بايد با سياست دولت همراهى كنند

وى با بيان اين كه در اين خصوص در جلسات مختلف صادرات و سرمايه گذارى 
استان به شخصه فعاالنه حضور خواهم داشت، ادامه داد: عزم استان و مديريت استان 
در اين مسير جزم شده است و افرادى كه مى خواهند در مديريت استان حضور 
داشته باشند، بايد با اين فضا همراهى كنند. اين تنها سياست و رويكرد من به عنوان 
استاندار نيست بلكه سياست دولت است و بايد در اين مسير گام برداريم. افرادى كه 

همراهى كنند، هم در خدمت آن ها هستيم.
استاندار خوزستان در خصوص علت سفرهاى استانى وى و اهداف اين سفرها 
نيز گفت: تحركاتى كه با استراتژى مديريتى منطبق باشد، در اين سفرها مدنظر قرار 
دارد. ديدارها و بازديدهايى كه از مناطق مختلف صورت مى گيرد نيز ابتدا به منظور 
اشراف كامل بر مسائل و اوضاع احوال هر منطقه است زيرا اگر در اتاق خود بنشينم 
هر آنچه كه كارشناسان براى دستور بياورند را ناگزير امضا مى كنم اما اگر بگويم كه 
براى فالن مسأله اعتبار تخصيص يابد، وقتى كه بدانم رنج مردم در عدم اجراى فالن 
پروژه است، پول براى مسائل در اولويت هزينه مى  شود. سعى مى كنيم يك گروه 

مشاوران و كسانى كه رصد مى كنند نيز فعال كنيم.
در مورد انتقال آب از حق مردم خوزستان دفاع مى كنم

شريعتى درباره موضع وى در مورد انتقال آب تصريح كرد: نظر من همان نظر دولت 
است. رئيس جمهور به صراحت عنوان كردند كه هيچ كس حق ندارد آب را جز 
براى مصارف شرب انتقال دهد و بقيه آب سهم خوزستان است. ما نيز بر همان نظر 

رئيس جمهور هستيم و از حق مردم خوزستان دفاع مى كنيم.
وى با اشاره به جلسه روز گذشته در خصوص هفته فرهنگى افزود: در اين جلسه 
مطرح مى كردند كه داشته هاى خوزستان را در هفته فرهنگى مطرح كنيم كه به طور 
جدى گفتم نداشته ها يا داشته هايى كه باعث نداشته شدن هم شده اند را عنوان كنيم 
كه اين صدا به گوش مسئوالن مملكتى بيشتر برسد. بايد بيان شود خوزستان چه 
داشته هايى را داشته كه اكنون آن ها را ندارد و بايد آن ها برقرار شوند تا شرايط زيست 

مناسب در استان فراهم شود.
استاندار خوزستان تصريح كرد: استانى با اين ميزان فرصت ها و قابليت ها اگر شرايط 
زيست مناسب نداشته باشد، كسى در آن نمى ماند بايد محيط زيست و شرايط 

زيست فراهم باشد و شرايط زيست زمانى فراهم مى شود كه آن داشته ها برگردد 
شريعتى همچنين در پاسخ به سؤال خبرنگار ايسنا، در خصوص علت قرار نگرفتن 
خوزستان در فهرست استان هاى پايلوت براى اجراى طرح اقتصاد مقاومتى با وجود 
ظرفيت ها و پتانسيل هاى بسيار اقتصادى گفت: اين مساله بايد پيش از اين سؤال 
مى شد. البته اخيراً با آقاى نوبخت صحبت هايى كرديم كه قرار شد به استان بيايد و 

اين طرح اصالح مى شود.
وى در خصوص برنامه وى در حوزه آموزش و پرورش نيز گفت: اكنون البته 
آموزش و پرورش استان در رتبه آخر قرار ندارد و در كنكور نيز رتبه 21 كشور را 
كسب كرده است. برنامه هاى خوبى نيز در آموزش و پرورش تدوين شده است. 
به مديركل آموزش و پرورش گفتم كه هر پنجشنبه به  صورت اختصاصى دو تا سه 
ساعت از وقت خود را با حضور معاونان و يا رؤساى مناطق و شهرستان ها براى 
بررسى مشكالت آموزش و پرورش اختصاص داده ام و اگر نياييد يعنى مشكلى 

نداريد.

هرچه  مى كشيم از بى اخالقى حاكم در جامعه است

در شهر از حق مردم خوزستان دفاع مى كنم
مهدى جبارى: اينروزها براى انجام كارى (گرفتن استعالم)  
به سازمان امور مالياتى كيانپارس (خيابان13) مراجعه ميكنم. 

با موارد آزار دهنده زير مواجه شدم.
1. در دنياى خدمات غير حضورى تاكنون 3روز  وقت 

گذاشته مراجعه حضورى كرده ام.
دفعه اول: بدست آوردن اطالعات :  اينكه بايد چه كپى 

هايى تهيه كنم 
دفعه دوم: ايراز كردند كه چون سرمان شلوغ است فقط 
بين ساعت 7 تا 9 نوبت ميدهيم!!! (حداقل اين را دفعه قبل 

ميفرمودند)
دفعه سوم: ساعت 9 ده كم مراجعه كردم. گفت نوبت تمام شده 

بايد هفت مى آمدى!!! بعد لطف كردند! فعال نوبت داده اند.
احتماال دفعه چهارم: چون هنوز كارم انجام نشده

اشكاالت بديهى:
كال 3  دارد  وجود  مردم  مراجعه  كلى  كه  قسمتى  1.براى 
كارمند وجود دارد كه با داشتن اعصاب فوالدى ولى گاها 
كنترل از دست داده و عصبى برخورد ميكنند (مقصر سيستم 

غلط است نه اين بندگان خدا)
2. مدارك درخواستى (كه اكثرا بيهوده هستند) براى هركارى 
را بدون اطالع قبلى زياد ميكنند و شهروند بيچاره مجبور 
به دوندگى است. مثال براى انتقال آپارتمان شهروند بايد به 
اداره ثبت مراجعه كند و كپى برابر اصل افرازنامه را به قيمت 
22 هزار تومان خريدارى نمايد! ( حداقل 3 ساعت صرف 
وقت ) كه بى شك كارى عبث است و همين موضوع نيز 

شلوغى مضاعف ايجاد ميكند.
3. وقتى به رييس مربوطه ( آقاى على جنادله) مراجعه كردم 
و اشكاالت را بيان كردم با برخوردى ناشايست گفت همين 
است، كار از باال خراب است، و شما داريد وقت من را 

ميگيريد! دريغ از يك عذرخواهى خشك و خالى
عبث:  و  تكرارى  اسناد  و  مدرك  اينهمه  گرفتن  علت   .4
مسئول مربوطه عنوان فرمود بايد در سيستم وارد كنيم و 
پون هر از گاهى ممكن! است سيستم را عوض كنند و همه 
چيز! پاك شود ما همه مدارك را ميخواهيم. خدا را شكر 
كنيد! كه اداره ثبت به شما مدارك را داده! به برخى همين 

را هم نميدهد!
5. علت شلوغى از زبان مسئول مربوطه : من هستم و 2 تا 

كارمند و اينهمه مراجعه!
جالب اينجاست كه اينهمه ناز، اتالف وقت شهروندان براى 
ارائه خدمت خاصى هم نيست براى گرفتن پول ماليات از 

شهروندان است.
پيشنهاد:

اميد است مسئولين سازمان مالياتى عزيز به خود آمده بفهمند 
كه اساسا حقوق ميگيرند كه در خدمت شهروندان باشند 
نه اينكه براى آنان طرح مشكل نمايند و شهروندان را به 

خدمت بگيرند.
اين مشكالت براحتى و با كمى درايت و بازبينى روندها 
حل ميشود كه ثمره آن بى شك  آزاد شدن وقت بسيارى از 

ماندن در خوزستان جذابيتى شهروندان و كارمندان خواهد بود.
براى معلمان و نخبگان ندارد

آموزش و پرورش خوزستان در كشور جايگاه خوبى ندارد 
و نسبت به سال هاى طاليى خود كه در رتبه هاى نخست 

آموزشى قرار داشت فاصله زيادى گرفته است. 
ــاتيد و معلمان به دليل شرايط فوق العاده  زمانى بهترين اس
ــهيالت، به خوزستان مى  در پرداخت حقوق و اعطاى تس
آمدند كه يك نمونه اش تدريس استاد معين در اهواز پيش 
از انقالب در دبيرستان شاپور سابق است. آن زمان خوزستان 
در رده هاى اول نظام آموزشى ايران بود اما حال چه اتفاقى 
ــرار گرفته و مهاجرت  ــروزه در رده ى آخر ق ــاده كه ام افت
نخبگان و معلمان حالتى معكوس به خود گرفته و ماندن در 

خوزستان را به صالح نمى دانند؟ 
ريزگردها مهاجرت نخبگان را 

چند برابر كرده است
صاحب نظران عوامل مختلفى را در مهاجرت نخبگان و ميل 
به رفتن معلمان از خوزستان موثر مى دانند. حرج چلداوى 
معاون پژوهشى آموزش و پرورش خوزستان ريزگردها را 
ــديد در مهاجرت مى داند و مى گويد: در  عامل اصلى تش
ــتان مهاجرت بى رويه نيروى انسانى  آموزش و پرورش اس
به ويژه بعد از بروز پديد گرد و خاك را شاهد هستيم. كمبود 
ــتان بيش از ساير  ــانى در آموزش و پرورش اس نيروى انس
ــت كه الزم است اين مشكل به صورت ويژه از  استان هاس

سوى وزارت آموزش و پرورش پيگيرى شود.
مهاجرت مغزها از خوزستان

 تشديد شده است
ــتان ،  ــاد نخبگان خوزس ــوندى رييس بني ــن زراس همچني
ــب زندگى در  ــرايط نامناس مهاجرت نخبگان را معلول ش
خوزستان مى داند و مى گويد: شرايط زندگى براى افزايش 

ماندگارى نخبگان در خوزستان بايد بهبود يابد.
ــگاهى در  ــتاد دانش ــد: وقتى حقوق يك اس ــى گوي وى م
ضعيف ترين استان كشور هم اندازه با حقوق ديگر استان ها 
ــمت يك استان محروم از منابع  ــد، اين نخبه چرا به س باش
ــتان به اين شكل بوده  مهاجرت كند؟ وقتى كه وضعيت اس
و اين همه آزردگى باشد يك چيز به ذهن مردم مى رسد و 
آن هم مهاجرت از استان است. مهاجرت توسط مردم عادى 

انجام نمى شود و در واقع مهاجرت مغزها اتفاق مى افتد.
تمايلى براى زندگى
 در خوزستان نيست

ــتان نيز روند مهاجرت از  ــبق خوزس همچنين نماينده اس
ــدار دهنده مى داند و مى گويد : امروزه  ــتان را هش خوزس
ــتان از مشكالتى نظير بحران هاى آب، خشكسالى،  خوزس
ــعه نيافتگى آن با  ريزگردها، بيكارى و... رنج مى برد و توس
ــى و سرمايه اى كه در استان هست  جايگاه تاريخى، ارزش
ــاكنان  ــيارى از فرهنگيان و همچنين س ــبت ندارد. بس نس
ــتام به خاطر عواملى چون ريزگردها و آلودگى آب  خوزس

و هوا تمايلى به زندگى در اين استان ندارند و 
ميل به مهاجرت دارند.

آمار باالى  درخواست هاى 
انتقالى معلمان از خوزستان

ــتان خوزستان را  حكايت تلخ اين روزهاى اس
مى توان از آمار باالى تقاضاى معلم هايش براى 
خروج از اين استان و نارضايتى و بى انگيزگى 
آنان پس از مخالفت با اين درخواست و ماندن 

اجبارى پشت ميز تدريس مشاهده كرد.
به گفته معاون توسعه مديريت و پشتيبانى آموزش 
و پرورش خوزستان بيش از دو هزار نفر از معلمان 

درخواست انتقال به استان هاى ديگر دارند.

خوزستان جاذبه اى براى 
ماندگارى معلمان ندارد

ــيروس خدادادى ضمن اشاره به تمايل روز  س
ــتان گفت:  ــراى خروج از اس ــزون معلمان ب اف
متاسفانه درصد ورودى معلمان به استان نسبت 
به خروجى بسيار كم است و در واقع خوزستان 
جاذبه اى براى ماندگارى نيروى انسانى آموزش 
ــاهد  ــاله ش ــفانه هر س و پرورش ندارد و متاس

ــراى خروج از  ــيارى ب تقاضاهاى بس
استان هستيم.

ــى تقاضاى معلمان  وى داليل اصل
جهت خروج از استان را مشكالت 

ــرايط  آب و هوايى، ريزگردها، ش
ــتى ، مشكالت  سخت معيش

و....  ــى  رفاه ــى،  درمان
ــرد و گفت:  ــوان ك عن
چنين  در  كه  معلمانى 
شرايطى مشغول تعليم 
و تربيت دانش آموزان 
هستند بايد مورد توجه 
بيشترى قرار بگيرند و 

اگر به اين منوال ادامه دهيم خوزستان با مشكل كمبود 
شديد معلم روبرو خواهد شد.

مدارس دو شيفتى و كاهش 
كيفيت آموزش

ــيارى از مدارس خوزستان به   خدادادى افزود: بس
علت نداشتن معلم به صورت دو شيفتى و 
فوق العاده كالس هايشان برگزار مى شود 
ــوع موجب كاهش كيفيت  و همين موض

آموزش در مدارس و تدريس معلمان شده 
است.

معاون توسعه مديريت و پشتيبانى آموزش 
و پرورش خوزستان تنها راه حل مشكالت 
آموزشى استان را در نظر گرفتن فوق العاده 
ــاى حقوقى و  ــان در فيش ه ــراى معلم ب
تدارك امكانات رفاهى دانست و تصريح 
ــتان با داشتن 63 هزار معلم ،  كرد: خوزس
ــه و 40 منطقه آموزش و  ــزار مدرس 10 ه
پرورش در خوزستان فاقد يك فضاى سبز 
ــب براى  تفريحى و امكانات رفاهى مناس

معلمان است.

ماندن در خوزستان 
جذابيتى براى معلمان ندارد

رفيعى معاون پرورشى آموزش و پرورش 
استان خوزستان خروج نخبگان و رفتن 
معلمان را از خوزستان معلول محروميت 
ــت و گفت: معلمان اكثرا به  استان دانس
ــه دارند  ــى ك ــكالت فراوان ــت مش جه
ــتان مى  تصميم به انتقال به خارج از اس
گيرند البته بايد در نظر داشت خوزستان 
ــيارى دارد و به دليل  ــق محروم بس مناط
نداشتن معلم از نيروى غيربومى استفاده 
ــت در چنين  كرده و طبيعى اس
ــم غيربومى تصميم  زمانى معل
ــه رفتن بگيرد زيرا ماندن در  ب
ــتان براى او جذابيتى  خوزس

ندارد.
ــمال  ــى مناطقى در ش رفيع
ــد انديكا،  ــتان مانن خوزس
دهدز و جنوب خوزستان 
ــتان،  ــزه، بس ــد هوي مانن
از  و....  باوى 
جمله 

اين مناطق عنوان كرد و افزود: متاسفانه سيستم استخدامى 
ــى جذب كند يا  ــته نيروى بوم ــوزش و پرورش نتوانس آم
ــته و همين مساله موجب حجم  نيروى بومى وجود نداش

باالى نيروى غيربومى در استان شده است.
ــتان عواملى  ــى آموزش و پرورش خوزس معاون پرورش
ــود آب و هواى  ــتان با وج ــختى كار در خوزس مانند س
گرم، ريزگردها، هزينه باالى زندگى و تعلق نگرفتن حق 
بدى آب و هوا و مناطق محروم در فيش حقوقى معلمان 
ــتان  ــر داليل تقاضاى باالى انتقال به خارج اس را از ديگ

عنوان كرد.

نمى توان با 100 هزار تومان
 براى معلمان ايجاد جاذبه كرد

وى گفت: حقوق دريافتى فردى با مدرك كارشناسى ارشد 
ــيار كمتر  ــتان بس ــا دكترى در آموزش و پرورش خوزس ي
ــت. چنين فردى اگر در جاى  ــتگاه هاى ديگر اس از دس
ــاى بهترى برخوردار  ــرى كار كند از حقوق و مزاي ديگ
ــى 200 هزار تومان  ــود. با اضافه كردن 100 ال خواهد ب
به معلمان نمى شود جاذبه اى جهت نگه داشتن آنها در 

استان ايجاد كرد.
وى تصريح كرد: تا زمانى كه به لحاظ ساختارى تصميم 
درستى گرفته نشود خروج معلمان از استان ادامه خواهد 
داشت و در آينده مشكالت بسيارى در سيستم آموزشى 
ــت البته راهكارهايى وجود  ــود معلم خواهيم داش و كمب
ــد ارائه  ــاخص هاى الزم مانن ــا كردن ش ــا با مهي دارد ت
ــتى ،  ــكالت معيش ــات رفاهى به معلمان، رفع مش خدم
ــى ايجاد كنيم تا معلم  ــى و ... جذابيت هاى خاص درمان

رغبت به ماندن در استان نمايند.
ــتار همكارى و ورود مسئولين و  رفيعى همچنين خواس
دستگاههاى استانى و كشورى مانند مجلس به مشكالت 
آموزشى استان شد تا با تصويب قوانينى مشكالت معلمان 

را حل كنند.

بسيارى از مكانيزم هاى
 نگه داشتن معلمان در اختيار 
آموزش و پرورش نيست

مديركل آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به تعداد زياد 
ــت هاى خروج معلمان از استان گفت: فقط مى  درخواس
توانيم با انتقال 300 نفر موافقت كنيم و اگر بيش از اين 
ميزان موافقت صورت گيرد آمار ورودى منفى م يشود 
و با مشكل آموزشى و كمبود معلم روبرو خواهيم شد. 
ــيارى از مكانيسم هاى نگه  تقى زاده گفت: البته بس
ــتن معلمان از قبيل امكانات رفاهى، خدماتى و  داش
درمانى در اختيار آموزش و پرورش نيست و ما در 

ــتن معلمان  حد توان خود تالش هايمان را جهت نگه داش
انجام داده ايم اما همكاران ما طبق شرايط تصميم به خروج 

از استان گرفتند و نمى شود به اجبار آن ها را نگه داشت.

مكانيسم هاى ماندگارى
معلمان فرااستانى است

ــكالت  ــتان حل مش ــركل آموزش و پرورش خوزس مدي
ــتانى خواند و افزود: بسيارى  آموزش و پرورش را فرا اس
ــق بدى آب و  ــل حقوق و مزايا، ح ــكالت از قبي از مش
ــى و .... نياز  ــردن امكانات رفاهى و تفريح ــوا، مهيا ك ه
ــتن اعتباراتى به  ــز و در اختيار گذاش ــتور از مرك به دس
ــاتى  ــرورش دارد. در همين زمينه نيز جلس ــوزش و پ آم
ــده تا  از  ــتان و اهواز برگزار ش هم با نمايندگان خوزس
طريق مجلس قوانينى در جهت رفع مشكالت آموزش و 

پرورش تصويب شود.
تقى زاده از طلب 150 ميليارد تومانى آموزش و پرورش 
خوزستان از برخى دستگاه ها خبر داد و گفت: با پرداخت 
شدن اين مبلغ بسيارى از مشكالت اموزش و پرورش حل 

خواهد كرد.

چگونه انتظار داريم با اين شرايط 
معلمان و نخبگان مهاجرت نكنند؟

ــوراى  ــى نماينده مردم اهواز در مجلس ش همچنين الباج
ــتان درحالى حقوقى  ــالمى گفت: قشر معلم در خوزس اس
ــاوى با ديگر معلمان در ساير نقاط كشور و شهرهايى  مس
همچون تهران، اصفهان و كرج دريافت مى كنند، كه ناچار 
به تحمل شرايط آب و هوايى بسيار بد و ناسالم هستند كه 
در اين شرايط دليل ندارد خود را پايبند به كار و فعاليت در 

اين استان كنند.
ــاميدنى و  ــتاها فاقد آب آش  وى گفت: حتا برخى از روس
ــكل  ــتند و با وجود اين همه مش امكانات اوليه رفاهى هس
چگونه انتظار داريم معلمان و نخبگان خوزستانى مهاجرت 

نكنند؟!
نماينده مردم اهواز در مجلس شوراى اسالمى افزود: شغل 
ــت و خودم سه سالى معلم بودم،  معلمى بسيار سخت اس
فشارى كه به معلم وارد مى شود بسيار زياد بوده و موجب 
شده اكثر معلمان به شغل دوم روى آوردند تا بتواند از پس 

هزينه هاى اوليه خود بر آيند.
ــى و كمبود دبيران  وى ضعف امكانات و فضاهاى آموزش
بويژه در زمينه هاى تخصصى و فشار مضاعف بر روى ديگر 
دبيران، و از همه مهم تر وضعيت نامناسب معيشتى معلمان 
را از ديگر عوامل نارضايتى و درخواست آنان براى خروج 

از استان عنوان مى كند.
شوشان



خانواده
چگونه براى رسيدن به موفقيت 
محيط پيرامون را تغيير دهيم؟

محيط همان دست نامرئى است كه رفتارهاى انسان ها را شكل مى دهد. 
ما فكر مى كنيم كه عاداتمان نتيجه انگيزه ها، استعداد و تالش است. 
مسلما اين عوامل موثر هستند اما جالب است بدانيد كه در مدت زمان 
طوالنى، مشخصه هاى شخصيت شما در برابر محيطى كه در آن هستيد 
ناچيز هستند. شايد بتوان شكست را با نبود انگيزه و استعداد و موفقيت را 
با سخت كوشى، تالش و صبور بودن توجيه كرد. البته اين مسائل موثر 
هستند. اما جالب است بدانيد كه رفتار انسان ها در طول زمان چقدر تغيير 
كرده است. در حاليكه به انگيزه (و يا حتى استعداد) بيش از حد توجه 
مى شود اما در بسيارى از مواقع، محيط تاثير بيشترى در شكست ها و 

پيروزى ها دارد.
در كتاب جارد دياموند او مى نويسد كه قاره ها اشكال مختلفى دارند. 
اين امرى بى اهميت به نظر مى رسد اما ظاهرا تاثير عميقى بر رفتار 

انسان ها دارد.
براى مثال، شكل قاره آمريكا شمالى جنوبى است و آفريقا نيز به همين 
صورت از شمال به جنوب است. اما زمين در اروپا، آسيا و غرب آسيا 
عكس اين است. اين سرزمين كشيده شده از شرق به غرب است. 

در طول قرن ها شكل قاره ها تاثير زيادى بر رفتار انسان ها داشته است.
انگيزه را دست باال مى گيريم در صورتى كه محيط تاثير بيشترى دارد

زمانى كه كشاورزى در دنيا گسترش يافت، كشاورزان در مسير شرق به 
غرب راحت تر حركت مى كردند؛ به اين دليل كه مكان هايى كه در يك 
عرض جغرافيايى هستند آب و هوايى يكسان، مقدار آفتاب و بارش باران 
يكسان و قابل مقايسه در فصول مختلف هستند. كشاورزان اروپا و آسيا 

مى توانستند دانه هاى مشابهى از فرانسه تا چين بكارند. 
اما آب و هوا از شمال به جنوب بسيار متفاوت است. به طور مثال آب و 
هواى فلوريدا و كانادا را مقايسه كنيد. بسيارى از دانه هايى كه در هواى 
گرم رشد مى كنند، در آب و هواى سرد به خوبى رشد نمى كنند. براى 
گسترش دانه ها در شمال و جنوب، كشاورزان بايد با هر تغيير آب و 

هوايى دانه هايى جديدى را يافته و آن ها را بومى كنند. 
در نتيجه اين تفاوت هاى آب و هوايى، كشاورزى با سرعت دو تا سه برابر 
در آسيا و اروپا رشد كرد. در طول قرن ها اين تاثير زيادى داشته است. 
افزايش توليد غذا در اروپا و آسيا باعث شد رشد جمعيت در اين مناطق 
افزايش يابد. فرهنگ ها در اروپا و آسيا توانستند با استفاده از جمعيت 
بيشتر، ارتش هاى بيشترى را تشكيل داده و فناورى ها و نوآورى هاى 

جديدى را به وجود آورند.
اين تغييرات در مقياس هاى كم شروع شد و در طول زمان سرعت 
گرفت. البته عامل هاى ديگرى نيز در اين قضيه دخيل بودند اما به نظر 
مى رسد شكل قاره ها در سر بر آوردن اروپا و تسخير آمريكاى جنوبى و 

شمالى بى تاثير نبوده است.
محيط همان دست نامرئى است كه رفتارهاى انسان ها را شكل مى دهد. 
ما فكر مى كنيم كه عاداتمان نتيجه انگيزه ها، استعداد و تالش است. 
مسلما اين عوامل موثر هستند اما جالب است بدانيد كه در مدت زمان 
طوالنى، مشخصه هاى شخصيت شما در برابر محيطى كه در آن هستيد 
ناچيز هستند. تصور كنيد مى خواهيد در زمستان كانادا گوجه به عمل 
آوريد. ممكن است بااستعدادترين كشاورز دنيا باشيد اما اين تاثيرى 

نخواهد داشت. برف نمى تواند جاى خاك را بگيرد.
مدركى دال بر بااستعدادتر بودن و يا باانگيزه تر بودن كشاورزان اروپا و 
آسيا نسبت به ديگر جاهاى دنيا در دست نيست اما آن ها توانستند دو 
تا سه برابر نسبت به ديگر جاهاى دنيا در كشاورزى پيشرفت كنند. اگر 
مى خواهيد شانس پيروزى خود را باال ببريد، پس بايد در محيطى فعاليت 

كنيد كه نتيجه كار شما را تسريع بخشيده و از آن جلوگيرى نكند.
براى موفقيت به طراحى محيط پيرامونتان بپردازيد 

راه هاى زيادى براى طراحى محيطى است كه به موفقيت شما كمك 
كند. اين سه استراتژى به شما كمك مى كند:

تا جايى كه ممكن است محيطى طراحى كنيد كه تصميمات خوبى براى 
شما بگيرد. براى مثال، خريدن بشقابى كوچك تر مى تواند با تصميم 
درباره اندازه غذا به كاهش وزن شما كمك كند. همين طور استفاده 
از نرم افزارهايى براى بستن شبكه هاى اجتماعى در حين كار مى تواند 

قدرت تمركز شما را تقويت كرده و از به تعويق انداختن جلوگيرى كند.
را  محصوالت  خريد  روند  پت اسمارت  خريد  سايت  قبل،  سال  چند 
تغيير داد. بعد از كشيدن كارت اعتبارى از مشتريان مى پرسيدند كه 
آيا مى خواهيد به خيريه كمك كنيد؟ با اين استراتژى ساده اين سايت 

توانست 40 ميليون دالر در يك سال كمك جمع آورى كند. 
مى توانيد از استراتژى مشابه براى طراحى محيطى و ايجاد جريان 
عادت هاى خوب در ميان رفتارهاى عادى خود استفاده كنيد. براى مثال 
اگر مى خواهيد يك ساز موسيقى را ياد بگيريد مى توانيد آن را وسط خانه 
بگذاريد. همين طور اگر باشگاه ورزشى خود را در مسير محل كار به خانه 
انتخاب كنيد احتمال رفتن به آن بيشتر خواهد بود. عادت هاى خود را در 

مسير فعلى خود طراحى كنيد.
كشاورزان گذشته فرصت از بين بردن موانع را نداشتند. براى مثال، 
سازندگان تلويزيون در ژاپن خط توليد خود را طورى طراحى مى كردند 
كه نيازى به چرخيدن و يا خم شدن كارگران نباشد و زمانى هدر نرود. 
شما نيز مى توانيد تاثيرات منفى در محيط خود را كاهش دهيد. براى 

مثال، خوردنى هاى ناسالم را دم دست نگذاريد. 
محيط تنها در شكست ها دخيل نيست 

البته ما در صورت كم آوردن سريعا محيط را مقصر مى دانيم. اگر شغلى 
را از دست داديد به دليل اقتصاد بد است. اگر بازى اى را باختيد به دليل 
داورى بد است. اگر دير به محل كار رسيديد به خاطر ترافيك وحشتناك 
است. اما زمانى كه برنده مى شويم محيط را ناديده مى گيريم. اگر شغلى 
را به دست آورديد چون بااستعداد بوديد و از شما خوششان آمد. اگر بازى 
را برديد به خاطر خوب بازى كردن شماست. اگر زود به قرار مالقات 

رسيديد، به اين دليل است كه شما آدمى منظم هستيد.
و  خوب  رفتار  بر  محيط  بدانيم  كه  است  مهم  بسيار  مساله  اين 
را  خوب  رفتارهاى  مى توانند  كه  كسانى  است.  موثر  ما  بد  رفتار 
در خود نهادينه كنند معموال كسانى هستند كه محيطى درست 
كه  كسانى  اما  باشد.  راحت تر  آنان  براى  رفتار  آن  كه  مى كنند 
در  است  ممكن  هستند.  خود  محيط  با  جنگ  در  نيستند،  موفق 
محيط  در  حقيقت  در  اما  برسد  نظر  به  انگيزه  عدم  اول  نگاه 

هستند. نامناسبى 
زندگى يك بازى است و اگر مى خواهيد در طول زمان نتايج بهترى 
بگيريد بايد در محيطى بازى كنيد كه به نفع شماست. برنده ها معموال به 

خاطر اين برنده مى شوند كه محيط به آنان كمك مى كند.

خانواده
به کودکامنان چگونه فکر کردن را بیاموزیم(٢) 

آموزش فلسفه به كودكان 
بامداد زاگرس- اكرم شوشترى:

«فلسفه براى كودكان» از جمله دغدغه هاى  
تفكر  حوزه  در  امروزه  كه  است  تازه اى 
فلسفى، نظر انديشمندان بسيارى را به خود 
كودكان،  براى  فلسفه  است.  كرده  جلب 
  philosophy For Children ترجمه 
است؛ از آن جايى كه طبق تعريف يونسكو 
اطالق   18 زير  افراد  به   «Children»
مى شود، از اين رو آن را «فلسفه براى كودكان 
و نوجوانان» ترجمه كرده اند. سرآغاز فلسفه 
براى كودكان ليپمن است. نوآورى وى در 
اساس، تحولى در شيوه آموزش و پرورش بوده است. فلسفه براى كودكان در نظر ليپمن برنامه اى براى 

افزايش مهارت تفكر نقاد و خالق در درك مسائل فلسفى نزد كودكان است. 
برنامه ليپمن در فلسفه براى كودكان را در درجه اول مى توان نهضتى در آموزش و پرورش كودكان 
دانست. در اين برنامه به جاى آنكه دانش آموزان نتايج به دست آمده توسط ديگران را صرفاً به خاطر 
بسپارند و بدون دخالت و اظهار نظر آنها را بپذيرند، بر سر هرموضوع، گفتگو، تحقيق و پژوهش مى كنند 
به گونه اى كه در عمل به كاوشگرانى ماهر و جوان تبديل مى شوند. كاوشگر بودن، مفهوم اصلى اين الگو 
است و مراد از آن جستجوگرى فعال و پرسش گر مصر بودن و هوشيارى دائمى براى مشاهده ارتباطات و 
اختالفات، آمادگى هميشگى داشتن براى مقايسه، مقابله و تحليل و ارايه فرضيه، تجربه، مشاهده، سنجش و 
امتحان است. به گفتة ليپمن آنچه فلسفه براى كودكان ناميده مى شود، تالشى است براى بسط فلسفه، با اين 
هدف كه بتوان آن را مانند نوعى آموزش به كار برد. اين فلسفه، آموزشى است كه از فلسفه براى واداشتن ذهن 

كودك به كوشش در جهت پاسخگويى به نياز و اشتياقى كه به معنا دارد، بهره مى برد.
فلسفه براى كودكان، برنامه اى است براى آموختن تفكر فلسفى به كودكان، البته نه در قالب اصطالحات ثقيل 

فلسفى، بلكه به شكل سؤال و جواب تا كودكان و نوجوانان خود به كشف مفاهيم فلسفى نائل شوند. 
ليپمن دست به ابداع اين برنامه زد، زيرا معتقد بود مدارس توانايى آموزش تفكر به دانش آموزان را ندارند. وى 
در كتاب فلسفه در كالس درس (1980) ضمن انتقاد از نظام تربيتى موجود، معتقد است كه اين نظام بايد از 
نو طراحى شود، زيرا دچار سردرگمى است و حتى روشها و رويكردهاى جبرانى نيز نتوانسته اند اين نقص 

را برطرف سازند و با شكست مواجه شده اند.
تأكيد اصلى برنامه وى بر اين ديدگاه است كه عادات تفكر آزادانديش و توانمند را مى توان با تجربه و تمرين 
تثبيت يا نهادينه كرد. ليپمن معتقد است كه آموزش و پرورش مى تواند كودكان را متحول كند، البته براى 
چنين امرى بايد آموزش و پرورش، خود متحول شده به جاى معلومات، تفكر را سرلوحه قرار دهد. از 

اين رو، ليپمن مى خواهد موضوع جديدى به برنامه تحصيلى افزوده شود؛ آن هم فلسفه.
به اعتقاد ليپمن كودكان با عطش كنجكاوى و شوق يادگيرى وارد مدرسه مى شوند، اما كم كم اين شوق و 
اشتياق كم رنگ مى شود و از بين مى رود. وى علت اصلى اين اتفاق را مستقيماً ناشى از تأثيرات تعليم و تربيت 
سنتى مى داند. ليپمن پيشنهاد مى كند كه فلسفه به كودكان آموزش داده شود، زيرا به اعتقاد او اين درس به 
مهارت هاى استدالل مى پردازد، يعنى آنچه برنامه هاى تحصيلى كنونى كم دارد و آنچه موجب افزايش عزت 
نفس و گسترش ارزش هاى اخالقى مى شود. به اعتقاد او آنچه الزم است، درسى است كه ذهن دانش آموزان 

را براى تفكر در زمينه درس هاى ديگر آماده كند و فلسفه اين نقش را ايفا مى كند. 
فلسفه براى كودكان نوعى فلسفه كاربردى است، البته نه به آن معنى كه برنامه اى باشد تا در آن نظرات فالسفه 
مختلف براى روشن سازى و حل مسائل غير فلسفى استفاده شود، بلكه هدف آن است كه شاگردان را وادار 
به فلسفيدن و انجام فعاليت فلسفى كند. در اين برنامه هدف اين است كه به كودكان كمك شود تا از حالت 
عادى به حالت انديشمندانه، از بى تفاوتى به انديشه ورزى و از تفكر معمولى به تفكر انتقادى حركت كنند. در 
اين برنامه برخالف ساير برنامه هايى كه براى آموزش فلسفه بوده، ديگر بحث از فلسفه رسمى، مانند 
فلسفه كانت و ارسطو نيست و انديشه هاى فيلسوفان معينى انتخاب و مطرح نمى شود. زيرا در اين 
حالت يعنى مطرح كردن انديشه هاى خاص فيلسوفان، درجه انتزاع باالست؛ چون فيلسوف اصطالحات 
ويژه انتزاعى در فلسفه را به كار مى برد. در نتيجه مشخص است كه اين انديشه ها قابل طرح براى كودكان 
نيست. در اين برنامه سعى بر اين بوده كه به جاى پرداختن به محتواها و نظريه هاى خاص فلسفى، به 
روش هاى خاص تفكر فلسفى پرداخته شود. فلسفه را شايد بتوان به معناى ديالكتيك سقراطى يا به 
معناى كندوكاو فكرى يا به عنوان همه مهارت هايى كه براى اخذ يك تصميم درست و معقول الزم 
است، در نظر گرفت. بنابراين اگر فلسفيدن راه بردن از سطح به ژرفا باشد، بدون شك كودك كه بيشتر در 
سطح است، چنين توانايى را ندارد و در نتيجه سخن گفتن از فلسفه براى كودكان تا حدى ناروا و نادرست 
است، اما اگر معناى مدنظر از فلسفه، به شگفت آمدن، به حالت پرسندگى رسيدن و شوق به فهميدن-كه 
اين موارد در زندگانى كودكان نمودهاى بسيارى دارد-باشد، از اين ديدگاه نه تنها نادرست نمى نمايد حتى 
مى توانيم فيلسوفان را كودكانى بشماريم كه آموزه هاى جزمى و پاسخ هاى قطعى بزرگساالن، شور شناسايى را 

در آنان فرو ننشانده و انديشه آنان را زير بار گران آموخته ها از حركت بازنداشته است. 
بنابراين در اين برنامه، سخن برسر آموزش فلسفه چون نظامى از آموزه هاى معين نيست، سخن بيش 
از هر چيز در برانگيختن توجه و به كارآوردن توانايى انديشيدن است. لذا اگر چه عنوان رايج اين برنامه، 
فلسفه براى كودكان است، هدف اين برنامه آموزش فلسفه به معناى رايج كلمه به كودكان نيست؛ آنچه 
در اين برنامه آموخته مى شود، اين است كه كودكان به سخنان و نظرات ديگران خوب گوش دهند، در 
شنيده هايشان دقت كنند، آن ها را ارزيابى و سبك و سنگين كنند و بهترين انديشه ها را انتخاب كنند، نه 
اينكه كوركورانه تابع بى چون و چراى هيجانات، مدها، رسوم و عقايد جامعه يا خانواده خود باشند. به 
عبارتى ديگر، بيشتر عمل تفلسف اهميت پيدا مى كند نه حفظ طوطى وار نظام هاى فكرى سابق بدون 
درك حتى يك كلمه از اين نظام هاى بزرگ فلسفى. بنابراين پژوهش و تحقيق براى رسيدن به نتايج 
درست، بيشتر از نتايجى كه گذشتگان به آن رسيده اند، اهميت مى يابد. فلسفه براى كودكان به عنوان 
آخرين دستاورد پارادايم تأملى شامل چند عنصر جديد و تغيير يافته است كه عبارتند از: حلقه كند و كاو، 

كتاب هاى درسى، داستانى و معلمان تغيير نقش داده. 
ادامه دارد....

ــددزاده:   ــام صم ــداد زاگــرس- اله بام
ــى را در  امروزه فضاى مجازى نقش اساس
ــان ها ايفا مى كند. تا جايى كه  زندگى انس
ــان زيادى  ــردم هر روزه زم ــيارى از م بس
ــا در اين ميان  ــرف آن مى نمايند. ام را ص
ــه علت عدم  ــراد ب ــى از اف ــفانه برخ متاس
ــتفاده از شبكه هاى  ــنايى با فرهنگ اس آش
ــكالتى را براى خود و ديگران  مجازى مش

ــد. ــم زده ان رق
با نگاهى گذرا بر تاريخچه اينترنت و فضاى 
ــت مى يابيم كه طى  مجازى به اين مهم دس
چند سال گذشته دنياى مجازى دستخوش 
ــيارى بوده  ــرات و دگرگونى هاى بس تغيي
ــدا اينترنت در جهت  ــت. چرا كه در ابت اس
اهداف نظامى مصرف مى شد. اما به تدريج 
ــرگرمى و تجارى به  ــم مصارف س اين مه
خود گرفت. به عبارت ديگر در گذر زمان 
ــازى تغيير كرد  ماهيت مصرفى فضاى مج
ــت خود را  و اين تكنولوژى نوظهور توانس
در قامت يك صنعت به جهان معرفى كرد. 
همچنين فرهنگ مجازى يك جنبش وسيع 
ــرفت فن آورى هاى  ــى از پيش جهانى ناش
ــال هاى  ــال و ارتباطات در طول س ديجيت

ــد. 1960 تا 1990ميالدى مى باش
ــت، تبعات و  ــت اينترن ــلم اس ــه مس آنچ
ــيارى را براى جامعه جهانى در  تاثيرات بس
ــه مفهوم انفجار  ــت. به گونه اى ك پى داش
ــتم به مفهومى  اطالعات در اواخر قرن بيس
ــات و جامعه  ــم ارتباط ــرد در عل ــر كارب پ
ــى تبديل شد و در قرن بيست و يكم  شناس
ــترده  ــاهد نمود كامل اين مفهوم در گس ش

ــتيم. ترين حالت خود نيز هس
ــالوى ژيژك فضاى  عصر حاضر به بيان اس
ــخاص بازى مى كند،  مجازى با هويت اش
ــه به صورت  ــت فضايى ك بايد توجه داش
ــد نه مى  ــكل مى باش تصويرى هاله اى ش
توان گفت واقعى است و نه مى توان گفت 
ــع اين موضوع  ــت ندارد. به طور قط واقعي
ــى روبه رو  كه در فضاى مجازى با چه كس
ــود كه درك محيط  ــتيم موجب مى ش هس
ــرا كه فضاى  ــود. چ ــكل ش براى افراد مش
مجازى به كاربران خود حداقلى از واقعيت 
را مى دهد و بقيه را بايد فرد با تخيل خود 

ــازد. و همراه با عناصر فانتزى بس
ــد زيادى تحت تأثير  فرهنگ مجازى تا ح
ــان  ــه به خصوص مهندس ــازندگان اولي س
ــرار دارد. در حالى كه  پروژه اى اينترنت ق
ــكل گرفته در ابتدا يك  اين نوع فرهنگ ش
نوع خرده فرهنگ كوچك بود. اما در گذر 
ــعه اينترنت فرهنگ مجازى  زمان و با توس
ــاخ و برگ هاى متعددى به خود گرفت  ش
ــا جايى كه به راحتى مى توان اين ادعا را  ت
داشت كه فرهنگ مزبور امروزه با ايده ها و 

ــت. ــده اس آرمان هاى متنوع همراه ش
ــت فرهنگ مجازى يك فرهنگ  گفتنى اس
ــود.  ــوب مى ش ــناختى اجتماعى محس ش
ــوى  ــه گونه اى كه اين نوع فرهنگ از س ب
ــرم افزارى و  ــان، از جنبه هاى ن كارشناس
سخت افزارى، مورد بررسى قرار مى گيرد. 
ــامل بعد معنوى  ــزارى آن ش ــه  نرم اف جنب
ــخت  ــود و جنبه س فرهنگ مجازى مى ش

افزارى بعد مادى فرهنگ مجازى را تحت 
ــش خود قرار مى دهد. پوش

ــان،فضاى مجازى  طبق اظهار نظر كارشناس
با سرمايه گذارى وسيع، بزرگترين دستاورد 
غرب براى ايجاد يك فرهنگ جهانى غالب 
ــد  ــن روزها به دليل رش ــت. اي در دنيا اس
ــاى ارتباطى، به خصوص  فزاينده برنامه ه
شبكه هاى اجتماعى، سرعت انتقال مفاهيم 
ضد ارزش به منظور كمرنگ كردن اهميت 
ــم بنيادين اجتماعى اصيل و تغيير در  مفاهي
عرف و هنجار اجتماعى بيشتر شده است. 
ــوان به كمرنگ  ــن موارد مى ت ــه اي از جمل
ــواده ها،  ــتگى در خان ــش همبس ــدن نق ش
ترويج افعال و مفاهيم خارج از عرف مانند 
مدلينگ و به وجود آمدن نوعى از «فرهنگ 

ــاره كرد. برهنگى» در فضاى مجازى اش
ــكان دارد فرهنگ  ــت كه ام بايد توجه داش

مجازى تنها شامل فرهنگ بين افراد استفاده 
ــد و يا حتى در دنياى  كننده از اينترنت باش
ــان ديگر  ــكل بگيرد. به بي ــى نيز ش فيزيك
فرهنگ مجازى تنها فرهنگ جوامع آنالين 
ــتفاده از رايانه مى  ــول اس ــت كه محص اس
ــوى ديگر به واسطه ى رايانه  باشد و از س
ــن آنچه در اين  ــش مى رود. همچني نيز پي
ــت، راه ايجاد آن مى  ميان حائز اهميت اس
ــد كه بدون محدوديت هاى فيزيكى و  باش
ــود. عدم امكان بيان هويت  مكانى فراهم ش
ــتفاده از اطالعات  ــوء اس واقعى، امكان س
ــط، امكان  ــدن رواب ــت ش ــخصى، سس ش
ــار محتواى پورنوگرافى و  دسترسى و انتش
... از مواردى هستند كه فرهنگ مجازى را 
در كنار قابليت هاى فراوان آن براى زندگى 

ــيك تبديل كرده اند. به فرهنگى آنارش
ــه امروزه  ــد ك ــان مى دهن ــات نش تحقيق
ــت  ــايبر يك فرهنگ واحد نيس فرهنگ س
ــون از آن به نحوى  ــگ هاى گوناگ و فرهن
ــى كنند و  ــتفاده م ــراى بازنمايى خود اس ب
امكانى را براى تكثير فرهنگى نيز به وجود 
آورده است. جامعه  ما نيز بايد در اين بين 
ــاى خود را پيدا كند. در واقع اين فضاى  ج
ــت كه مانند رسانه هاى سنتى  مجازى نيس
ــد بلكه مخاطبان  ــكل مى ده به مخاطب ش

هستند كه به دنياى مجازى شكل مى دهند.
ــت از آنجا كه فناورى اطالعات   بديهى اس
ــيع و  ــى وس ــى و اجتماع ــوالت سياس تح
ــت، مشكالت  ــگرفى را پديد آورده اس ش
ــر به فردى نيز در  ــى جديد و منحص اخالق
ــده كه نيازمند رسيدگى  اين حوزه ايجاد ش
ــه تنها در  ــن مهم ن ــرا كه اي ــد. چ مى باش
چگونگى افعال و اقدامات روزمره ما تأثير 
مى گذارد، بلكه تلقى ما از آنها را نيز تغيير 

ــت. داده اس
ــت كه اينترنت در جامعه ما  شايان ذكر اس
ــواد  هنوز به دليل تأخير فرهنگى و نبود س
ــران، كاركردهاى  ــى اينترنتى ميان كارب كاف
ــت نياورده  ــود را به دس ــى و مهم خ اصل
ــود  ــاس مى ش ــت. حال اين نياز احس اس
ــان به اينترنت به كمك  كه نخبگان و آگاه
ــه كتاب هاى  ــريه ها يا تأليف و ترجم نش

ــن راه، چگونگى  ــه روز در اي ــد و ب كارآم
ــا را آموزش  ــت از اين فض ــتفاده درس اس
ــايت هاى سودمند  دهند و كاربران را با س
ــده و كاركردهاى مثبت اين پديده  و آموزن

ــازند. ــنا س ارتباطى آش
ــرار داد  ــد مد نظر ق ــر باي ــرف ديگ از ط
ــره كه  ــن و غي ــنتى، قواني ــاى س هنجاره
ــا را گرفته اند  ــگ ه ــروز فرهن ــوى ب جل
ــى بازند. به  ــازى رنگ م ــاى مج در فض
ــاى تعاملى به  ــر اين فض ــاده ت عبارت س
ــه در اختيار افراد قرار  غير از امكاناتى ك
ــيب هايى جدى را  مى دهد، مى تواند آس
ــد. بنابراين لزوم  ــته باش هم به همراه داش
ــى در  توجه به بحث هايى مانند زبان فارس
فرهنگ مجازى، هويت ايرانى- اسالمى در 
ــيب هاى ناشى  فضاى مجازى و كنترل آس
ــرورى به نظر  ــرج و مرج آنالين، ض از ه

ــد. مى رس
ــعه و ترويج آداب  ــايان ذكر است توس ش
ــه ضرورت  ــت از جمل ــتفاده از اينترن اس
ــاى مجازى به  ــران در فض ــتفاده كارب اس
ــا توجه به  ــرا كه ب ــد. چ ــاب مى آي حس
ــم براى  ــام اين مه ــود انج ــرايط موج ش
ــتر يك امر  ــيب هاى بيش جلوگيرى از آس

ــود.  ضرورى قلمداد مى ش

خيلى وقت ها شده كه در روز روشن، ديده ايم فردى كه ظاهر موجهى هم 
ندارد و معلوم است كه پول دزدى را براى چه كارى مى خواهد، به نحوى 

تالش دارد از درون صندوق پول دربياورد.
 6 سال پيش بود كه يكى از مسئوالن كميته امداد فاش كرد كه 70 درصد پول 

هاى ريخته شده در صندوق صدقات نصيب معتادان مى شود.
او در پيشنهادى جالب اعالم كرد: بهتر است به معتادان صدقه داده شود چرا 
كه اين افراد مجبور مى شوند تا نيازهاى مالى خود براى تهيه مواد مخدر را از 
راه سرقت از اموال مردم تامين كنند كه خسارت هاى اين سرقت ها چند برابر 

كمك هايى مى شود كه به آنها مى كنيم.
اين مقام مسئول در كميته امداد امام خمينى(ره) گفت: معتادان با مفتول هاى 
مسى به جان صندوق هاى صدقات مى افتند و هرچه اسكناس در آن است 
بيرون مى كشند، لذا اين نهاد از چندى پيش صندوق هاى جديد صدقات را 

تعبيه كرده كه امكان بيرون آوردن اسكناس را به حد صفر مى رساند.
به گفته وى،وقاحت اين جماعت به حدى رسيده كه اين دستبردها تنها مختص 
شبها نمى شود و در طول روز آنهم در برابر صدها عابر حيران شاهد تعرض به 
صندوق هاى صدقات هستيم و در نهايت بخش اندكى از كمك هاى مردمى به 

دست اين نهاد مى رسد.

*سرقت از صندوق صدقات و بى تفاوتى مردم
خيلى وقت ها شده كه در روز روشن و در يك خيابان پر رفت و آمد، ديده ايم 
فردى كه ظاهر موجهى هم ندارد و معلوم است كه پول دزدى را براى چه كارى 

مى خواهد، ايستاده كنار صندوق صدقه و به نحوى
وقاحت اين جماعت به حدى رسيده كه اين دستبردها تنها مختص شبها نمى 
شود و در طول روز آنهم در برابر صدها عابر حيران شاهد تعرض به صندوق 
هاى صدقات هستيم و در نهايت بخش اندكى از كمك هاى مردمى به دست 

اين نهاد مى رسد

 تالش دارد از درون صندوق پول دربياورد. از هر 10 نفرى كه رد مى شوند دو، 
سه نفر به اين صحنه توجه مى كنند و كم پيش مى آيد كه از آن دو سه نفر، فردى 
پيدا بشود كه به اين اتفاق اعتراض كند و البته هستند كسانى كه نه تنها اعتراض 
نمى كنند و نمى گذرند، كه مى ايستند و تماشا مى كنند تا ببينند اين راهزن 
وجوهات مردم كه با نيت قلبى و اعتقادى و براى رسيدن به نيازمند واقعى درون 

صندوق انداخته شده، موفق به بيرون آوردن پول مى شود يا خير!
سنايى از بى تفاوت شدن مردم نسبت به سرقت از صندوق هاى صدقات گله مى 
كند و معتقد است اگر مردم حساسيت بيشترى نسبت به اين قضيه نشان دهند، 

تعداد افرادى كه اقدام به اين عمل مى كنند كاهش خواهد يافت.
اما در كنار همه اين تمهيدات و با توجه به آسيب هاى موجود، به نظر مى رسد 
خود مردم مى توانند با روى آوردن به راه هاى ديگر پرداخت صدقه، از مشكالت 
به وجود آمده بكاهند. استفاده از سيستم هاى بانكى و تلفن همراه و كًال پرداخت 
غيرنقدى و غيرحضورى صدقه، هم موجب تسهيل كار مسئوالن جمع آورى 
صدقه شده و هم خيال صدقه دهنده را از اينكه پول مستقيم و بدون آسيب به 

دست نيازمند مى رسد راحت مى كند.

معتادان اگر از صندوق هاى صدقات
 دزدى نكنند از جاى ديگرى دزدى مى كنند

رييس كميته امداد امام خمينى (ره) گفت: اگر اطالع رسانى به موقع و صحيح 
داشته باشيم و عملكرد خود را شفاف سازى كرده و درست عمل كنيم، شاهد 

افزايش اقبال و اعتماد عمومى به مجموعه كميته امداد خواهيم بود.
وى افزود: در ماه مبارك رمضان 800 هزار نفر در طرح"پرديس نيكوكارى"( با 
شماره گيرى# 8877 *در تلفن همراه ) و 200 هزار نفر در طرح "خوب باشيم"  
كميته امداد شركت كردند. در حال حاضر بخشى از صندوق هاى صدقات كميته 
امداد اصالح شدند، اما ميدانيم كه دزدى از صندوق ها براى مردم بار روانى ايجاد 
كرده است؛ به همين دليل در تالش هستيم تا با اصالح صندوق ها و همچنين 
گرايش به سمت صندوق هاى الكترونيكى و پرداخت هاى غير حضورى از اين 
آسيب به سالمت عبور كنيم  رييس كميته امداد در ادامه انباشت ثروت در گروهى 
خاص را عامل ايجاد بار روانى و بى اعتمادى در ميان مردم و موجب آسيب و مصيبت 
اجتماعى دانست و گفت: با اين وجود و عليرغم مسائلى چون تورم ، شاهد رشد منابع 

در صندوق هاى كميته امداد هستيم.
فتاح در ادامه درباره دزدى از صندوق هاى صدقات كميته امداد توسط متكديان و 
معتادان گفت: اين افراد دزد و معتاد هستند، كارشان اين است و اگر جلوى آنها را 
بگيريم و از صندوق هاى كميته امداد دزدى نكنند، از جاى ديگرى دزدى خواهند 

كرد و درگير جرائم به مراتب سنگين ترى خواهند شد.
وى افزود: در حال حاضر بخشى از صندوق هاى صدقات كميته امداد اصالح شدند، 
اما ميدانيم كه دزدى از صندوق ها براى مردم بار روانى ايجاد كرده است؛ به همين 
دليل در تالش هستيم تا با اصالح صندوق ها و همچنين گرايش به سمت صندوق 

هاى الكترونيكى و پرداخت هاى غير حضورى از اين آسيب به سالمت عبور كنيم.
رييس كميته امداد در پايان تاكيد كرد: تمام سعى ما بر اين است كه اعتماد عمومى 

را نسبت به كميته امداد  در ميان مردم افزايش دهيم.

بامداد زاگرس بررسى مى كند:

فضـاى مجــازى 
نيازمند فرهنگ سازى است

فرهنگ الزمه استفاده از فضاى مجازى 

اين فضاى مجازى نيست كه مانند رسانه هاى سنتى به مخاطب شكل مى دهد بلكه مخاطبان 
هستند كه به دنياى مجازى شكل مى دهند.
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پرداخت خسارات كشاورزان   توسط مديريت بحران 

ــتان  ــتان خوزس ــتان گفت: مديريت بحران اس ــاورزى خوزس ــازمان جهادكش رئيس س
ــتا ــيل خوزس ــته اند و س ــاورزانى كه بيمه نداش ــارات كش تقبل خس

ــت. ــاراتى را به آن ها وارد كرده را تقبل كرده اس ن خس

كيخسرو چنگلوايى درباه پرداخت خسارت به كشاورزان سيل زده اظهار داشت: پيگيرى ها در اين 
زمينه از برخى دستگاه هاى مربوطه از جمله استاندارى و مديريت بحران در حال انجام است ولى 

بايد بدانيم كه پيگيرى ها زمانى جواب مى دهد كه در اين قضيه كوتاه نياييم و كار را دنبال كنيم.
وى با بيان اينكه بخشى از برآورد به موقع و دقيق خسارت و نيز پيگيرى آن به استان برمى گردد و 
بخش ديگرى در سطح ملى بايد حل شود، افزود: خسارت هايى كه كشاورزان در امسال متحمل 
شده اند در حدود 481 ميليارد تومان برآورد شده است. خسارت هاى برآورد شده مربوط به سيل، 

طوفان، تگرگ و آب ماندگى بوده است.
رئيس سازمان جهادكشاورزى خوزستان بيان كرد: تقريبا اكثر شهرستان هاى خوزستان دچار مشكل 
شدند اما نوع خسارت هاى وارد شده متفاوت بوده به طور مثال در برخى از شهرستان ها تگرگ 
محصوالت را از بين برده و در برخى از شهرستان ها  باد شديد سبب ريزش كلزا و نابودى 
محصوالت شده بود ولى بيشترين خسارت ها را مربوط به شهرستان هاى دزفول، شوش و شوشتر 
است. وى گفت: خسارت كشاورزان به دو بخش تقسيم مى شود يك بخش مربوط به كشاورزانى 
كه بيمه داشته اند كه قطعأ برابر بيمه نامه و نيز برآورد انجام شده، خسارت را بيمه پرداخت مى كند و 

آن هايى كه بيمه نداشته اند مديريت بحران پرداخت خسارت هايشان را تقبل كرده است.
در سيل ارديبهشت ماه در خوزستان كه عالوه بر افزايش بارش ها در برخى از شهرستان هاى استان، 
باز كردن دريچه هاى سد دز از عوال بروز اين حادثه بود، زمين هاى زراعى زيادى به زير آب رفته و 

كشاورزان با نابودى محصوالتشان متحمل خسارت هاى زيادى شده اند.
اگرچه از وقوع سيل تا كنون حدود 3 ماه مى گذرد ولى تاكنون خسارت كشاورزان پرداخت نشده 
است. اميد است پيگيرى هاى جدى و مصمم مسئوالن استان سبب شود بخش ملى مرتبط با اين 

موضوع نيز حل شود.

آتش سوزى پارك ملى كرخه
 از طريق قضايى در دست پيگيرى است

ــوزى در پارك ملى كرخه  ــوش گفت:حادثه آتش س ــت ش رئيس اداره حفاظت محيط زيس
ــت. ــت پيگيرى اس ــتگاه قضايى در دس ــتان از طريق دس ــتان خوزس ــمال اس در ش

آتش سوزى اواخر هفته گذشته به حدود 62 هكتار از پارك ملى كرخه در شمال استان خوزستان خسارت 
وارد كرد.

آتش سوزى در بخشى از جنگل و بيشه كرخه در اطراف روستاهاى بيت جوحى و شن ريز بخش شاوور 
شهرستان شوش گزارش شد.

فيروز حاجى كلى گفت:در رابطه با آتش سوزى منطقه حفاظت شده كرخه پرونده اى در دستگاه قضايى 
تشكيل شده و رئيس دادگاه بخش شاوور شوش نيز با جديت پيگير اين حادثه است.

وى در خصوص علت اين حادثه گفت:علت اين آتش سوزى همچنان در دست بررسى است اما گرما 
و خشكى هوا در اين آتش سوزى و گسترش آن نقش داشته است اما ساير پيش بينى هاى احتمالى نيز 

در دست بررسى است.
رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان شوش همچنين گفت:هنگام مهار آتش در پارك ملى كرخه و 
استفاده از لودر و تراكتور خسارتى به اين پارك وارد نشده و از لودر براى ترميم شيب تند يك كانال بزرگ 

در انتهاى روستاى بيت جوحى در محدوده جنگل كرخه استفاده شد.
وى اظهار كرد:مسيرهاى موجود در پارك ملى كرخه كه داراى پستى و بلندى بود براى سهولت تردد ماشين 
هاى آتش نشانى در هنگام بروز آتش سوزى با استفاده از يكدستگاه تراكتور تسطيح سطحى ( ماله كشى 
) شد. حاجى كلى افزود:اين مسيرها بدون بوته و درخت بوده و تسطيح جزئى آنها خسارتى به پارك ملى 

كرخه وارد نكرده است.
وى افزود:در حادثه آتش سوزى پارك ملى كرخه به گونه هاى جانورى خسارتى وارد نشده است ضمن 

اينكه پس از مهار آتش ، عمليات ايمن سازى جنگل كرخه نيز انجام شد.
رئيس اداره حفاظت محيط زيست شوش گفت: با افزايش رطوبت ناشى از شرجى در روزهاى اخير 
احتمال آتش سوزى در منطقه حفاظت شده كرخه و نيز جنگل و بيشه شمال خوزستان كاهش يافته است.

در آتش سوزى پارك ملى كرخه سه هزار اصله درخت ، يكهزار و 500 اصله نهال از نوع گز و پده 
همچنين يك هزار بوته و انواع رستنى در سطحى معادل 62 هكتار در آتش سوخت.

وى خسارت ريالى وارده ناشى از اين آتش سوزى افزون بر شش ميليارد ريال بر آورد شده است.
پارك ملى كرخه (منطقه حفاظت شده كرخه) به مساحت حدود 200 هكتار محل زيست گونه هاى 
مختلف گياهى و جانورى از جمله گوزن زرد ايرانى است كه در شمال استان خوزستان و در شهرستان 

شوش واقع است.

دود غليظ در پااليشگاه آبادان، نقص فنى بود و رفع شد
ــكل  ــگاه آبادان، مش ــركت پااليش نفت آبادان گفت: دود غليظ در پااليش   مدير عمليات ش

ــد. ــگاه بود كه در كوتاه ترين زمان ممكن رفع ش ــور كت كراكر پااليش كمپرس

فريدون جانكى افزود: در زمان بروز مشكل، كمپرسور كت كراكر فاز 3 به دليل مشكل برق ناشى از 
وضعيت جوى در تلمبه تخليه مايعات آن از سرويس خارج شد.

وى اظهار كرد: با تالش و پيگيرى سريع  كاركنان واحد ياد شده، پس از نيم ساعت مشكل رفع و كمپرسور 
به طور مجدد در سرويس قرار گرفت و وضعيت به حالت عادى و نرمال بازگشت.

مدير عمليات شركت پااليش نفت آبادان تصريح كرد: بروز چنين موارد در پااليشگاهها بديهى و غيرقابل 
اجتناب است. جانكى يادآور شد: در پااليشگاه آبادان نيز همچون ساير پااليشگاه ها در سراسر جهان در 
نقاط ويژه، مشعل ايمنى مناسب طراحى و تعبيه شده است تا در صورت بروز موارد مشابه، ضمن استمرار 
راهبرى و توليد ايمن واحد و رفع مشكل، گازهاى حاصله، به صورت ايمن و تحت كنترل در مشعل ايمنى 

سوزانده تا از وقوع حوادث ناخواسته جلوگيرى شود.
دود غليظى كه به گفته رئيس اداره حفاظت محيط زيست آبادان ناشى از بروز نقص فنى در كمپرسور واحد 

كت كراكر فاز سه پااليشگاه آبادان است، فضاى آبادان را پوشاند.

ــازمانهاى محيط  ــما آيا مسئولين س به نظر ش
ــور مثل مديركل خوزستان فقط  ــت كش زيس

كارشان ارائه آمار و دريافت حقوق است؟
ــت كه معضل گرد و خاك به يك  مدت هاس
ــده و هراز چند گاهى  چالش بزرگ تبديل ش
آسمان جنوب كشور به ويژه خوزستان را در 
بر مى گيرد. و هر روز خبرى تازه درخصوص 
مضرات آن از افزايش سرطان گرفته تا نابودى 

محصوالت كشاورزى به گوش مى رسد.
امسال نيز همزمان با آغاز فصل گرما گردوخاگ 
ــگى در خوزستان تبديل  به يك ميزبان هميش
ــتان را به  ــهروندان اين اس ــده است، كه ش ش
ــايه بى تدبيرى  ــرت وامى دارد تا در س مهاج
ــئوالن، مخصوصاً مديران خوزستانى اين  مس

سازمان از شهر تنها تلى از خاكستر بماند!
درحاليكه ريزگردها با قدرت هرچه تمام تر هر 
روز به تخريب زيرساخت هاى استان، تلفات 
جانى و مالى مى دهد، حركات الك پشتى وار 
مسئوالن در حل اين معضل راه به جايى نمى 

برد.
يكى از راهكارى مقابله و نه حل اين 
مشكل، مالچ پاشى بيابان هاى منطقه 
ــت تا از حجم ريزگردها كاسته  اس
ــى ها نشان مى دهد  ــود اما بررس ش
كه نوع اقدامات مسئوالن در اين راه 
به هيچ وجه متناسب با زواياى اين 

مسأله نيست.
در همين راستا مديركل حفاظت محيط 
زيست استان كه انتقادات زيادى نيز به 
نوع عملكردش وجود دارد، مى گويد: 
اگر عمليات مالچ پاشى و نهالكارى به 
ــورت پيش برود تا يكى دو  همين ص
دهه ديگر نيز نمى توان كانون هاى گرد 

و غبار خوزستان را مهار كرد.
ــان زاده ادامه مى  ــا الهيج احمدرض

ــان داده عرصه  ــد: تصاوير ماهواره اى نش ده
اى كه توسط منابع طبيعى استان در حال بيابان 
زدايى است نسبت به وسعت كانون هاى گرد 

و غبار بسيار ناچيز است.
داستان غم انگيز نفس هاى حبس شده مردم 
ــتانى كه سرنوشتشان با اين  و كودكان خوزس
پديده گره خورده به تراژدى تلخى تبديل شده 
ــئوالن آن را  كه اظهار نظرهاى گاه و بيگاه مس

تلخ تر مى كند.
ابتكار رييس سازمان محيط زيست كشور كه 
گويا تنها از طريق اينستاگرام و كانال تلگراميش 
پيگير حل معضل چهارده ساله خوزستان است، 

درخصوص گردوخاك خوزستان مى گويد: 
ــرد و غبار به خصوص  ــش عمده اى از گ بخ
ريزگردهاى استان خوزستان از كشور عراق و 

عربستان سعودى است.
ــم براى  ــازمان ملل ه ــد: از س ــى افزاي وى م
ــار قطعنامه  ــرد و غب ــتان هاى درگير با گ اس
گرفته ايم، طى اين قطعنامه سازمان ملل موظف 
به انجام مطالعات جهانى شده تا كشورها را نيز 

به همكارى هاى مكلف سازد.
ــد بر اينكه بايد  ــاون رئيس جمهور با تاكي مع
ــا را به مردم گفت، ادامه داد: مردم و  واقعيت ه
دولت بايد آماده باشند متاسفانه جلوى طوفان 
ــالم قبلى و  ــت، تنها با اع ــى توان گرف را نم

آمادگى مى توان با طوفان مقابله كرد.
حال مشخص شد كه از سازمان ملل گرفته تا 
كشور عراق همه بجزء ابتكار درخصوص حل 
ــه دارند و تنها وظيفه دولت  اين معضل وظيف
دستور به ماندن مردم در خانه ها و شايد هم در 

برخى موارد معدود تعطيلى مدارس است.
سارى نماينده مردم اهواز در مجلس شوراى 

ــالمى چندى پيش با تأييد حذف بودجه  اس
ــده اما  ريزگردها گفت: اين بودجه حذف ش
ــكل  ــاى ديگرى بدنبال حل مش از محل ه

خواهيم بود.
ــب اعتبار  ــب يا عدم تصوي ــه تصوي اگرچ
ــتان ندارد  ــال خوزس ــدان تفاوتى بح چن
ــال 94 به گفته  چراكه از بودجه مصوب س
معاون عمرانى استاندار تنها 10 درصد آن 
ــت و شرايط نه تنها به نفع  محقق شده اس
ــد بلكه هر روز  ــتان تغيير نمى ياب خوزس
ــاهد افزايش اين پديده و آثار غير قابل  ش

ــتيم. جبران آن هس
ــت كه چه انگيزه  ــؤال اساسى آنجاس حال س
ــوء  اى براى ابقاء مديرانى وجود دارد كه با س
ــتان  ــدند مردم اين اس مديريت خود باعث ش
در طول يكسال 160 روز هواى ناپاك تنفس 
ــتاندارد  ــه گاه تا 70 برابر اس ــد؟ هوايى ك كنن
ــئوالن كارشان  جهانى نيز ناپاك بوده! اگر مس
را خوب انجام مى دهند اين هواى خاك آلود 

از چيست؟ 

گرد و خاک ریه ها را 
از کار می اندازد

ــه اظها كرد:  ــه دراين زمين يك متخصص ري
مواجه مكرر با گرد و خاك مى تواند ريه ها را 

از كار بيندازد.
دكتر على معينى با بيان اينكه ماهيت ريزگردها 
ــت، گفت: 50 درصد  ــته گل ُرس اس از هس
ــاك ُرس، 25 درصد تركيبات  ــا خ ريزگرده
سيليس و 25 درصد ديگر تركيبات سولفات 

دار است.
وى تصريح كرد: اندازه ذرات ريزگردها از يك 
تا 150 ميكرون متغير است و ذراتى كه ريزتر 

هستند به وسيله باد تا نقاط دورتر از 
منشاء تشكيل هم مى توانند حركت 

كنند.
معينى با بيان اينكه ريزگردها انواع 
ميكروب ها را با خود حمل مى كنند، 
ــاى موجود در  ــت: ميكروب ه گف
ــد باكترى ِگَرم  ريزگردها 40 درص
مثبت، 15 درصد باكترى ِگَرم منفى، 
15 درصد قارچ و مابقى ساير انواع 

ميكروب ها هستند.
ــار كرد:  ــه اظه ــن متخصص ري اي
همچنين همراه ميكروب ها فلزات 
ــنگينى مانند آهن، كادميم، نيكل  س
و  سرب نيز با ذرات ريزگرد حمل 

مى  شوند.
ــه ورود ذرات  ــاره ب ــا اش معينى ب
ريزگرد با قطر كمتر از 10 ميكرون به دستگاه 
تنفسى، گفت: اين ذرات مى توانند در راه هاى 

هوايى ايجاد التهاب كنند.
وى تصريح كرد: مواجه مكرر با اين ذرات در 
نهايت موجب آسيب جدار كيسه هاى هوايى 
ــود كه اين  ــده و منجر به فيبروز ريه  مى ش ش
فيبروز ريه هم در صورت عدم درمان مى تواند 
به نارسايى ريه منجر شود كه درمان فيبروز هم 

به سختى انجام مى شود.
ــه معضل  ــا بيان اينك ــن متخصــص ريه ب اي
ــاء آن حل شود، گفت:  ريزگردها بايد از منش
ــا انجام  ــا در مقابل ريزگرده ــا راهكار م تنه
اقدامات پيشگيرانه است، به طوريكه توصيه ما 
ــالمندان، كودكان و  به همه افراد و به ويژه س
زنان باردار اين است كه تا حد ممكن در زمان 

بروز پديده ريزگردها از منزل خارج نشوند.
ــم كه افراد ناچار به  وى افزود: در صورتى ه
خروج از منزل هستند بايد از ماسك و ترجيحا 

ماسك N95 استفاده كنند.

این روزها انتقال آب کارون دوباره روی 
زبانها افتاده است. دقیقاً هر چند هفته یکبار 
چالش جدیدی برای کارون ایجاد می شــود، 
هربار هم یک شهر و یک مسئول در سطوح 
مختلف از مناینده مجلس و استاندار تا امئه 
جمعه خواهان سهمی از شــاهرگ حیاتی 

خوزستانی ها می شوند.
در آخرين مورد از اين سهم خواهى ها، يكى 
از مسئولين عالى نظام كه هميشه در پايتخت 
ساكن است، براى مردم شهرش با نزديك به هزار 
كيلومتر فاصله خواستار انتقال آب از خوزستان 
شده است. البته اين مورد فقط در حد اظهار نظر 

نبوده و اجرايى هم شده است.
آيت اهللا اكبر هاشمى رفسنجانى پس از بازديد از 
روند احداث تونل انتقال آب در شهرستان كرمان 
با بيان اينكه انتقال آب از يك استان به استان ديگر 
يك سياست كلى است افزود: تونل انتقال آب 
استان كرمان يك كار ماندنى است كه مى تواند 
خشكسالى ها را حداقل براى 100 سال جبران 
كند. وى گفت: آب مايه حيات و زندگى است و 

به هر قيمتى بايد اين كارها انجام شود.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: 
قرارگاه خاتم، تونلى را در غرب كشور در دست 
ساخت دارد كه در قطعات نهايى است و اين 
كار در زمان جنگ آغاز شد، زيرا در آن دوران 
در زمان يكى از عمليات ها، رودخانه عظميى را 

ديديم كه آب را به پشت سد عراق مى برد.
رهبرى  دستور  به  گفت:  رفسنجانى  هاشمى 
سياست هاى كلى مصرف آب از سرچشمه 
تا مصرف تدوين و از سوى ايشان نيز امضا و 

سال ها است كه ابالغ شده اما چون دولت سابق 
اعتماد و عالقه اى به سياست هاى كلى امضا شده 

رهبرى نداشت، همين طور مانده است.
وى اضافه كرد: اجراى تونل انتقال آب باقيات 
صالحاتى براى كسانى است كه اين كارها را انجام 
داده اند و چند نسل از مردم كرمان سپاسگزار 
اين كار خواهند بود. اينكه مسئولين عالى استان 
خوزستان تا حاال كه سالها از آغاز به كار اين طرح 
انتقال آب مى گذرد حرفى نزده بودند جاى سوال 

دارد!
اما نكته اى كه در سخنان آيت اهللا هاشمى وجود 
دارد اين است كه وى طرح هاى انتقال آب از 
يك استان به استان ديگر را سياست كلى نظام 

بيان مى كنند؟!
اظهارات آقاى هاشمى، اين سوال را در ذهن 
ايجاد مى كند كه مسئولين استان خوزستان چه 
نقشى در تصيميم گيرى براى سياست هاى كلى 

نظام دارند؟
همانگونه كه در اظهارات رئيس مجمع تشخيص 
عنوان شده، اين طرح انتقال از سالها پيش و در 
زمان جنگ تحميلى آغاز شده است، مجدد اين 
سوال مطرح مى شود كه مسئولين خوزستانى در 

اين حداقل 28 ساله كجا بوده اند؟

پس از اين اظهارات، نمايندگان مردم خوزستان در 
مجلس خبرگان واكنش هايى نشان دادند.

عذرخواهى  خواستار  نمايندگان  اين  از  يكى 
آقاى هاشمى از مردم خوزستان شد. اما آيا با 
عذرخواهى وى كه احتماالً هم انجام نخواهد 
شد، جلوى انتقال آب از كارون گرفته مى شود؟

آيا با اين عذرخواهى احتمالى، زمين هاى تشنه 
آيا  شوند؟  مى  سيراب  خوزستان  كشاورزى 
مشكل بى آبى شهرهايى كه تنها چند كيلومتر با 
سدها و رودخانه هاى استان فاصله دارند، حل 
مى شود؟ قطعاً پاسخ اين سواالت ”خير“ است. 
نمايندگان مردم خوزستان چه در مجلس خبرگان 
و چه در مجلس شوراى اسالمى بايد به فكر 
جذب بودجه براى انتقال آب درون استانى براى 

مصارف كشاورزى و شرب مردم باشند.
چرا بايد خوزستان با حجم باالى آب موجود 
در استان از كشت مواردى مانند برنج ممنوع و 
محروم شود؟ اما در استان اصفهان با آب انتقالى از 
كارون، هكتارها زمين به زير كشت برنج بروند؟ 
چگونه است كه پسته هاى رفسنجان با آب 
انتقالى از خوزستان خندان مى شوند در حالى 
كه كشاورزان خوزستانى كه از بى آبى زمينشان 

خشك شده است گريان مى شوند.

       خبر

خندان شدن پسته های رفسنجان 
و گــریان شدن کشــاورزان خوزســـتان

خبر
انتقال آب كارون مصداق تبعيض

 ناروا و بى عدالتى است

نماينده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبرى با صور بيانيه اى انتقال 
آب كارون به فالت مركزى براى مصارف كشاورزى و صنعتى را حرام 

شرعى و ضمانت آور خواند.
آيت اهللا عباس كعبى نماينده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبرى 
در پى مراجعات، مطالبات و سؤاالت مكرر و انتظارات مردم خوزستان به 
ويژه كشاورزان در رابطه با بحران و كمبود آب ناشى از انتقال آب كارون 
به ويژه بعد از اظهارات رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام مبنى بر 
اينكه انتقال آب از سياست هاى نظام و از باقيات و صالحات است كه 

در زمان دولت موسوم به سازندگى شروع شده، بيانيه اى را صادر كرد.
در متن اين بيانيه آمده است: انتقال آب كارون به فالت مركزى براى 
مصارف كشاورزى و صنعتى بر اساس آنچه در مسئله «بيست و نهم» 
احياى موات «تحرير الوسيله» امام راحل قدس سره الشريف و مسائل 
بعد از آن آمده است، حرام شرعى و ضمانت آور است، زيرا برخالف حق 
سبق و اولويت در موارد تزاحم حقوق و باعث ضرر فاحش به مردم شريف 
استان خوزستان، خشك شدن و مردن هزاران هزار هكتار نخلستان و 
زمين كشاورزى است. آيت اهللا كعبى در ادامه گفته است: محروميت 
از آب كشاورزى حتى در كشت صيفى جات تاثير منفى گذاشته و نيز 
باعث تغيير اكوسيستم طبيعى استان خوزستان و يك جنايت محيط 
 زيستى شده است. همچنين در اين بيانيه آورده شده است: يكى از عوامل 
پايه اى ريزگردها همين امر است، از شوراى عالى آب و هيئت دولت و 
دستگاه هاى نظارتى كشور مى خواهم  قانون و شرع را اعمال كنند به 
فرياد مردم واليت مدار و انقالبى خوزستان، كربالى ايران  برسند و جلوى 
محروميت بيشتر و اين ظلم آشكار و تبعيض ناروا و بى عدالتى را بگيرند 
كه فردا دير است. در پايان عنوان شده است: اقدام هماهنگ نمايندگان 
مجلس خبرگان رهبرى استان خوزستان و نيز نمايندگان خوزستانى 
مجلس شوراى اسالمى براى مقابله با بحران آب و مديريت صحيح 
مطالبات مردم حداقل انتظار براى استيفاى حق قانونى و شرعى مردم 

صبور و نجيب خوزستان است.

مى خواهند  آب خوزستان را
 به كرمان انتقال  دهند

اخيرا اعالم شد به عنوان باقيات و صالحات آب را به كرمان انتقال 
مى دهند. با وجود اينكه رئيس جمهور هرگونه انتقال آب جز براى شرب 
را ممنوع مطرح كرده ولى اكنون عالوه بر شرب براى مصارف صنعتى، 

كشاورزى و حتى پرورش ماهى، انتقال آب انجام مى شود
نماينده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبرى گفت: مقام معظم 
رهبرى سال گذشته در ديدار با هيئت دولت به آن اشاره كردند و فرمودند 

طرح 550هزار هكتارى خوزستان نمونه بارز اقتصاد مقاومتى است.
آيت اهللا محسن حيدرى اظهار داشت: مومنان خداوند را هميشه ناظر 
بر اعمال خود مى دانند و انسانى كه مومن نيست چنين عقيده اى را 
ندارد و فكر مى  كند كه مسئوليتى كه دارد براى چپاول و خوردن 
است ولى مومن امانت دار است،  اين حقوق هاى نجومى ناشى از 
آه و ننگ  اين كارها جز رسوايى، فالكت،  اما  ايمان است  ضعف 

بشرى ثمره اى براى انسان ندارد.
وى افزود: الحمداهللا اكثر مديران كشور و استان پاكدست هستند و عده 

كمى هستند كه كارشان به جاهاى باريك كشده شده است.
نماينده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبرى بيان كرد: در خوزستان 
در راستاى اجراى اقتصاد مقاومتى طرح بسيار مهمى وجود دارد كه مقام 
معظم رهبرى سال گذشته در ديدار با هيئت دولت به آن اشاره كردند 
و فرمودند طرح 550 هزار هكتارى خوزستان نمونه بارز اقتصاد مقاومتى 

است.
وى با بيان اينكه اجراى طرح 550 هزار هكتارى مسئوليتى و افتخار 
بزرگى براى ماست، گفت: يكى از بركات اين طرح ايجاد 300 هزار 
فرصت شغلى است، نرخ بيكارى در خوزستان باالست و بهترين اقدام 

اين است كه از طريق اجراى اين طرح فرصت هاى شغلى ايجاد كنيم.
آيت اهللا حيدرى عنوان كرد: اين طرح مى تواند 50 درصد محصوالت 
غذايى كشور را تأمين كند و كشور را در برابر تحريم ها تضمين كند، اما 
عمده ترين چالش در اجراى اين طرح بحث آب است كه نزديك بود 214 
هزار هكتار از اين طرح به دليل كمبود آب حذف شود كه طى مذاكراتى 

دولت رسمأ اعالم كرد كه ما نسبت به اجراى كل طرح متعهد هستيم.
وى گفت: در گذشته خوزستان استانى پر آب بوده اما همه ما علت 
كمبود آب را مى دانيم؛ اين بحث انتقال آب از سرشاخه هاى كارون براى 
خوزستان مشكل جدى ايجاد مى كند. در اصل انتقال آب براى شرب بوده 
آن هم در حد قانونى ولى متأسفانه به مقدار قانونى اكتفا نشده و5 برابر حد 

اوليه و مجاز در حال انتقال آب هستند.
اينكه  بيان  با  رهبرى  خبرگان  مجلس  در  خوزستان  مردم  نماينده 
كرد:  بيان  دهند،  انتقال  را  آب  كه  مى كنند  برنامه ريزى  همچنان 
اخيرا اعالم شد به عنوان باقيات و صالحات آب را به كرمان انتقال 
مى دهند. با وجود اينكه رئيس جمهور هرگونه انتقال آب جز براى 
شرب را ممنوع مطرح كرده ولى اكنون عالوه بر شرب براى مصارف 

صنعتى، كشاورزى و حتى پرورش ماهى، انتقال آب انجام مى شود.
وى گفت: در خوزستان گرفتن مجوز براى پرورش ماهى و صيفى جات 
ممنوع است ولى در استان هاى ديگر اين كار با آبى كه از خوزستان انتقال 
مى يابد، انجام مى شود. اين كار اجحاف، ظلم و زورگويى به خوزستان 
است. آيا سزاوار است براى آبادى جايى ديگر خوزستانى كه8سال 
جنگ تحميلى را تحمل كرد، ويران شود. آيا سزاوار است كه به 

اين روز بيفتد.
مثل  مشكالتى  آب  انتقال  نوع  اين  كرد:  عنوان  حيدرى  آيت اهللا 
حاشيه نشينى، معيشتى، اخالقى را مضاعف مى كند و در نتيجه زمينه 
را براى مجامع عربستان، انگليس و ديگر كشورها آماده مى كنيم و 
عمأل براى دشمن سرباز مى سازيم. نبايد دربرابر اين بى قانونى سكوت 
كرد. ما در مجلس خبرگان فرياد كشيديم و همه بايد اين فرياد را بكشند. 
اگر سكوت كنيم در برابر خداوند جوابى نخواهيم داشت و نيز در برابر 

مردم جز سرافكندگى چيزى نخواهيم داشت.
وى با بيان اينكه مسئوالن آب و برق گزارش هاى واقعى را ارئه بدهند، 
افزود: چرا دربرابر اين كار سكوت كنيم؟ نبايد سكوت كرد. البته مسئوالن 

در جريان قرار دارند ولى بايد موضع واقعى در اين جهت داشته باشيم.

در سايه بى تدبيرى مسئوالن

خوزستان، تلى از خاك
داستان غم انگیز نفس های حبس شده در سینه



خبر
گردن مان از مو باريك تر است

ــكلى خاصى  ــرمربى تيم فوتبال نفت آبادان گفت: مش س
نيست و با توجه به اينكه چند سالى در ليگ برتر حضور 

نداشتم بايد براى فعاليت مجددم تعهد مضاعف بدهم.

نادر دست نشان در مورد بحث عدم صدور كارت مربيگرى اش 
براى ليگ شانزدهم گفت: مسئله خاصى نيست. اين مورد 
هميشه قبل از شروع ليگ برتر مطرح مى شود و مربيان بايد به 
حراست بروند و تعهد مضاعف بدهند. با توجه به اينكه چند 
سالى در ليگ برتر مربيگرى نكردم اين تعهدنامه را امضا نكردم 
كه براى صدور كارت مربيگرى ام بايد در راستاى امضاى اين 

تعهدنامه اقدام كنم.
وى در مورد اينكه آيا اين بحث ها ربطى به عدم اجازه مربيگرى 
يا اينكه فردى در ليست منشورى ها باشد، ندارد، خاطرنشان 
كرد: خير، اصال اين داستان ها مطرح نيست. سال قبل هم كه در 
ماشين سازى بودم ابتدا كارتم صادر نشد و سپس با مكاتباتى كه 
صورت گرفت و امضاى اين تعهدنامه كارتم را صادر كردم. اى 
كاش اين مسئله را يك هفته زودتر به ما مى گفتند تا با توجه 
به اينكه در تهران حضور داشتيم به سازمان ليگ مى رفتيم و 
اقدامات الزم را مى كرديم. اين مسئله يك مقدار هيجان است 

و مشكل خاصى به وجود نمى آورد.
سرمربى نفت آبادان در مورد اينكه اگر اين موضوع زودتر 
اعالم مى شد بهتر نبود، تصريح كرد: دقيقا همين طور است. 
ما در تهران به كميته پزشكى رفتيم و امور مختلف مان را انجام 
داديم. اگر اين مسئله را مى دانستيم به حراست يا كميته صيانت 
مى رفتيم تا كارهاى الزم را براى حل اين مشكل انجام دهيم. 
هيچ اعتراضى نداريم و گردن مان از مو باريك تر است. اميدوارم 
اين مسئله هر چه زودتر حل شود. به هرحال چه با تعهد و چى 
بى تعهد همه ملزم به رعايت اخالق و اصول مربيگرى هستيم.

وى در مورد ديدار اول نفت آبادان مقابل صباى قم عنوان كرد: 
خدا را شكر تيم مان آماده است و مى خواهيم عملكرد خوبى در 
شانزدهمين دوره ليگ برتر داشته باشيم. تغيير چندانى نكرديم و 
تيم جوان و يكدستى را درست كرديم. اميدوارم ITC بازيكنان 
خارجى هم هر چه زودتر به دست آنها برسد تا از هفته اول با 

تمام قوا به ميدان بياييم.
دست نشان در مورد اقدامات جديد اين باشگاه در نقل و 
انتقاالت عنوان كرد: يك مدافع برزيلى امروز به تهران رسيده و 
تا عصر به آبادان مى آيد تا كارهاى نهايى انتقالش را انجام دهيم. 
رضا خالقى فر بازيكن سابق پرسپوليس هم مدنظرمان است و 
مذاكرات اوليه صورت گرفته كه اگر مشكلى به وجود نيايد با 

او هم قرارداد مى بنديم.

دليل ندارد با مظلومى مذاكره كنيم
ــادان در مورد صادر  ــت نفت آب ــگاه صنع مديرعامل باش
ــدن كارت مربيگرى نادر دست نشان، اظهار داشت: از  نش
ــنبه شب كه با  ــتم و تا چهارش اين موضوع بى اطالع هس

دست نشان بوديم او چيزى در اين رابطه به من نگفت.

وى در واكنش به اين مسئله كه گويا به دست نشان گفته اند 
در  حضور  با  بايد  مربيگرى اش  كارت  صدور  از  قبل 
شد:  يادآور  بدهد،  مضاعف  تعهد  فدراسيون  حراست 
چون در جريان اين موضوع قرار ندارم ترجيح مى دهم 
اين  در   دست نشان  با  بايد  ندارم.  حرفى  آن  به  راجع 
كنم  فكر  چيست.  موضوع  ببينم  تا  كنم  صحبت  رابطه 
فوتبال ايران آن قدر نظم وانضباط پيدا كرده است كه چند 

روز مانده به شروع ليگ اين بحث ها را مطرح نكنند.
سوال  اين  به  پاسخ  در  آبادان  نفت  باشگاه  عامل  مدير 
كه آيا اين باشگاه براى جانشينى احتمالى دست نشان با 
پرويز مظلومى وارد مذاكره شده است؟ گفت: وقتى در 
جريان موضوعى قرار ندارم چطور به دنبال پيدا كردن 
جانشين براى سرمربى تيمم باشم. صراحتا عنوان مى كنم 
كه سرمربى تيم ما در فصل آينده نادر دست نشان است 
و دليل ندارد كه بخواهيم با مظلومى يا هر گزينه ديگرى 

وارد مذاكره شويم.
رضا  با  باشگاه  اين  مذاكرات  با  رابطه  در  ادامه  در  وى 
با  مذاكره اى  هيچ  كرد:  اضافه  و  كرده  رد  را  خالقى فر 
خالقى فر نداشته ايم. در حال حاضر تيم مان تقريبا تكميل 
به  داخلى  بازيكن  يك  با  باشد  نياز  اگر  و  است  شده 
برزيلى  مدافع  يك  اينكه  ضمن  گرفت.  خواهيم  خدمت 

هم به زودى به آيران خواهد آمد تا به تيم ما ملحق شود.

مذاكره دو تيم خوزستانى
 با داريوش هرمزى

ــتانى حاضر در ليگ دسته دوم فوتبال  مديران دو تيم خوزس
ــرمربى فصل گذشته تيم فوالدنوين  باشگاه هاى ايران با س

اهواز وارد مذاكره شده اند.

مديران دو تيم شاهين ماهشهر و نفت اميديه با داريوش 
اين  از  توافق  صورت  در  تا  شده اند  مذاكره  وارد  هرمزى 
دوم  دسته  ليگ  جديد  فصل  در  خوزستانى  موفق  مربى 

فوتبال ايران استفاده كنند.
داريوش هرمزى در اواخر فصل گذشته به عنوان مديرفنى 
به تيم شاهين ماهشهر پيوست و موفق شد همراه با اين تيم 
به ليگ دسته دوم صعود كند. اين مربى همچنين موفق ترين 
دوره حضور تيم نفت اميديه در ليگ دسته دوم را در فصل 
ورزشى 89-90 رقم زد و با اين تيم تا مرز صعود به ليگ 
يك پيش رفت و حاال از سوى اين دو تيم پيشنهاد مربيگرى 
دريافت كرده است. هرمزى كه اولين قهرمانى تيم اميدهاى 
فوالد خوزستان در ليگ برتر فوتبال اميدهاى ايران را هم كسب 
كرده بود، سال گذشته به عنوان سرمربى تيم فوالدنوين اهواز در 
اين تيم كار مى كرد و امسال نيز در صورت ادامه فعاليت تيم 
فوالدنوين اهواز در ليگ دسته دوم، گزينه اصلى باشگاه 

فوالد براى مربيگرى در تيم فوالدنوين است.
باشگاه  كدام  مديران  با  نهايت  در  مربى  اين  ديد  بايد 
باشگاه هاى  فوتبال  دوم  دسته  ليگ  در  حاضر  خوزستانى 

ايران به توافق خواهد رسيد.

خبر
از كار با بازيكنان اهوازى راضى هستم

ــكتبال حامد حدادى، پتانسيل نونهاالن و نوجوانان اهوازى در اين  ــه بس مربى صرب مدرس
ــته را بسيار خوب ارزيابى كرد و گفت: از كار با اين بازيكنان واقعا راضى هستم و آن ها  رش

ــد. ــل مى كنن ــن منتق ــه م ــى ب ــه خوب ــت را ب ــن رضاي اي

در  كار  پذيرفتن  داليل  درخصوص  ميلووانويچ  دوشان 
مدرسه بسكتبال حامد حدادى، عنوان كرد: پذيرفتن هدايت 
اين بچه ها و استعدادها واقعاً چالش بزرگى براى من بود و 
هست؛ از اين جهت كه بسكتبال بازى اى است كه هيچ حد 
و مرزى را نمى شناسد و من قصد داشتم دانش اروپايى ام از 
كشور صربستان را با كودكان اهوازى به اشتراك بگذارم و 

اين دانش را به آن ها منتقل كنم.
وى با بيان اين كه پيش از قبول اين مسووليت هيچ گونه آشنايى و دوستى با حامد حدادى نداشته است، 
گفت: من اولين بار است كه در خارج از اروپا و در قاره آسيا كار مى كنم. از طرفى نيز حدادى بازيكنى 
بود كه از بسكتبال NBA و از تيم ملى ايران مى آمد و ما هيچ گونه ارتباط و آشنايى پيش از اين با يكديگر 

نداشتيم.
اين مربى صربستانى با اشاره به سوابقش در عرصه مربى گرى نيز عنوان كرد: تمام سوابق مربى گرى من 
به كشور صربستان باز مى گردد. من در كشورم مربى تيم ستاره سرخ بلگراد بودم و مدت هشت سال نيز 

در اين تيم و چند مدرسه بسكتبال، مربى گرى كرده ام.
او ادامه داد: مربى گرى 11 نسل از بازيكنان اين تيم و همچنين رده هاى سنى پايه 6 تا 17 سال اين باشگاه 

را نيز عهده دار بودم.
ميلووانويچ در پاسخ به سوالى درخصوص پتانسيل نونهاالن و نوجوانان اهوازى، بيان كرد: اين بچه ها 
واقعا از پتانسيل بااليى برخوردارند و شيفته ى يادگيرى هستند و اين در حالى است كه آن ها براى اولين 
بار زمين بسكتبال، توپ و تور آن را مى بينند كه اين من را تا اين  جاى كار تحت تاثير قرار داده است. از 

كار با اين بچه ها واقعا راضى هستم و آن ها اين رضايت را به خوبى به من منتقل مى كنند.

پس از المپيك خداحافظى مى كنم
ــت،  ــانس هاى حضور در المپيك ريو اس ــتان كه از ش ــرم خوزس ــى كار وزن 85 كيلوگ فرنگ
ــتى گير المپيكى در وزن  ــوص انتخاب كش ــال نظر مربيان در خص ــد اطالعى از اعم مى گوي

ــتم. ــع آن هس ــرد، مطي ــى بگي ــر تصميم ــى ه ــى كادر فن ــدارم ول ــودم را ن خ

آغاز  تا  زيادى  زمان  مدت  اظهاركرد:  اخالقى  حبيب اهللا 
رقابت هاى المپيك باقى نمانده است و ان شاءاهللا در اين مدت 
آمادگى مان را حفظ كنيم و آسيب ديدگى هم پيش نيايد تا 

بتوانيم نتيجه الزم را در المپيك كسب كنيم.
وى افزود: براى آماده سازى ما خيلى ها زحمت كشيدند و 
اميدوارم با يك نتيجه خيلى خوب بتوانيم جواب زحمات 
آن ها را بدهيم. عالوه بر 16 مرحله اردويى كه پشت سر 

گذاشتيم، بايد بگويم ما از سال 2000 تاكنون در اردوهاى تيم ملى بوده ايم و اميدوارم در المپيك ريو 
عاقبت به خير شويم.

اين فرنگى كار 85 كيلوگرم تيم ملى گفت: در آماده سازى ام براى المپيك، خانواده ام، مربيان، همشهرى هايم 
و خيلى هاى ديگر زحمت كشيدند، دعا كردند، حرص و جوش خوردند و استرس هم متحمل شدند و 

ان شاءاهللا كه پايان تمام اين سختى ها خوب باشد.
وى در خصوص حضور رامين طاهرى، ديگر كشتى گير خوزستانى در وزن 85 كيلوگرم و مشخص 
شدن نفر اعزامى به المپيك ريو در اردوى پايانى نيز عنوان كرد: اطالعى از اعمال نظر مربيان در اين 
خصوص ندارم ولى مطيع كادر فنى هستم و تالشم را براى رفتن به المپيك مى كنم و اميدوارم با شركت 

در المپيك، نتيجه زحماتم را به دست آورم.
اخالقى افزود: تاكنون تالش كرده ام كه در المپيك ريو حضور داشته باشم و با شركت در اين مسابقات 
نيز با مدال به كشور برگردم. اكنون نيز با همين ذهنيت مسيرم را ادامه مى دهم و ان شاءاهللا كه هم در 
المپيك حضور داشته باشم و هم بهترين نتيجه را كسب كنم البته در نهايت هر چه خواست خدا باشد، 

همان مى شود.
وى در خصوص تصميمش براى خداحافظى از دنياى كشتى پس از المپيك ريو نيز گفت: قصد دارم 
پس از اين مسابقات خداحافظى كنم و كشتى را كنار بگذارم و به خانواده و ادامه تحصيلم بپردازم، چرا 
كه اساتيدم ديگر خيلى شاكى شده اند و به آن ها قول داده ام كه پس از المپيك، حضور پررنگى داشته 

باشم. من دانشجوى دكترى هستم و فقط دفاع از رساله دكترى ام مانده است.
اين كشتى گير انديمشكى درباره وضعيت تيم ملى در اوزان ديگر هم عنوان كرد: تيمى كه اكنون تشكيل 
شده است تقريبا همگى تجربه حضور در مسابقات المپيك را داشته اند و نفرات آن، هم موفقيت در 
المپيك و هم شكست در آن را تجربه كرده اند. ان شاءاهللا در المپيك ريو با چاشنى تجربه اى كه از المپيك 
لندن داريم، بتوانيم بهترين نتيجه را كسب كنيم. در شش وزن، اميد مدال براى كشتى فرنگى ايران وجود 

دارد و اگر روزمان باشد و داورى نيز اذيت مان نكند، مى توانيم نتيجه خوبى به دست آوريم.
وى در خصوص داورى ها كه هميشه به نوعى به ضرر ايرانى ها بوده است نيز گفت: ناداورى هميشه بوده 
است و ما در يك تورنمنت ساده نيز قربان ناداورى ها شده ايم و چه برسد به مسابقات المپيك و جهانى. 

ان شاءاهللا خدا كمك كند شاهد روزى باشيم كه داورى به ضرر كشتى گيران ايرانى نباشد.
اخالقى در پايان با بيان اين كه تمام تالشم را براى كسب بهترين نتيجه در المپيك مى كنم و به دنبال 
كسب مدال طال هستم، عنوان كرد: يك قرعه خيلى خوب مى تواند تاثير خيلى زيادى در كسب نتيجه 

داشته باشد و ان شاءاهللا آن روز، روز ما باشد و بتوانيم دل مردم ايران را شاد كنيم.

خوزستانى ها قهرمان ليگ برتر تنيس روى ميز شدند
ــر  ــگ برت ــاى لي ــى رقابت ه ــام قهرمان ــه مق ــام ب ــيمى بندرام ــز پتروش ــم تنيس روى مي تي

ــت يافت. تنيس روى ميز دس

تيم تنيس روى ميز پتروشيمى بندرامام در ديدار برگشت از مرحله 
فينال بيست وچهارمين رقابت هاى ليگ برتر تنيس روى ميز كشور 
مقابل تيم دانشگاه آزاد تهران قرار گرفت و اين تيم را در سالن 
انديشه شهرك بعثت ماهشهر با نتيجه 6 بر يك شكست داد و 
با تكرار پيروزى بازى رفت موفق شد جام قهرمانى را باالى سر 
ببرد. خوزستانى ها بعد از فتح ليگ برتر بسكتبال و ليگ برتر 

فوتبال اين بار ليگ برتر تنيس روى ميز ايران را نيز فتح كردند.

بازگشت مدافع سرباز فوالدى ها به تمرينات
مدافع خوزستانى فصل گذشته تيم فوتبال فجرسپاسى شيراز به تمرينات تيم فوالد خوزستان بازگشت.

سروش سعيدى مدافع جوان خوزستانى كه تحت قرارداد باشگاه فوالد خوزستان قرار دارد، پس از چند روز 
حضور در شيراز و پيگيرى مراحل ترخيص از خدمت سربازى، ازشنبه به تمرينات تيم فوالد بازگشت. قرار 
است كه سروش سعيدى روز هجدهم مردادماه 95 از خدمت سربازى ترخيص شود و پس از دريافت مجوز 

از يگان خدمتى مى تواند به ليست بازيكنان تيم فوالد خوزستان در ليگ شانزدهم اضافه شود.

كسب نخستين مدال جودو بانوان خوزستان در مسابقات نوجوانان كشور
 جودوكار نوجوان خوزستانى نشان برنز رقابت هاى دختران كشور را از آن خود كرد.

جمال فتاحى، سخنگوى هيات جودو استان اظهار كرد: اين مسابقات در سمنان با شناخت نفرات برتر 
به پايان رسيد.

وى بيان كرد: در پايان مسابقات وزن 57- كيلوگرم، غزل دشتى از خوزستان به صورت مشترك با سحر 
اسدى از كرمان در جايگاه سوم قرار گرفت. محدثه حسينى از خراسان رضوى و مائده وفائى از همدان 

نيز به ترتيب در رده هاى اول و دوم قرار گرفتند.
سخنگوى جودو خوزستان گفت: مدال برنز خانم دشتى، نخستين مدال بانوان خوزستانى در اين رشته 

است و او در نخستين حضور خود توانست افتخارآفرينى كند.
وى بيان كرد: دشتى با انگيزه باال و زير نظر پدر خود تمرين مى كند و بدون شك آينده بسيار خوبى در 
انتظار او است. از بانوان استان نيز انتظار داريم با از سرگيرى تمرينات خود در اين رشته، به شكوفايى 

جودو بانوان خوزستان كمك كنند.

فرشيد كفايى زاده با انتقاد نسبت به 
ــا در خط زدن نام  تصميم محمد بن
امير قاسمى منجزى از ليست نفرات 
ــك ريو، اظهاركرد:  اعزامى به المپي
ــردى خاص  ــد آقاى بنا ف مى گوين
ــن او يك آدم  ــت ولى از نظر م اس
ــان  ــت؛ چرا كه انس عادى هم نيس
خاص يكسرى مقررات و تعهدات 
ــد و هيچ وقت پا  ــت مى كن را رعاي
روى حق و حقوق يك جوان كه به 
هزار اميد، زندگى اش را رها مى كند 
و به اردو مى رود، نمى گذارد. به نظر 
ــم اين كار را  ــن يك آدم عادى ه م
نمى كند و با احساست يك جوان 
بازى نمى كند، چه برسد به يك فرد 

خاص.
وى بيان كرد: مدتى پيش آقاى قاسمى منجزى 
ــابقات  در وزن 130 كيلوگرم در حالى به مس
كسب سهميه المپيك اعزام شد كه پيش از او 
بشير باباجان زاده كه اكنون در تركيب تيم ملى 
براى المپيك قرار گرفته است، نتوانست كسب 
ــابقات  ــهميه كند. باباجان زاده حتى در مس س
كسب سهميه كه در تركيه برگزار شد نيز وقتى 
برابر آقاى "كاياك" قرار گرفت نتوانست كشتى 
بگيرد و بنا به كاياك گفت كه با باباجان زاده آرام 
ــتى بگير، در حالى كه يك مربى نبايد اين  كش
گونه به حريِف كشتى گير خود بگويد. به هر 
ــابقه اى كه اعزام شد كشتى  حال او در دو مس
نمى گرفت و حتى در رقابت هاى باشگاه هاى 
جهان نيز برابر قاسمى منجزى شكست خورد 

و بايد بگويم آخر كشتى او است.
مربى امير قاسمى منجزى افزود: قاسمى منجزى 
ــركت كرد، در آسيا  ــابقه اى كه ش در دو مس
ــيد و در رقابت هاى گزينشى  به قهرمانى رس
المپيك نيز موفق به كسب سهميه شد و خود 
ــه به ارواح  ــا نيز به خود من گفت ك آقاى بن
ــتى  ــاك مادرم مى گذارم او در المپيك كش خ

بگيد و خود او به المپيك مى رود. در صورتى 
ــراى اين كه  ــان ديگر مى گفتند بنا ب كه مربي
باباجان زاده را بترساند اين حرف را گفته است.
ــتان ريزگردها را  ــا در خوزس ــت: م وى گف
مى خوريم و هزار بدبختى در استان مان داريم 
ــتى كميل قاسمى و پرويز هادى در  و مانند كش
ــتى آزاد، حداقل يك انتخابى در وزن  رشته كش
130 كيلوگرم فرنگى نيز برگزار مى كردند. من 
ــمى و هادى برگزار  زمانى كه انتخابى بين قاس
شد، به آقاى خادم گفتم چرا اين مسابقه را برگزار 
كرديد در حالى كه اين همه حرف خورديد كه 
او گفت "حداقل فردا ديگر حرفى در آن نيست". 
من نيز مى گويم اكنون هم آقاى بنا حداقل براى 
وزن 130 كيلوگرم فرنگى انتخابى مى گذاشت، 
ــير  نه اين كه خودش نظر دهد كه نظر من با بش
ــمى منجزى  ــت. با اين كار قاس باباجان زاده اس
سرخورده مى شود و معلوم نيست ديگر بتوان 

او را جمع كرد يا خير.
كفايى زاده ادامه داد: من به انتخاب بنا گله مند 
هستم و به نظر من باتوجه به كارنامه درخشانى 
ــت،  ــمى منجزى از ماه هاى قبل داش كه قاس
ــابقه انتخابى براى  ــل حق برگزارى مس حداق
ــت. باباجان زاده پس از برگشت  او وجود داش

ــير"  از المپيك لندن، ديگر آن "بش
ــكالتى از نظر  ــود و مش ــابق نب س
ــر اردو نمى  ــت و ديگ روحى داش
ــم نبود ولى  ــد و تمريناتش منظ آم
ــمى منجزى با حضور منظم در  قاس
مسابقات و خودباورى كه توانست 
ــت آورد، همين  ــا به دس در اردوه
كشتى گير را در ليگ كشتى فرنگى 

باشگاه هاى جهان شكست داد.
وى با بيان اين كه قول مى دهم كه 
ــى تواند در المپيك  باباجان زاده نم
ــد، گفت: تك به  ريو به مدال برس
تك حريفان او را مى شناسم؛ وقتى 
ــان زاده مى  حريف خوبى به باباج
ــرس بر اندام او مى افتد و  خورد، ت
نمى تواند كشتى بگيرد و از نظر روحى خيلى 

به هم ريخته است.
مربى سابق رده هاى مختلف تيم ملى در خصوص 
تيم ملى نيز عنوان كرد: سوريان در افت كامل بود 
ــكر اكنون خيلى بهتر شده است و  و خدا را ش
مى تواند مدال كسب كند، نوروزى هم نوروزى 
ــت چرا كه يك وزن باال آمده است  ــابق نيس س
ــب كند،  ــدوارم مدال در خور خود را كس و امي
رضايى، عبدولى و اخالقى نيز شانس كسب مدال 
هستند ولى شانسى براى باباجان زاده قائل نيستم. 
به هر حال اگر فرنگى كاران ايرانى به قرعه خوبى 
بخورند، مى توانند مدال بگيرند ولى باباجان زاده 
اگر به قرعه خوبى هم بخورد، بازهم نمى تواند 

مدال بگيرد.
وى در پايان گفت: باتوجه به اين كه خيلى 
ــت و هيچ  ــا مى گويند بنا بدون نقص اس ه
ــى نمى تواند به او  ــوردى ندارد، هيچ كس م
ــان و  ــى بزند؛ در حالى كه همه ما انس حرف
ــتيم و با هم فكرى است كه  جايزالخطا هس
ــود. به هر حال انتظار  ــت مى ش كارها درس
ــتم بنا براى وزن 130 كيلوگرم، مسابقه  داش

انتخابى برگزار كند.

ايران  ــال  فوتب جديد  ــن  قواني
ــن تيم هاى  ــادى بي ــه زي فاصل
ــوالد  ف ــگاه  باش دوم  و  اول 
است؛  كرده  ايجاد  ــتان  خوزس
ــود  مى ش موجب  كه  فاصله اى 
فوالدنوين  تيم  فعاليت  ــطح  س
از ليگ دسته دوم باالتر نرود.

باشگاه فوالد خوزستان در سال 1387 
سيف اهللا  مديريت  دوره  ابتداى  در  و 
به  اقدام  باشگاه  اين  در  دهكردى 

خريدارى امتياز تيم دسته دومى ديهيم اهواز كرد 
تا با راه اندازى تيم فوالدنوين اقدام به پشتوانه سازى 

براى تيم اصلى باشگاه كند.
در  خوزستان  فوالد  باشگاه  چندساله  برنامه ريزى 
تيم  و  داد  نتيجه   94-93 ورزشى  فصل  پايان 
دسته  ليگ  در  قهرمانى  ضمن  اهواز  فوالدنوين 
اول ايران، چند بازيكن مستعد خوزستانى را آماده 
تحويل به تيم اصلى باشگاه فوالد كرد، اتفاقى كه 

البته هيچ گاه رخ نداد.
استعفاى سيف اهللا دهكردى از مديريت باشگاه فوالد 
خوزستان كه در حدفاصل پايان فصل ورزشى 93-

94 و آغاز فصل ورزشى 94-95 رخ داد، باعث شد تا 
باشگاه فوالد براى مدتى دچار تزلزل شود. در همين 
زمان بود كه بازيكنان فوالدنوين اهواز عليرغم هزينه 
چندساله باشگاه فوالد و آماده شدن براى حضور در 

تيم فوالد خوزستان، با نظر دراگان اسكوچيچ خط 
خوردند و عليرضا اژدرى زاده نيز رضايت نامه بدون 
قيد و شرط اين بازيكنان را براى پيوستن به ساير 

تيم هاى ليگ برتر و دسته اول صادر كرد.
امتياز ليگ برترى تيم فوالدنوين اهواز نيز طبق 
واگذار  ديگرى  تيم  به  بايد  ايران  فوتبال  قوانين 
مى شد و در راستاى همين قانون به تنها خريدار 
شد،  فروخته  اهواز  استقالل  باشگاه  يعنى  موجود 
بدون آن كه تا امروز مبلغ مربوط به اين معامله از 

سوى خريداران به باشگاه فوالد پرداخت شود.
تيم فوالدنوين اهواز پس از اين جابه جايى و در حالى 
كه مربيان و حدود 90 درصد بازيكنان آن جدا شده 
بودند، با يك تركيب جديد و جوان شده در سال 94 
به ليگ دسته دوم رفت، با اين هدف كه يك سال 
در جدول مسابقات باقى بماند و در سال 95 براى 
صعود به ليگ دسته اول بجنگد. قوانين تصويب 

شده امسال اما حكايت از آن داشت كه 
فوالدنوين هيچ گاه امكان حضور مجدد 
در ليگ دسته اول را نخواهد يافت، چرا 
كه ليگ دسته اول از امسال به عنوان 
يك ليگ حرفه اى محسوب مى شود و 
باشگاه هايى كه در ليگ برتر تيم داشته 
باشند، حق داشتن تيم در ليگ دسته 

اول را ندارند.
تصويب اين قانون باعث مى شود كه 
سطح فعاليت تيم فوالدنوين از ليگ 
دسته دوم باالتر نرود و فاصله زيادى 
بين اين تيم با تيم اصلى باشگاه فوالد 
ايجاد شود. در چنين شرايطى به نظر مى رسد كه 
ادامه فعاليت تيم فوالدنوين اهواز نتيجه اى غير از 
افزايش هزينه ها در باشگاه فوالد نداشته باشد و 
شايد مديريت باشگاه فوالد كه كاهش بودجه را 
در  هزينه  توقف  با  است،  داده  قرار  كار  دستور  در 
كارهاى  صرف  را  پول  همين  دوم،  دسته  ليگ 
فعاليت  گسترش  نظير  كارهايى  كند.  مهم ترى 
آكادمى فوالد كه طى يك سال گذشته امكانات 
كارآمد  بازيكن  خريد  يا  شده  محدود  بسيار  آن 
خارجى براى تقويت تيم فوالد خوزستان كه اين 
روزها بيشتر از هر زمان ديگرى كمبود بازيكن 
نباشد  توضيح  به  نياز  شايد  مى كند.  احساس  را 
كه هزينه تيم فوالدنوين از بودجه ساليانه باشگاه 
فوالد خوزستان تأمين مى شود، بودجه اى كه امسال 

كاهش زيادى داشته است.

ــتقالل خوزستان  ــرمربى تيم فوتبال اس س
ــت دادن تمركز در  ــه از دس ــا بيان اينك ب
ــث  ــن باع ــا ذوب آه ــازى ب ــى از ب دقايق
ــت مان برابر اين تيم شد، گفت: اين  شكس

ــد و به آينده فكر مى كنيم. بازى تمام ش
سيداكبر پورموسوى اظهار كرد: بازى خوبى بود 
و اين كه به تيم بزرگى مانند ذوب آهن دو گل 
شرايط خوبى  از  تيم مان  مى دهد  نشان  مى زنيم 
برخوردار بود ولى بايد بپذيريم كه در دقايقى از 
بازى تمركزمان را از دست داديم و على رغم اين 
كه 2 بر صفر از حريف پيش بوديم، در نهايت 

شكست خورديم.
تمركز  تيم  چرا  كه  سوال  اين  به  پاسخ  در  وى 
خود را از دست داد؟ گفت: اين موضوع در فوتبال 
داشته  بسيارى  داليل  مى تواند  و  است  طبيعى 
در  بازيكنان  كه  اشتباهاتى  حال  هر  به  باشد. 
كنترل بازى داشتند، باعث شد كه تمركزمان را از 
دست بدهيم البته ذوب آهن وقتى دو گل خورد، 
چيزى براى از دست دادن نداشت و تمام قوا و 

انرژى اش را جمع كرد و فشار مى آورد.
سرمربى تيم فوتبال استقالل خوزستان افزود: ما 

در فوتبال دنيا اولين تيمى نيستيم كه بازى برده 
را با شكست جابه جا مى كنيم و درس هايى از اين 
بازى گرفتيم و نياز داريم كار و تالش بيشترى 
انجام دهيم و تمركز بيشترى روى دقايق بازى 

بگذاريم.
دارم  بازيكنانم  از  كه  شناختى  با  كرد:  بيان  وى 
و جديتى كه در آن ها مى بينم، ان شاءاهللا بتوانيم 
فصل جديد ليگ برتر را به خوبى آغاز كنيم و به 

پايان برسانيم.
نظرتان  كه  سوال  اين  به  پاسخ  در  پورموسوى 
در خصوص عملكرد گودرز داوودى، گلر تيم در 
اين ديدار چيست؟ گفت: با يك حركت نمى توان 
بازيكن را مورد ارزيابى قرار داد و عملكردش بايد 
با توجه به دقايق حضورش در زمين مورد بررسى 

قرار بگيرد. خدا را شكر از تمام بازيكنانم راضى 
هستم. به هر حال شروع فصل است و هنوز بدن 
كه  همانطور  و  است  نشده  آزاد  بازيكنان  برخى 
دقايقى  در  كه  است  اين  باخت مان  علت  گفتم 
از بازى تمركز مان را از دست داديم. به هر حال 
و  مى كنيم  فكر  آينده  به  و  شد  تمام  بازى  اين 

تالش مان هم بايد براى آينده باشد.
به  باتوجه  كه  ديگرى  پرسش  به  پاسخ  در  وى 
اين ديدار به نظر مى رسد خط دفاع تيم تان بايد 
بهتر از اين كار كند؟ عنوان كرد: اگر به دنبال اين 
باشيم كه بخواهيم در هر خط مان زوج به وجود 
بياوريم نيازمند زمان است؛ اگر فصل قبل، خط 
دفاع مان جزو بهترين خط دفاع ايران بود به اين 
دليل بود كه بازيكنان تيم چند سال كنار هم كار 
كرده بودند. بايد بپذيريم كه پورقاز بازيكن ملى 
كشور است و او براى هماهنگى با ديگر بازيكنان 
نياز به زمان دارد. به هر حال بايد به مثلث تيم 
زمان بيشترى بدهيم ولى واقعيت اين است كه 
ما از عملكرد گلر و ديگر بازيكنان تيم مان راضى 
بيشتر  را  كارمان  و  تالش  ان شاءاهللا  و  هستيم 

مى كنيم تا در ليگ برتر موفق باشيم.

انتقاد شديد مربى خوزستانى
 از تصميم محمد بنا
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ــديدى كرد و گفت:  ــتانى انتقاد ش ــمى منجزى، به تصميم محمد بنا در خط زدن نام فرنگى كار خوزس مربى امير قاس
ــت. ــزار اميد، زندگى اش را رها مى كند و به اردو مى رود، مى گذاش ــا نبايد پا روى حق و حقوق يك جوان كه به ه ــن بن ــر م از نظ

فعاليت فوالدنوين اهواز متوقف مى شود؟

از دست دادن مترکز، عامل شکست مان از ذوب آهن بود



ر و  رنگ  و  نگ 
«كالف سردرگم نظارت هاى بخشنامه اى سيما در «پريا

 شروعى نچسب و نااميد كننده در ساعات طاليى پربيننده
2سال 92 درست در همين ايام بود كه تلويزيون همزمان با پخش بازى هاى ليگ جهانى واليبال و 
سهل انگارى ناظران پخش و نمايش تصاوير منشورى به آغوش حاشيه و جنجال رفت. مسابقاتى 
كه به گفته ى رئيس وقت سازمان صدا و سيما پخشش از مناظره هاى انتخاباتى سخت تر شده 
بود و با واكنش هاى بسيارى از سوى مردم و مسئولين روبرو شد. سلسله اشتباهاتى كه منجر به 
دريافت تذكرات و انتقادات شفاهى و كتبى برخى از مسئولين و نمايندگان مجلس گرديد و در آخر با 
تشديد نظارت ها و تاخير در پخش مسابقات زنده، به آش شورى مبدل شد كه كام هر بيننده اى را 
از تكرار بيش از حد تصاوير و سانسور غيرحرفه اى تلخ و اعصاب و روانش را مورد هجمه قرار ميداد.

اما سردرگمى در محتوا و برنامه ريزى در مدل پخش برنامه هاى سيما تنها به مسابقات زنده ورزشى 
محدود نمى شود و در واقع اين روزها به اوج خود رسيده است. هرج و مرجى كه بد نيست براى 
يكبار هم شده با نگاهى اجمالى و پس از سرد شدن تب برنامه هاى زنده و مناسبتى مورد بررسى 
قرار دهيم تا به نتيجه اى از عاقبت آن برسيم. اگر از قطع شدن به يكباره يك فيلم تلويزيونى در 
دقايق پايانى و پخش مسابقه واليبال بگذريم، اگر پخش مجدد همين فيلم را از ابتدايش بالفاصله 
بعد از مسابقه فوتبال ناديده بگيريم، اگر حواله دادن پخش نيمى از مسابقه فوتبال به يك شبكه ى 
ديگر با گزارشگرى متفاوت را پاى فشردگى برنامه هاى ورزشى بگذاريم، اگر از سريال اشتباهات 
ظاهرا سهوى در برنامه هاى زنده شبكه هاى استانى كه منجر به عذرخواهى رسمى شده است عبور 

كنيم. اگر نمايش محتواى نامناسب از شبكه ى كودك و 
نوجوان را گردن اژدهاى آنتن و مشكالت مالى در تامين 
برنامه بياندازيم و مجدد اگر محتواى نامناسب شوخى هاى 
برنامه ”دورهمى“ را به حسن نيت و افكار مثبت ناظران و 
نمك برنامه براى جذب مخاطب نسبت دهيم و جا به جايى 
مرزبندى ها و صميميت در گفتار و رفتار با مهمان هاى 
خانم را ترويج محبت و صفا در روابط اجتماعى مردم قلمداد 
كنيم. از محتواى نامناسب و روايت هاى صريح و عريان 
برنامه هاى نمايشى كه مدت ها در شوراى هاى مختلف 
سازمان دچار كش و قوس و بازبينى هاى چندباره مى شوند 
نميتوان گذشت. نمونه ى حاضر و زنده اش سريال ”پريا“ 
به كارگردانى حسين سهيلى زاده است كه چند شبى است 

از شروع پخشش ميگذرد.

عادى سازى عبور از خطوط قرمز
سهيلى زاده كه پيش از اين در بعضى از سريال هايش 

نشان داده خوب بلد است چطور با عادى سازى روابط و عبور از خطوط قرمز در طول سريال و 
نتيجه گيرى مصلحانه در آخرين قسمت رگ خواب مخاطبين و مديران را بدست بياورد، اين بار 
ب" به سراغ سوژه ى حساس  كمى دست از دوستى هاى ساده ى دختر و پسرى برداشته و در "پريا
ت" تيترى بود كه از ميان صحبت هاى  "به موضوع "ايدز ب"  "و ويژه ترى رفته است. "پرداختى جسورانه

عوامل پريا و قبل از شروع پخشش قابل توجه بود.

عاشقانه با چاشنى ايدز
قصه پريا از زمان حال و از جايى آغاز مى شود كه «پريا» با بازى الدن مستوفى پس از چند 
سال دورى از ايران به كشور باز مى گردد. در شرايطى كه پريا همچنان از ازدواج قديمى  اش 
سرخورده است، وارد رابطه اى عاطفى با كيوان، پسرخاله اش مى شود. پريا و كيوان قبل از 
هرگونه عقد رسمى به مشابه كارهاى پيشين سهيلى زاده كه ظاهرا بايد مدت زيادى را براى 
شناخت يك ديگر با هم سپرى كنند به اميد آغاز زندگى تازه مشكالت را يك به يك از سر 
راه بر مى دارند اما برخى اتفاق ها ادامه رابطه عاشقانه اين زوج را به خطر مى اندازد. اتفاق هايى 
كه همه خانواده را درگير خود مى كند . "كيوان" با بازى اميرحسين آرمان پس از حضور در 

ب" با بازى  يك مهمانى شبانه مصرف مشروبات و مخدرات دچار درگيرى با فردى بنام "شهرام
عمار تفتى شده است كه بيمارى است مبتال ايدز.

ابهام، تنش، تلخى
"اما اين داستان پر از ابهام و تنش تمام تلخى "پريا"ى سهيلى زاده نيست، روايت سرنوشت نافرجام 
مصرف مواد مخدر و ميهمانى هاى شبانه اگر با ظرافت و شناختن حد و مرزهاى تصويرى در قاب 
تلويزيون همراه باشد اتفاق بدى نيست، اشكالى كه بر اين سريال وارد است آن است كه گويى 
سازندگان آن از رفت و آمدهاى اتوبوسى مديران سيما در اواخر سال گذشته و اوايل سال جارى 
نهايت استفاده را كرده اند و هرچه را كه صالح ميدانستند به تصوير كشيده اند. چنانكه بيش از نيمى 
از قسمت آغازين اين سريال را صحنه هاى عريان ميهمانى شبانه و حركات موزون حاضرينش 
تشكيل ميداد. شروعى نچسب و نااميد كننده در ساعات طاليى پربيننده ترين شبكه سيما كه چشم 
خانواده ها را متعجب و دلسرد كرد. على الظاهر نويسندگان و سازندگان اين سريال راهى بجز 
نمايش جز به جز اتفاقات و رفتارهاى ناپسند شخصيت ها با هدف پيشبرد داستان و محكوميت 
احتمالى شخصيت هاى منفى در پايان فيلم نديده اند. در صورتيكه در همين قاب تعداد زيادى 
سريال به ياد مى آيد كه با شناخت درست خطوط قرمز و بدون پرداخت بى پرده و صريح هم از 
پس چنين اهدافى برآمده و كام مخاطبين نجيب تلويزيون 

ملى را تلخ نكرده اند.
صرفا با بخش نامه نمى شود  نظارت كرد

اشكال كار را بايد در روند طراحى و ساخت چنين برنامه 
هايى جست و جو كرد، آنجا كه صرفا با صدور دستوراتى 
خام و بخشنامه اى از رعايت ضوابط در حوزه هاى مختلف 
برنامه هاى توليدى و سپردن پروژه ها به اسامى مطرح 
و سابقه دار آسوده خاطر شده اند. ضوابطى كه در عمل 
قانع به پوشاندن لوگوى محصوالت خارجى و اسم نياوردن 
از نرم افزارهاى پيام رسان شده است، اما از اصرار براى 
نمايش حركات موزون در يك ميهمانى شبانه و طريقه ى 
مصرف موارد مخدر غافل مانده است و همچنين آرايش 
ها و پوشش هاى بعضا زننده اى كه به بهانه روايت تاريخ 
در عصر پهلوى با آسودگى خاطر از كنار اين بخشنامه ها 

عبور ميكند.

دور زدن همه چيز با يك  قسمت پايانى
البته اين اتفاق و دور زدن ضوابط توليد به بهانه هايى مثل محكوم شدن شخصيت منفى در پايان 
قصه و تحول هاى آنى و يك شبه آن ها نمونه هاى مشابهى در حوزه مديريت توليد محصوالت 
ب" با قوانين سفت و سخت و بعضا عجيبى كه در ابتدا تصويب  "نمايشى دارد. آنجا كه سناتور "ويل هيز
كرد باعث افت شديد فروش فيلم ها در آن روزهاى سينماى آمريكا شد. اما با يشنهاد موسسين 
هاليوود به هيز در اين قوانين بازنگرى شد تا راه هايى براى دور زدنش ايجاد شود. «تنها در مواردى 
كه قرار است عواقب منفى و شوم قانون گريزى، تبهكارى و بى بندوبارى به تصوير كشيده شود، 
نمايش مواردى چون خشونت، مشروب خوارى و صحنه هاى اروتيك مجاز باشد تا از اين طريق، 
اين ناهنجارى هاى اجتماعى هر چه بيشتر نقد شود.» اما نتيجه چيزى نبود جز ورود صحنه هاى پر 
از خشونت و اروتيك به تمامى توليدات نمايشى آن روزهاى هاليوود شد و جامعه اى كه استعمال 
دخانيات و طالق را براى زنان تقبيح ميكرد به سرعت تغيير و مدتى بعد از آن به عنوان ارزش ياد 
كند. ماجراى سناتور هيز به اندازه كافى مويد اين نكته است كه چگونه پرداختن صريح و بى پرده 
به معضالت اجتماعى و فردى حتى به نيت نقد و عبرت آموزى منجر به اشاعه ى آن ها مى شود.

دلنوشته

Climax فرهنگ   منبع

پيام آور رحمت

دمى با حافظ

* الهـي!باز آمديم با دو دست تهي چه باشد اگر مرحمي بر خستگان نهي
* الهـي!گرفتار آن دردم كه تو دواي آني و در آرزوي آن سوزم كه 

تو سرانجام آني
* الهـي!هر دلشده اي با ياري و غمگساري و من بي يار و غريبم

* الهـي!چراغ دل مريداني و انس جان غريباني، كريما آسايش سينه محباني و 
نهايت همت قاصداني

* الهـي!جرم من زير حلم تو پنهان است و تو پرده عفو خود بر من گستران
* الهـي!اين چيست كه با دوستان خود را كردي كه هر كه ايشان را جست ترا 

يافت و تا ترا نديد ايشان را نشناخت
* الهـي!عاجز و سرگردانم ، نه آنچه دانم دارم و نه آنچه دارم دانم

الهـي!بر تارك ما خاك خجالت نثار مكن و ما را به بالي خود گرفتار مكن
* الهـي!چون به تو بنگريم شاهيم و تاج بر سر وچون بخود تگريم 

خاكيم و از خاك كمتر
* الهـي!هر كس تو را شناخت هرچه غير تو بود بينداخت 
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 اجتماعى سياسى

هفته نامه منطقه اى

اين يك قصه نيست
احمد آقا در حالى كه روى كاناپه منزل لم داده بود و منتظر 
پخش اخبار خوزستان بود ، رو به حاج خانم كرد و گفت ؛ 
خدارو شكر استاندارمون هم جوونه و هم خوزستانيه ، هر چند 
كه اقاى دكتر مقتدايى يك گزينه بى نظير بود تا كمى از 
فرصت سوزى هاى استان رو جبران كند ولى با عوض كردن 
اون مطمئناً خيلى از طرح و برنامه هاش عملياتى نمى شه !!

 خانم احمد آقا كه خيلى هم تو باغ سياست نبود گفت باالخره 
اين پست ها به هيچ كى وفا نكرده ، هر كى يه روز مياد يه 

روز هم بايد بره ...
در همين موقع بود كه آرم اخبار خوزستان پخش شد و احمد آقا تمام حواسشو به مجرى 
جمع كرد و تلويزيون در اولين خبر بازديد استاندار از شهركهاى صنعتى اهواز رو همزمان با 
پخش صحنه هايى از اين بازديد نشون مى داد . احمد آقا كه با دقت مشغول گوش كردن 
به اخبار بود تيتر ساير اخبار رو هم گوش كرد و رو به حاج خانم كرد و گفت : تا كسى دستى 

به اين آتيش نداشته باشه نمى فهمه مشكالت بخش صنعت چيه ...
خانم احمد آقا گفت ؛ خوب آقاى استاندار هم داشت حرفهاى صاحب كارخونه رو گوش مى 

كرد حتماً دستور ميده مشكالتشون حل بشه ...
احمد آقا سرى تكون داد و كاش به همين سادگى بود كه شما مى گيد ... متاسفانه بعضى 
از مشكالت بخش صنعت و توليد ما مثل بيمارى سرطانه ... و در شرايط فعلى اكثر واحد 

هاى صنعتى ما درست مثل يه بيمارن كه ناى نفس كشيدن ندارن...
وقتى ركود حاكم باشه توليد و فروش هم كم ميشه ديگه ، وقتى فروش كم بشه يعنى 

درآمد كم ميشه و نتيجه اش هم كه معلومه اخراج پرسنل و رفتن به سمت تعطيلى ...
خانم احمد آقا يه قيافه حق به جانب گرفت و گفت بابا هر روز تو اخبار ميگن اينكارو براى 
توليد كننده ها مى كنيم و اون كار ميكنيم و من تا حاال فكر ميكردم مشكل مردم همين 

توليدكننده هان كه حق مردم رو به اونا ميدن ...
احمد آقا گفت آره راست ميگن  وقتى سلول سرطانى تو وجود مريض پخش شد حاال ديگه 

هر چه خرجش كنن چه فايده داره ...
خانم احمد آقا انگار ديگه مغزش نميكشيد ، بلند شد سينى استكان رو از جلو احمد آقا 
برداشت و درحاليكه رو به آشپزخانه ميرفت گفت ؛ حاال ايشاا... استاندار جديد يه نسخه 

خوب براى مريضاش مى پيچه چون خودشم پزشكه زود دردهارو تشخيص ميده ...
احمد آقا يه خنده تلخ كرد و گفت ؛ آفرين بر شما حاال من يه سوال از خودت دارم حاج خانم 

؛ اگه دكتر نسخه رو نوشت ولى تو هيچ داروخونه اى داروش پيدا نشد چى ؟!
خانم احمد آقا گفت : احمد آقا تو هم امشب گير دادى به اخبار بى خيال بابا  اذيت نكن . 
ميدونى كه من مرتب اخبار خوزستان رو مى گيرم ، ميخوام ببينم چه نمايشگاه هايى هست 
، هر وقت در مورد توليد كننده ها اخبار ميكن اخبارشون شبيه همه ... من كه سر در نميارم 
اما باور كن از 20 سال پيش تا حاال برو همه خبرارو بخون اگه ديدى همه شبيه هم نبود !!
احمد آقا يه نگاه همراه با لبخند به حاج خانم كرد و گفت ؛ ايول ، ايول حاج خانم ، ميدونى 

فرق نظر من و تو درباره مشكالت بخش توليد چيه ؟
خانم احمد اقا گفت : نه من چه ميدونم تو بگو ...

احمد آقا گفت : من مثل صاحب كارخونه زجر ميكشم ولى تو مثل بعضى از مسئولين 
محترم بازديد ميكنى نسخه هم ميپيچى و ميرى به امان خدا ...

خانم احمد آقا رو كرد به سمت احمد آقا و گفت ؛ دستت درد نكنه ، خوبه كه من تا حاال يه 
واحد توليدى هم از نزديك نديدم ، ميگم حاال اين كارخونه هارو كه استاندار ميره بازديد ، 
با هماهنگى ميره ، يعنى مثل زمان شاه ، آب جارو ميكنن بعد استاندار ميره يا نه همينطور 

سر زده ميرن تا بفهمن اوضاع چطوريه ؟!
احمد آقا احساس كرد بحث داره به جاى باريك ميكشه ، از جاش بلند شد و گفت ميخوام 

بخوابم ، شب بخير

 يكى به ميخ و يكى به نعل زدن
 To run with the hare and hunt with the 

hounds

 از يكديگر گذشت كنيد تا كينه هاى ميان شما از بين برود
حضرت محمد(ص)

ما آزموده ايم در اين شهر بخت خويش/بيرون كشيد بايد از اين ورطه رخت خويش
از بس كه دست مى گزم و آه مى كشم/آتش زدم چو گل به تن لخت لخت خويش
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روايت سرنوشت نافرجام مصرف مواد مخدر و ميهمانى هاى شبانه اگر با ظرافت و شناختن حد و مرزهاى تصويرى در قاب تلويزيون همراه باشد
 اتفاق بدى نيست، اشكالى كه بر سريال «پريا» وارد است آن است كه گويى سازندگان آن از رفت و آمدهاى اتوبوسى مديران سيما

 در اواخر سال گذشته و اوايل سال جارى نهايت استفاده را كرده اند و هرچه را كه صالح ميدانستند به تصوير كشيده اند.

   داريوش امامى

  وحيد پناهلو

سازى  شهر  و  راه  كل  اداره  مسكن  مدير 
خوزستان با اشاره به تعداد واحدهاى مسكن 
مهر در استان متبوعش گفت: كل مسكن مهر 
 859 و  هزار   103 بر  بالغ  خوزستان  استان 
در  واحد   368 و  هزار   80 كه  است  واحد 
و  هزار   14 و  نفر  هزار   20 باالى  شهرهاى 
243 واحد آن در شهرهاى زير 25 هزار نفر 
شهر  دو  استان  اين  همچنين  است.  جمعيت 
كه  دارد  شهر  شيرين  و  رامين  نام  به  جديد 
رامين  جديد  شهر  مهر  مسكن  واحد  تعداد 
5772 واحد و شيرين شهر 5476 واحد است.

اذعان  فوق  مطلب  اعالم  با  راستگو  محمد 

واحد  هزار   61 از  بيش  امروز  به  تا  داشت: 
مسكن مهر تكميل و به مرحله بهره بردارى 
 60 از  بيش  رو  اين  از  است.  رسيده  كامل 
درصد پروژه مسكن مهر به متقاضيان تحويل 
در  نيز  آن  ديگر  بخش  و  است  شده  داده 
آينده نه چندان دور و با همكارى ارگان ها 

و سازمان هاى ذى ربط واگذار خواهد شد.
وى در ادامه افزود: امروزه استان خوزستان با  
مهر  مسكن  قرارداد  مورد  هزار  از 100  بيش 
در كشور از نظر تعداد، رتبه پنجم  و همچنين 
شهرهاى  مسكن  سهميه  در  كشور  دوم  مقام 
باالى 25 هزار نفر را به خود اختصاص داده 
مهر  مسكن  تمايز  مبناى  امر  همين  كه  است 

استان  به نسبت ساير استان ها شده است. 
راستگو در بيان  مهم ترين ويژگى مسكن مهر 
نظر  در  بايد  داشت:  اذعان  خوزستان  استان 
داشت كه تخصيص بيش از 75 درصد  زمين 
يك  مهر  مسكن  احداث  براى  دولتى  هاى 
محسوب  پروژه  اين  براى  تامل  قابل  ويژگى 
تمايز  باعث  امر  همين  رو  اين  از  شود.  مى 
خوزستان به نسبت ساير استان ها شده است. 
چرا كه در شهرهاى ديگر پروژه مسكن مهر 

25 درصد در زمين هاى دولتى و 75 درصد 
به صورت خود مالك احداث مى شود.

سازى  شهر  و  راه  كل  اداره  مسكن  مدير 
مالكى  خود  بخش  توضيح  در  خوزستان 
بخش  از  منظور  كرد:  تصريح  مهر  مسكن 
زمين  خود  متقاضيان  يعنى  مالكى  خود 
ما  از  را  تسهيالت  تنها  و  دارند  مسكن  و 
موجب  امر  همين  كه  نمايند  مى  دريافت 

بروز مشكالتى نيز شده است.
راستگو در خصوص اينكه آيا پروژه مسكن 
اعتبارات  تامين  نظر  از  خوزستان  استان  مهر 
بايد  داشت:  اظهار  است،  مواجه  مشكل  با 
بخش،  دو  از  مذكور  پروژه  كه  داشت  توجه 
آورده  و  بانكى  قيمت  ارزان  تسهيالت 
امروزه  كه  شود  مى  اعتبار  تامين  متقاضيان 
براى تامين بخش زير بنايى و رو بنايى آن با 
كمبود اعتبارات مواجه هستيم كه اميد داريم 
دولت محترم و دستگاههاى ذى ربط در اين 

خصوص همكارى الزم را به عمل بياورند.
آورده  زمينه  در  متاسفانه  داد:  ادامه  وى 
متقاضيان با مشكالتى مواجه هستيم چرا كه 
نرخ اعالم شده ابتدايى در گذر زمان  به دليل 
يافته  افزايش  ها،  قيمت  از  برخى  رفتن  باال 
است كه همين امر موجب انصراف برخى از 
متقاضيان و در نهايت كمبود بودجه نيز شده 

است. 
راستگو در خصوص مهم ترين مشكل مسكن 
متقاضى  بدون  گفت:  خوزستان  استان  مهر 
بودن بخشى از واحدهاى اين پروژه در حال 
حاضر يكى از مهم ترين مشكالت پيش روى 
مسكن مهر تلقى مى شود. اين در حالى است 
كه در ابتداى شروع پروژه تعداد بسيارى از 
افراد اقدام به ثبت نام نموده اند، كه در گذر 

زمان و بنا به داليلى انصراف داده اند.
براى  كه  مطلب  اين  بيان  با  ادامه  در  وى   
سوى  از  پيشنهاداتى   فوق،  مشكل  حل 
دولت  هيات  به  شهرسازى   و  راه  وزارت 
همين  در  گفت:  است،  شده  نموده  ارائه 
نويد  اين  خود  هاى  استانى  هم  به  مجال 

دولت    هيات  دستور  طبق  كه  دهيم  مى  را 
مقرر شد تا برخى از شرايط 4 گانه مسكن 
قانون  اجرايى  آيين نامه  اول  بند  در  كه  مهر 
عرضه  و  توليد  از  حمايت  و  ساماندهى 
تعديل  يا  و  حذف  است،  آمده  نيز  مسكن 
بيشترى  خطر  اطمينان  با  متقاضيان  كه  شود 

اقدام به ثبت نام نمايند.
مدير مسكن اداره كل راه و شهر سازى استان 
خوزستان با اعالم اين خبر، گفت: اميدواريم 
درباره  دولت  هيات  اخير  مصوبه  اجراى  با 
و  رامين  جديد  شهر  دو  مشكل  مهر  مسكن 
شيرين شهر استان كه حدود 15 هزار واحد 

است، برطرف شود.
مدير مسكن اداره كل راه و شهرسازى استان 
بودن  دولتى  به  توجه  با  داد:  ادامه  خوزستان 
زيربنايى  و  بنايى  رو  خدمات  ارائه  ها  زمين 
بايد در اولويت كارى قرار بگيرد تا در مرحله 
اول موانع اين پروژه از ميان برداشته شود و 
در مرحله بعدى نيز متقاضيان بيشترى جذب 
توان  مى  نمونه  عنوان  به  شوند.  مهر  مسكن 
به  راه اندازى كالنترى براى تامين امنيت و 
احداث  محل  در  مدارس  تاسيس  همچنين 

پروژه مسكن مهر اشاره نمود.
خدمات  زمينه  در  افزود:  ادامه  در  وى 
زيربنايى مثل آب، برق و گاز با وجود اينكه 
عملكردهاى بسيار مناسبى تا به امروز انجام 
هايى  كاستى  و  كم  هم  باز  اما  است  شده 
نيازمند  كه  دارد  وجود  هنوز  راستا  اين  در 
همكارى و مساعدت سازمان ها و ارگان هاى 

ذى ربط مى باشد. 
سازى  شهر  و  راه  كل  اداره  مسكن  مدير 
خوزستان در پاسخ به اين سوال كه آيا پروژه 

مناسبى  جانمايى  از  استان  اين  مهر  مسكن 
خوزستان  استان  در  گفت:  است،  برخوردار 
زمين  نداشتن  دليل  به  هرمز  راد  شهر  جز  به 
مناسب در بافت مصوب طرح تفضيلى جامع 
شهرها احداث شد و در دو شهر جديد رامين 
و شيرين شهر سعى براين شد تا مسكن نهر 
در مناطقى احداث شود كه متصل به معابر و 

دسترسى شهرى باشد.
دليل  به  متاسفانه  كرد:  بيان  ادامه  در  وى 
نداشتن زمين كافى در داخل شهر  مجبور به 
استفاده از مراكز همجوار شهرها طبق مصوبه 
با  ديگر  طرف  از  و  ايم  بوده  شهر  شوراى 
توجه به ارائه خدمات رونمايى مناسب مانند 
احداث كالنترى، مدارس، مساجد و درمانگاه 
خوشبختانه شاهد بروز مسايل حاشيه نشينى 

نبوده ايم.
نسبت  به  حاضر  حال  در  افزود:  راستگو 
به  مربوط  هاى  ريزى  برنامه  حجم 
اى  مالحظه  قابل  پيشرفت  مهر،  مسكن 

ايم.  داشته 
مدير مسكن اداره كل راه و شهر سازى استان 
خوزستان در پايان خاطر نشان كرد: بايد توجه 
بسيار  پروژه  مهر،  مسكن  طرح  كه  داشت 
بزرگى است كه در كنار ايرادات وارده مزاياى 
بى شمارى را براى دارندگان اين واحدها به 
ثمر آورده است كه به عنوان مثال مى توان به 
نمود.  اشاره  ها  مسكن  اين  شده  تمام  قيمت 
چرا كه طبق نظر كارشناسان امر، قيمت تمام 
شده به نسبت قيمت بازار 30 الى 40 درصد 
ارزان تر است و همچنين مبالغ اجاره نيز به 
الى  دو  مهر  مسكن  تسهيالت  اقساط  نسبت 

سه برابر برآورد شده است.

در گفت و گو با مدير مسكن راه و شهر سازى خوزستان مطرح شد:

تكميل و راه اندازى 60 درصد مسكن مهر
شرايط ويژه براى واگذارى مسكن مهر

«مسـكن مهـر «يكـى از بزرگترين 
طرحهاى توسـعه اى  در بخش مسكن 
كشـور بوده كه با هدف تامين مسـكن 
براى اقشـار ضعيف و متوسـط  كار خور 

را اغاز كرد. 
 امـا حال پس از گذشـت چند سـال از 
عمر آن، متاسفانه هنوز اين پروژه عظيم 
به پايان نرسيده اسـت و مسووالن امر، 
داليـل متعددى را بـراى بيان علل عدم 
پيشـرفت و يـا اتمام مسـكن مهر بيان 
مى كننـد. اين در حالى اسـت كه عدم 
پيشـروى يكسـان امكانات زيرساختى 
و رو بنايى همزمان با سـاخت واحدهاى 
مسكونى را مى توان از مهم ترين داليل 

عدم اتمام مسكن مهر برشمرد.
گفتنى اسـت از مهم تريـن مزاياى اين 
طرح مى تـوان به ارزان سـازى در عين 
سـاخت  الزم،  اسـتانداردهاى  رعايـت 
مسكن در تيراژ باال و پايين آمدن سهم 
هزينه هاى ثابت در هر متر (هزينه هايى 
مثل نقشه كشى، نظارت، نيروى انسانى 
و...)، پرهيز از تجمل گرايى، افزايش اميد 
به خانه دار شـدن در اقشـار كم درآمد 
تسـهيالت  از  اسـتفاده  امتياز  جامعـه، 
ارزان قيمت با بوروكراسـى بسيار كمتر 

از تسهيالت قبلى اشاره كرد.
بديهى اسـت پروژه مسـكن مهر استان 
خوزسـتان به دليـل حجم بـاالى آن به 
نسـبت سـاير اسـتان ها از مقام ويژه اى 
برخوردار است، همچنين به دليل پيشرفت 
مناسب تا به امروز نزديك به 60 درصد اين 

پروژه تكميل و واگذار شده است.
در ادامـه گفتگـوى «بامداد زاگـرس «با 
محمد راستگو  مدير مسكن اداره كل راه و 

شهر سازى خوزستان را بخوانيد
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