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برخى به جاى اينكه
 باران رحمت باشند،  صبح تا شب 
مي گويند همه چيز حرام است

رئيس جمهور گفت: بعضى ها به جاى اينكه
 باران رحمت باشند، ممانعت از زبانشان مى بارد. 
از نظر آنان صبح تا شب همه چيز حرام است. 

 احتمال «وتو» طرح 
تمديد تحريم هاى 
ايران توسط كاخ سفيد

 وقتى مرداب 
«ُگل»، دختران 
جوان را مى بلعد 
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سخنرانى يك اصالح طلب در بوشهر لغو شد

سونامى فارغ التحصيالن و اشباع بى سابقه بازار كار 

مردم بايد حرف خود را بزنند و انتقاد كنند

 انتظار دارم
وزير مانند مردان
 به ما بها بدهد

مى توانستيم گل هاى بيشترى بزنيم كه خدا نخواست!
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سال اول
 شماره بيست و هفت
8 صفحه
قيمت: 500 تومان
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معلوالن خوزستانى
 با شهر غريبه شده اند

تاثير شگرف اخبار مفاسد
 بر ميزان مشاركت

محمد توكلى
سال هاست كه جريان رسمى حاكم بر كشور معناى 
ميزان مشاركت در انتخابات را برابر با موافقت با نظام 
و نشانه اى از تالش مردم براى حفظ ساختار سياسى 
و مقابله با توطئه هاى «استكبار جهانى» دانسته است، 
درباره ى چنين نظراتى گفتنى هايى وجود دارد از جمله 
اينكه در كدام كشور در طول تاريخ معناى مشاركت 
مردم در يك انتخابات برابر با اين موضوعاتى كه ما 
آن را تبليغ مى كنيم است اما با اين وجود اين نوشته 
را با فرض صحت چنين ايده اى كه چند دهه است 
بيان مى شود و گويا مورد قبول كسر قابل توجهى از 
تصميم گيران و فعاالن سياسى با گرايش هاى مختلف 

است آغاز مى كنيم.
و  شور  پر  انتخاباتى  برگزارى  شرط  حداقلى ترين 
رقابتى حضور كانديداهايى است كه براى عموم مردم 
جّذابيتى داشته باشند و از آن مهمتر در نقطه ى مقابل 
تبليغات  دوران  هيجانات  تا  شوند  تعريف  يكديگر 
انتخابات، مردمى كه براى شركت در انتخابات مرّدد 
هستند را به پاى صندوق هاى راى بياورد، در نتيجه 
طبيعتا در انتخاباتى كه مهمترين كانديداى سوى مقابل 
دولت مستقر در آن حضور نداشته باشد و حتى گاهى 
خبرهايى مبنى بر احتمال رد صالحيت رييس جمهور 
شود  شنيده  انتخابات  آن  در  حضور  براى  هم  فعلى 

نمى توان توقع پر شور بودن حضور مردم را داشت.
ديگر نكته اى كه عالوه بر غير رقابتى بودن انتخابات 
راى  صندوق هاى  پاى  در  مردم  حضور  از  مى تواند 

بكاهد نارضايتى اقتصادى در متن جامعه است.
ادامه در صفحه 2

سر مقاله

مدير عامل شركت عمران شهر جديد شيرين شهر:

فرصت هاى سرمايه گذارى  شيرين شهـر چشمگير است
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هفته نامه منطقه اى

ويژه نامه هفدهمين  نمايشگاه ساختمان خوزستان منتشر شد

   ويژه نامه هفدهمين نمايشگاه ساختمان خوزستان منتشر شد . فعاالن صنعت ساختمان  مى توانند ويژه نامه مذكور را در ايام نمايشگاه /
 16 لغايت 19 اذر 95 از غرفه پايگاه خبرى سازه نيوز  در سالن خرمشهر / محل دائمى نمايشگاههاى خوزستان / دريافت نمايند

فرماندار مسجدسليمان در خصوص آبگرفتگى معابر و خيابان هاى اين شهرستان به دنبال بارش هاى 
اخير گفت: مسجدسليمان فاقد شبكه فاضالب به معناى واقعى است و همچنين سيستم دفع 
آب هاى سطحى اين شهرستان كارآمد نيست.عليرضا گوروئى اظهار كرد: در دو روز گذشته بيشترين 
بارش در سطح استان در شهرستان مسجدسليمان با حجم حدود 100 ميلى متر را شاهد بوديم كه 
خوشبختانه با اقدام به موقع دستگاه هاى اجرايى، شركت نفت و شهردارى كمترين خسارات را بدون 

هيچ گونه تلفات جانى داشتيم.
وى افزود: شدت بارندگى هاى دو روز گذشته در مسجدسليمان بسيار بيشتر از ميانگين بارش هاى 
اخير در سطح استان بود و طبيعتاً آبگرفتگى معابر و خيابان هاى اين شهرستان زياد بود. شبكه 
فاضالب مسجدسليمان بسيار فرسوده و مربوط به بيش از 30 سال گذشته است. به صورتى كه 

مى توان گفت اين شهرستان فاقد سيستم فاضالب به معناى واقعى است.
گوروئى تصريح كرد: با فشارهايى كه در اين مدت به شركت آبفا آورديم، مقرر شده است از محل 
اوراق قرضه و مشاركت اين شركت اقداماتى در خصوص شبكه فاضالب مسجدسليمان انجام 
شود. همچنين بستر دفع آب هاى سطحى اين شهرستان كارآمد نيست و بسيار فرسوده است، به 
صورتى كه كشش جمع آورى تمام آب هايى كه پس از بارش ها در سطح معابر و خيابان ها جمع 
مى شود را ندارد. وى با بيان اين كه شبكه فاضالب و سيستم دفع آب هاى سطحى مسجدسليمان 

فاصله بسيار زيادى با حد مطلوب دارد، عنوان كرد: اكيپ هاى دستگاه هاى اجرايى در روزهاى اخير 
لحظه به لحظه در مناطق مختلف و روستاهاى اين شهرستان حضور داشتند تا صبح امروز مشكل 
قطعى برق تقريباً تمام روستاهاى مسجدسليمان مرتفع شد و اكنون منطقه چريك با مشكل قطعى 
برق مواجه است و اكيپ هاى دستگاه هاى اجرايى در حال انجام اقدامات الزم در اين منطقه جهت 

رفع مشكل برق هستند.
فرماندار مسجدسليمان با اشاره به نقش و حضور شبانه روزى دستگاه هاى اجرايى در مديريت 
بارش هاى شديد دو روز گذشته در اين شهرستان گفت: در بارش هاى اخير به مردم اعالم شد 
كه هرگونه تعلل دستگاه هاى اجرايى در انجام وظايف مربوط به خود را در اين مدت به فرماندارى 
گزارش دهند. خوشبختانه مردم به خوبى اين اقدام را انجام دادند و با توجه به اين كه فرماندارى به 
صورت شبانه روزى فعاليت داشت، بعضاً گزارش تعلل برخى دستگاه هاى اجرايى را دريافت مى كرديم 

و اين امر باعث شد تا تمام دستگاه ها پاى كار باشند.
گوروئى ادامه داد: با وجود حجم بسيار باالى بارش هاى دو روز گذشته در مسجدسليمان حضور و 
رصد لحظه به لحظه بخشداران از حوزه هاى مربوطه خود، فعاليت شبانه روزى فرماندار و حضور و 
اقدام به موقع دستگاه هاى اجرايى باعث شد تا تقريباً تلفات معنادارى نداشته باشيم. البته خسارات 

جدى نيز در برخى بخش ها وجود داشته و اكنون در حال برآورد خسارات هستيم.

در نخستين باران پاييزى بر زادگاه نفت چه گذشت؟

در امر نظارت 
با هيچ مقامى تعارف نكنيد

 

بايد كار را با جديت، 
نظارت، اخالق و شرافت 
مهندسى حفظ كنيد، 
با هيچ شخص و مقامى 
در بحث نظارت نه تعارف 
داشته باشيد و نه چشم 
پوشى كنيد.
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خبر آماده سازى 1500 هكتار زمين جهت
 واگذارى به سرمايه گذاران 

مديركل امور عشاير خوزستان گفت: امسال ساخت 
70 كيلومتر راه را در دست اقدام داريم كه به اعتبارى 
بالغ بر سه ميليارد تومان نياز داريم تا اين ميزان را به 

سطح شورسه برسانيم.
  على رحم كريمى شامگاه پنجشنبه در جلسه شوراى 
ادارى شهرستان انديكا با حضور استاندار خوزستان 
در محل فرماندارى اظهار كرد: بافت شهرستان انديكا 
بيشتر روستايى و عشايرى است. در سال 87 بر اساس 

سرشمارى انجام شده چهار هزار خانوار 
(28 هزار نفر) جمعيت عشايرى در اين 

شهرستان به ثبت رسيد.
جمعيت  از  درصد   50 افزود:  وى 
و  هستند  عشاير  انديكا  شهرستان 
خدمات ارزنده اى طى سال هاى اخير 
براى آنها انجام شده ولى باز هم با توجه 
آل  ايده  نقطه  با  موجود  كمبودهاى  به 

فاصله داريم.
مديركل امور عشاير خوزستان تصريح 
كرد: در حوزه عشايرى اين شهرستان 
320 كيلومتر راه داريم كه از اين ميزان 
تنها 41 كيلومتر آسفالت شده است. 190 

كيلومتر شورسه و مابقى نيز خاكى هستند.
كريمى با اشاره به اينكه در فصل بارندگى عمده مردم 
عشاير در راه ها با مشكل مواجه مى شوند، گفت: 
امسال ساخت 70 كيلومتر راه را در دست اقدام داريم 
كه به اعتبارى بالغ بر سه ميليارد تومان نياز داريم تا اين 

ميزان را به سطح شورسه برسانيم.
وى ادامه داد: در راه هاى عشايرى روكش آسفالت 
نداريم و متأسفانه شورسه هم با يك بارندگى مردم را 

دچار مشكل مى كند.
به  نياز  كرد:  عنوان  خوزستان  عشاير  امور  مديركل 

از  خيلى  گذشته  سال  در  و  داريم  بيشترى  حمايت 
زيرساخت هاى اين شهرستان تا 70 درصد هم آسيب 
بازگشايى  به  اقدام  فقط  سيل  از  بعد  متأسفانه  ديد. 
مسيرها شد و واقعا نياز به يك بازسازى اساسى دارند.

كريمى با اشاره به اينكه ايجاد اشتغال يكى از مسائل 
مهم براى جلوگيرى از مهاجرت جمعيت عشايرى به 
شهرها است، عنوان كرد: 400 هكتار از اراضى را با 
ايستگاه هاى پمپاژ آبرسانى كرديم كه براى 200 هكتار 

هم نياز به احداث شبكه هاى آبرسانى برقى جديد 
داريم.

وى در پايان بيان كرد: آموزش و پرورش در حوزه 
عشاير خدمات خوبى انجام داده كه قابل قياس با سال 
هاى گذشته نيست ولى متأسفانه در برخى مناطق چون 
دبيرستان ها با محل سكونت مردم فاصله دارند آنها 
نيز هزينه اى براى سرويس اياب و ذهاب دانش آموز 

خود ندارند.
انديكا از پرحادثه خيزترين شهرستان ها است

مديرعامل جمعيت هالل احمر خوزستان نيز در ادامه 

گفت: جمعيت هالل امر با توجه به رسالت خاصى 
كه دارد، در راستاى توانمندسازى و محروميت زدايى 

مناطق مختلف تالش مى كند.
على خدادادى اضافه كرد: محروميت مفرطى كه در 
شهرستان انديكا وجود دارد باعث شده تا برنامه ريزى 
هاى مختلفى به ويژه توانمندسازى شهرستان را در 
دستور كار قرار بدهيم. وى خبر داد: انديكا با وسعت 
بسيار، دو هزار و 320 كيلومتر راه و حدود 600 روستا 
يكى از پرحادثه خيزترين شهرستان 

هاى خوزستان است.
خدادادى بيان كرد: در شهرستان انديكا 
نياز به توجه و عنايت بيشتر مسئوالن 
داريم تا بتوانيم غبار محروميت را از 

اين شهرستان بزداييم.
احمر  هالل  جمعيت  مديرعامل 
توجه  دولت  كرد:  عنوان  خوزستان 
ويژه اى به مناطق محروم دارد كه ما 
نيز بر اساس اين رويكرد دولت بحث 
برنامه هاى توانمندسازى را با جديت 

بيشترى ادامه و اجرايى مى كنيم.
دانش  توانمندسازى  به  اشاره  با  وى 
آموزان مناطق محروم بيان كرد: طرح خادم يا همان 
خانواده هاى آماده در مخاطرات را در مناطق مختلف 
به ويژه محروم  استان اجرا مى كنيم. مردم در اين طرح 
در برابر مخاطرات مختلف ازجمله  را  الزم  آمادگى 

سيل و زلزله پيدا مى كنند.
مديرعامل جمعيت هالل احمر خوزستان گفت: بحث 
درمانگاه هاى درمان بستر را نيز در مناطق محروم دنبال 
مى كنيم. هرچند كه اعتبارات كم است ولى سعى مى 
كنيم تا زيرساخت هاى مختلف را در شهرستان هاى 

محروم استان توسعه دهيم

شهرك هاى  شركت  مديرعامل 
تأمين  به  اشاره  با  خوزستان  صنعتى 
زيرساخت هاى سرمايه گذارى در 60 
شهرك و ناحيه صنعتى استان گفت: 
اكنون 1500 هكتار زمين آماده سازى 
 شده جهت سرمايه گذارى و واگذارى 
شهرك هاى  در  خصوصى  بخش  به 

صنعتى استان وجود دارد.
اين كه  بيان  با  محمديان  اخالق 
تمامًا  استان  صنعتى  شهرك هاى 
فرصت هاى سرمايه گذارى محسوب 
مى شوند، اظهار كرد: وجود امكانات 

و  اولويت ها  از  مناسب  و  الزم  زيرساخت هاى  و 
به نوعى پايه سرمايه گذارى در هر مكانى است و 
ما در هفته گذشته در نمايشگاه معرفى فرصت هاى 
شهرك هاى  توانمندى هاى  استان  سرمايه گذارى 
صنعتى استان جهت سرمايه گذارى را معرفى كرديم.

سرمايه گذارانى  و  صنايع  تمام  براى  افزود:  وى 
دارند،  را  خوزستان  در  سرمايه گذارى  قصد  كه 
براى  اولويت  اولين  صنعتى  شهرك هاى  قطعا 
بدون  بتوانند  تا  مى شود  محسوب  سرمايه گذارى 
دغدغه طرح هاى خود را دنبال كنند. 70 شهرك و 
ناحيه صنعتى مصوب در استان وجود دارد كه 60 
شهرك آن از زيرساخت هايى مناسب نظير برق، آب، 
گاز و راه دسترسى برخوردار هستند كه مى توان به 
راحتى سرمايه گذاران را در اين شهرك ها مستقر كرد.

مجموعه  در  اكنون  كرد:  تصريح  محمديان 

شهرك هاى صنعتى استان معادل اراضى واگذارشده، 
اراضى آماده جهت واگذارى وجود دارد. به عبارتى در 
حال حاضر يك  هزار و 500 هكتار اراضى آماده شده 
جهت سرمايه گذارى و واگذارى به بخش خصوصى 
در شهرك هاى صنعتى استان موجود است. وى در 
خصوص وضعيت جذب سرمايه گذار خارجى در 
شهرك هاى صنعتى استان خاطرنشان كرد: در دو سال 
اخير 11 مورد سرمايه گذار خارجى در شهرك هاى 
صنعتى استان جذب شد كه از اين رقم دو سرمايه گذار 
در پسابرجام و طى چند ماه گذشته جذب و اقدامات 
خود را در شهرك صنعتى آبادان و شهرك صنعتى 
دزفول آغاز كردند؛ فعاليت اين دو سرمايه گذار در زمينه 

كاالى پزشكى و بلوك هاى سبك است.
خوزستان  صنعتى  شهرك هاى  شركت  مديرعامل 
عنوان كرد: معموالً سرمايه گذار به دنبال مكانى امن، 
مناسب  زيرساخت هاى  و  امكانات  داراى  و  ايمن 

طبيعتًا  و  است  سرمايه گذارى  جهت 
زيرساخت هاى  داراى  مكان هايى  در 
نيز  سرمايه گذارى  متقاضيان  بيشتر، 
بيشتر هستند. در خوزستان به علت 
و  طبيعى  منابع  و  استعدادها  وجود 
آب هاى  به  دسترسى  نظير  خدادادى 
وجود  و  مناسب  آب  و  زمين  آزاد، 
بنادر و ... آمادگى الزم جهت جذب 

سرمايه گذار وجود دارد.
از  رضايتمندى  ابراز  با  محمديان 
وضعيت صنايع كوچك استان گفت: 
ميانگين  طور  به  تاكنون  سال 71  از 
ساليانه 80 فقره قرارداد در شهرك هاى صنعتى منعقد 
مى شد و در دو سال گذشته اين رقم به 150 فقره 
قرارداد در سال افزايش يافته است. طى دو يا سه 
شهرك هاى  در  سرمايه گذارى  رشد  گذشته  سال 

صنعتى را شاهد بوديم.
بهره بردار  واحدهاى  تعداد  ميانگين  داد:  ادامه  وى 
از سال 71 تاكنون، ساليانه 60 تا 70 واحد بوده و 
در حال حاضر اين رقم در دو سال گذشته به 100 
واحد در سال رسيده است. همچنين طى دو سال 
اخير 125 واحد صنعتى مجدداً راه اندازى شدند و 
به چرخه توليد بازگشتند. تمام اين موارد نشانگر 
ظرفيت و استعداد استان و انگيزه اى است كه جهت 
جذب سرمايه گذار در استان وجود دارد و اكنون 
در صورت وجود متقاضى جهت سرمايه گذارى در 

كمترين زمان ممكن به متقاضى، زمين مى دهيم.

 دكتر اسماعيل ايدنى با اشاره به آمار 
خوزستان  در  تنفسى  بيماران  آنالين 
،اظهار كرد: تعداد بيماران تنفسى كه 
بيمارستان  به   باران  بارش  از  پس 
ها براى بسترى موقت و بسترى در 
نسبت  اند  كرده  مراجعه  ها  بخش 
به سال هاى گذشته از كاهش قابل 
توجهى در حوزه دانشگاه برخوردار 

بوده است  .
سرپايى  مراجعات  بار  گفت:  وى 
بيمارستانها  طى 24 ساعت اول  پس 
از بارش باران، 70 تا80 درصد نسبت 
به سالهاى 93و 94 كاهش يافته است.

دكتر ايدنى با اظهار اينكه آمار تجمعى 
ستاد  به  مرتب  صورت  به  بيماران 

بحران اعالم مى شود، گفت: سال گذشته پس از بارش باران،  با حدود 3 هزار 
مراجعه به بيمارستانهاى اهواز مواجه بوديم كه امسال با تمهيداتى كه صورت 
گرفت آمار مراجعات بيمارستانى كاهش چشمگيرى داشت و قابل قياس با 
آمارهاى پيشين نيست . وى درعين حال گفت: هر چقدر زمان سپرى مى شود از 

بار مراجعات به بيمارستانها نيز كاسته مى شود.
رييس دانشگاه علوم پزشكى اهواز  شهرستانهاى آبادان، خرمشهر و شادگان 
را تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكى آبادان عنوان كرد، گفت: طى تماسى 
كه با رييس دانشگاه علوم پزشكى آبادان داشتم ،ايشان نيز از كاهش مراجعات 
بيمارستانى خبر داد و گفت بيشتر بيماران نيز به صورت سرپايى درمان شدند و 

بيماران نيازمند به بسترى بسيار اندك هستند.
به گزارش شوشان ، دكتر ايدنى علت وقوع بيمارى تنفسى پس از بارش را 
پديده اى به نام «طوفان آسم» ناشى از رعدوبرق و بارش عنوان كرد و افزود: اين 
بيمارى در كشور استراليا 8هزار نفر را روانه بيمارستانها كرده است به صورتى كه 

مركز فوريت هاى شهر فلج 
شده و تا كنون 8نفر نيز در 
از  را  خود  جان  كشور  اين 

دست داده اند.
مطالعات  طبق  گفت:  وى 
جهانى آسم پس از بارندگى 
مواد  با  فرد  تماس  از  ناشى 
بيولوژيك آلرژى زا مى باشد 
گياهى  گرده  هاى  دانه  كه 
اين  از  انواعى  قارچى،  و 
مواد آلرژى زا هستند و اين 
مواد پس از قرار گرفتن در 
رعدوبرق،  و  باران  معرض 
مى تركندو تبديل به ذرات 
ريزتر مى شوند و از طريق 
هواى تنفسى وارد ريه افراد مى شوند و در افراد مستعد كه سابقه بيمارى هاى 

تنفسى ،آسم و آلرژى دارند،ايجاد مشكل مى كنند.
دكتر ايدنى با بيان اينكه هرس درختان منجر به كاهش 80درصدى بيمارى 
تنفسى نسبت به سال گذشته شد،گفت: هرس 30درصد درختان كنوكارپوس كه 
در سال جارى توسط شهردارى انجام شد،ميزان بيمارى هاى تنفسى را به مقدار 
زيادى كاهش داد به صورتى كه در مركز شهر ومنطقه گلستان كه هرس بيشترى 
انجام شد؛اين بيمارى نيز كمتر مشاهده شد و اميدواريم در سالهاى آينده اين آمار 
كمتر و كمتر شود. وى هرس درختان، مراقب هاى پزشكى بيماران و تجويز 
دارو قبل از شروع بيمارى را از عوامل كاهش دهنده مشكالت تنفسى در سال 
جارى دانست. رييس دانشگاه علوم پزشكى اهواز با اظهار اينكه نمى توان ميزان 
آلرژى را به صفر رساند، تصريح كرد: كاهش تماس افرادبا مواد حساسيت زا و 
تجويز دارو براى جلوگيرى از فرآيند آلرژى از فعاليت هاى پيشگيرانه اى است 

كه به بيماران تنفسى توصيه مى شود./ شوشان

مدير كل راه و شهرسازى خوزستان خطاب به اعضا؛
در امر نظارت با هيچ مقامى تعارف نكنيد

منوچهر رحمانى در مجمع عمومى فوق العاده سازمان نظام مهندسى ساختمان خوزستان كه عصر 
جمعه (12/آذرماه/95) در تاالر مهر برگزار شد اظهار كرد: اعضاى نظام مهندسى در اين مجمع 
نشان دادند كه قواعد بازى را به خوبى مى دانند و هرچه را جمع تشخيص مى دهد مالك عمل 

قرار مى دهند.
نظام  بدنه  به  زدن  ضربه  باعث  اختالفات  زيرا  كنيد  تقويت  را  مشترك  نقاط  اينكه  بيان  با  وى 
مهندسى ساختمان مى شود تصريح كرد: سازمان راه و شهرسازى به هيچ وجه قيم نظام مهندسى 
نيست و اين صنف يكى از بهترين صنف هاى كشورى است كه به خوبى مى تواند خود را به روز و 
اصالح كند.مدير كل راه و شهرسازى خوزستان با تاكيد بر تقويت آزمايشگاه ها گفت: يك مهندس 
با سابقه 30 ساله مى داند كه اگر قسمت آزمايشگاه ها به خوبى كار كند نتايج مثبتى در جهت كيفى 

سازى ساخت و ساز به دنبال خواهد داشت.
وى با اشاره به اهميت «ايمنى در ساخت و ساز» عنوان كرد: بايد كار را با جديت، نظارت، اخالق 
و شرافت مهندسى حفظ كنيد، با هيچ شخص و مقامى در بحث نظارت نه تعارف داشته باشيد و نه 
چشم پوشى كنيد.رحمانى خاطر نشان كرد: سازمان نظام مهندسى ساختمان خوزستان در دو سال گذشته 
بسيار خوب عمل كرده است اما همچنان كاستى هايى در كار وجود دارد و نياز به برنامه ها و فعاليت 

هاى بيشترى است.
وى خطاب به اعضاى هيا مديره نظام مهندسى گفت: مسير را بسيار خوب انتخاب كرده ايد،  البته هيات 

مديره دوره هاى قبل هم در برخى موارد بسيار توانمند بوده اند.
مدير كل راه و شهرسازى خوزستان بيان كرد: سازمان نظام مهندسى ساختمان خوزستان مورد توجه 
شوراى برنامه ريزى استان و دستگاه هاى نظارتى بوده است كه با اين توجه نشان دهنده جايگاه جامعه 

مهندسى براى آنان است.
وى در پايان اظهار كرد: مشكل خانه هاى سازمانى ويژه اعضاى نظام مهندسى ساختمان خوزستان كه 

قرار بود از طريق تعاونى مسكن واگذار شود، رفع شده است.

توسعه بخش غيردولتى اشتغال پايدار را به دنبال دارد
  مشاور رئيس سازمان آموزش فنى وحرفه اى كشور در بخش آموزشگاه هاى آزاد گفت: بايد بين 
بخش دولتى و غيردولتى ارتباط بسيار خوبى برقرار شود و بدون تعامل هر دو طرف نمى توان به 

هدف مدنظر رسيد.
 مجيد تهرانيان در نشست با رئيس كانون انجمن صنفى كشور، استان و مديران آموزشگاه هاى 
آزاد خوزستان اظهار كرد: رويكرد سازمان آموزش فنى و حرفه اى كشور تقويت بخش خصوصى 

در تمام عرصه ها مهارتى است .
وى اضافه كرد: با توسعه بخش غيردولتى مى توان توسعه كشور و ايجاد اشتغال پايدار را داشته 
باشيم. مشاور رئيس سازمان آموزش فنى وحرفه اى كشور در بخش آموزشگاه هاى آزاد به اجراى 
كارگروهى اشاره كرد و افزود: هميارى و همدلى و اجراى كارگروهى در راستاى اهداف سازمان 
مى تواند گره گشاى بسيارى از مشكالت باشد. تهرانيان بيان كرد: در مشاغلى كه مردم مى توانند 
سرمايه گذارى كنند آن بخش توسط مردم حمايت و اداره مى شود و دولت مشاغلى با سرمايه 
گذارى سنگين را مى پذيرد. گفتنى است در اين نشست حاضرين به بيان  نقطه نظرات، ديدگاه 

ها و پيشنهادات خود پرداختند.

بخش دولتى نبايد بازدارنده بخش غيردولتى باشد
بخش  از  حمايت  بر  نشست  اين  در  نيز  خوزستان  استان  اى  حرفه  و  فنى  آموزش  مديركل 
حمايت  غيردولتى  بخش  از  بايد  گفت:  و  كرد  تاكيد  مهارتى   توانمند  بازوى  بعنوان  خصوصى 
و براى گسترش اين بخش از هيچ تالشى دريغ نكرد و با حمايت همه جانبه باعث گسترش 

آموزشگاه هاى آزاد شد.
عبدالنبى سواعدى ادامه داد: براى گسترش اين بخش مى توان از الگوهاى خارجى استفاده كرد و بررسى 
شود در كشورهاى پيشرفته دنيا چه حركتى صورت پذيرفته كه منجربه پيشرفت بخش خصوصى شده 

است.
وى همچنين عنوان كرد: بخش دولتى نبايد بازدارنده بخش غيردولتى باشد بلكه بايد كمك كند تا اين 
بخش به پويايى برسد زيرا در دنياى امروز اكثر نيازهاى مردم توسط بخش غيردولتى انجام مى شود و 

بخش دولتى كارهاى نظارتى را انجام مى دهد.
سواعدى در پايان با تاكيد ير رويكرد سازمان آموزش فنى و حرفه اى كشور خاطرنشان كرد: با تعامل 

و همكارى همه مجموعه فنى و حرفه اى مى توان باعث پيشرفت هر چه بيشتر بخش خصوصى شد.

نجات جان مادر باردار از منطقه سخت گذر اللى خوزستان
بارندگى  هنگام  در  جمعه  روز  باردار  مادر  يك   
ى  منطقه  از   115 اورژانس  ماموران  توسط  شديد 
سخت گذر على آباد عليا شهرستان اللى در شمال 

خوزستان نجات يافت.
به گزارش ايرنا به نقل از روابط عمومى شبكه بهداشت و 
درمان اللى، مدير اين شبكه در اين خصوص گفت: در 
تماس تلفنى بهورز خانه بهداشت سلطان آباد با اورژانس 

مامايى و اورژانس 115 مبنى بر شروع درد زايمانى مادر باردار، بالفاصله با هماهنگى مدير شبكه بهداشت 
و درمان تيم بحران و واكنش سريع سالمت مادران وارد عمل شد.

على سعيدى با بيان اينكه مادر باردار 40 ساله هفتمين زايمان خود را انجام مى داد، افزود: يك دستگاه 
آمبوالنس به همراه ماماى آنكال افسانه نجفى به منطقه اعزام شد كه به دليل بارندگى شديد و ريزش 
جاده هاى خاكى اين ماموريت سه ساعت به طول انجاميده بود و در هنگام انتقال زائو به بيمارستان با 
افزايش درد، ماما مجبور به گرفتن زايمان در آمبوالنس شد. وى ادامه داد: سپس مادر و نوزاد به بيمارستان 
اميد اللى براى تكميل مراقبت بهداشتى و درمانى منتقل و پس از ويزيت توسط متخصص زنان و ماماى 
كشيك زايشگاه، با حال عمومى خوب ترخيص شدند. در سال تعداد زيادى از مادران باردار بدحال در 
مناطق سخت گذر توسط ماموران اورژانس 115 به ويژه با بالگرد به مراكز درمانى منتقل مى شوند. اللى 

در شمال خوزستان واقع است.

مردم بايد حرف خود را بزنند و انتقاد كنند
نماينده اهواز گفت: مردم بايد از مشكالت و كاستى هاى خود سخن بگويند و به مسئوالن منتقل كنند تا 

اين گاليه ها تلنبار نشوند..
شوراى  مجلس  در  اهواز  نماينده  سارى  على  دكتر 
معين  كوى  مشكالت  بررسى  نشست  در  اسالمى 
الباجى  استاندارخوزستان،  حضور  با  كه  اهواز  زاده 
نماينده اهواز و تعدادى از مديران استانى و شهرى 
برگزار شد، اظهار كرد: مردم بايد حرفشان را بزنند 
و انتقادات خود را هم در فضايى آرام مطرح كنند. 
وى افزود: مردم بايد از مشكالت و كاستى هاى خود سخن بگويند و به مسئوالن منتقل كنند تا 
اين گاليه ها تلنبار نشوند، مسئوالن نيز بايد به مصوبات براى حل مشكالت مردم پايبند باشند تا 

رضايت مردم حاصل شود. 
نماينده اهواز در مجلس شوراى اسالمى با اشاره به مشكالت كوى معين زاده گفت:در زمينه گاز خانگى 
محالت اهواز هميشه شاهد چالش نبود پايان كار هستيم لذا از شهردارى مى خواهيم مطابق مناطق ديگر 

معضل پايان كار ساخت وساز در معين زاده را حل كند.
وى ادامه داد:اين كار بايد به صورت كاروگروه بين اداره گاز و شهردارى بررسى و حل شود. سارى با 
بيان اين كه تالش همه مسئوالن بايد در جهت حل مشكالت اساسى مردم  باشد، گفت:در اين بازديد ها 
مشكالت از نزديك مورد بررسى قرار مى گيرد و تعهدات و اقدامات دستگاه ها نيز رصد و پيگيرى  مى شود.

در اين نشست انجام اقداماتى جهت برطرف كردن مشكل فاضالب،برق و همچنين بهبود ارايه خدمات 
شهرى و اقدام براى احداث مدرسه و حل مشكل امالك حدبستر مصوب شد.

آمار بيماران تنفسى امسال قابل مقايسه با سال گذشته نيست

ساخت راه هاى انديكا نيازمند بيش از 3 ميليارد تومان اعتبار است

ــته خبر داد. ــالهاى گذش ــبت به س ــى نس ــان از كاهش بيماران تنفس ــكى اهواز در گفت و گو با شوش ــگاه علوم پزش رييس دانش

ــت اقدام داريم كه به اعتبارى بالغ بر ــاخت 70 كيلومتر راه را در دس ــال س امس
ــانيم. ــه برس ــطح شورس ــه ميليارد تومان نياز داريم تا اين ميزان را به س  س

تاثير شگرف اخبار مفاسد
 بر ميزان مشاركت

از  كمى  مى بايست  مردم  اقتصادى  نارضايتى هاى  بهتر  فهم  براى   
نظريه هاى اقتصادى و آمارهاى رسمى فاصله بگيريم زيرا متاسفانه در 
جامعه اى مانند ايران به داليلى مانند عدم اعتماد كافى مردم به نهادهاى 
رسمى و نبودن آزادى هاى كافى براى نهادهاى مستقل و مردمى و... آن 
طور كه بايد و شايد به آمارها و شاخص هاى رسمى توجه و اعتمادى 
نمى شود، در نتيجه هر مقدار هم اين واقعيِت روشن براى مردم تكرار شود 
كه دولت روحانى تورمى بيش از 40 درصد را به كمتر از 8 درصد رسانده 
است و نرخ رشد اقتصادى را كه نشانه اى از وضعيت صنايع، كشاورزى و 
تجارت است از منفى 7 درصد به مثبت 5 درصد افزايش داده است، براى 
متن جامعه قابل پذيرش نخواهد بود و آن ها همچنان خود را ناراضى از 

وضعيت اقتصادى خود و كشور نشان خواهند داد.
دليل ديگرى كه مى توان براى اين عدم اعتماد به شاخص هاى رسمى 
ارائه داد اين است كه اساسا در جامعه ى ايرانى ضعف ها، گرفتارى ها 
و بدبختى ها راحت تر پذيرفته مى شود و كاميابى ها و موفقيت ها چندان 
مورد پذيرش قرار نخواهد گرفت، براى فهم چنين ويژگى كه به شدت 
هم فراگير است مى بايست بررسى هاى كالنى از جنبه هاى روانشناسى 
و تاريخى درباره ى جامعه ى ايرانى انجام شود. به طور خالصه آنچه 
كه مشخص است كسر قابل توجهى از متن جامعه نسبت به وضعيت 

اقتصادى رضايت نسبى ندارند.
انتخابات  در  مردم  مشاركت  كاهش  باعث  مى تواند  كه  سومى  دليل 
پيش رو گردد عدم تحقق انتظارات بخشى از حاميان روحانى است كه 
عاليق اصالح طلبى دارند و از وى متوقع بوده اند كه بسيار بيش از اين 
در حوزه هاى سياست داخلى، فرهنگى و اجتماعى محدوديت هاى ناحقى 
كه وجود دارد را از ميان بردارد و مسير را براى اصالحاتى با ابعاد وسيع تر 
و سريع تر فراهم آورد بخشى از اين گروه از هواداران روحانى هم چندان 
تمايلى به مشاركت در انتخابات 96 از خود نشان نمى دهند و با نوعى 

نااميدى از سياسيون اصالح طلب دست و پنجه نرم مى كنند. 
و گروه آخر مردمى هستند كه از حجم وسيع خبرهايى كه به شكل پشت 
سر هم از مفاسد گوناگون (چه اخبار راست و چه دروغ) منتشر مى شود به 
واقع خسته شده اند و شوربختانه بايد گفت كه كليت نظام را درگير فساد 
مى انگارند، فارغ از اينكه چنين تصورى تا چه حد درست يا غلط است 
بايد حضور اين بخش از جامعه كه چنين نگاهى را نمايندگى مى كنند هم 
باور كرد و طبيعتا آنان كه چنين نگاهى دارند هيچ انگيزه اى براى حضور 
در انتخابات نخواهند داشت. سخن آخر اينكه اين موضوع و اعالم خطر 
براى چنين مسئله اى از جمله موضوعاتى است كه بايد همه ى تصميم 
گيران و جناح هاى سياسى نسبت به آن هوشيار باشند و تا بيش از اين 

دير نشده براى عالج آن فكرى نمايند.
خبر

ضرورت فرهنگ سازى در زمينه
 توجه به موضوع استاندارد

ــه اهميت  ــه ب ــا توج ــت: ب ــتان گف      استاندارخوزس
ــردم، فرهنگ  ــتاندارد در زندگى روزمره م ــاله اس مس
ــازى در جهت ترويج رعايت استانداردها و توجه به  س

ــت. ــيار حائز اهميت اس ــتاندارد بس موضوع اس
 در بازديد از اداره كل استاندارد خوزستان با بيان اين كه در جوامع پيشرفته 
علم و تخصص حاكم است، اظهار كرد: متاسفانه اين موضوع چندان در 
كشور ما جا نيفتاده است و بعضا ديده مى شود افراد در همه زمينه هاى 

تخصصى با وجود فقدان دانش كافى اظهارنظر مى كنند.  
وى با اشاره به عارضه تنفسى پس از بارش هاى پاييزى در سال هاى اخير 
در خوزستان افزود: با وجودى كه در شوراى سالمت استان با توجه به 
نظر تخصصى مسوالن و كارشناسان مربوطه، گونه گياهى كنوكارپوس 
به عنوان متهم اصلى در بروز عارضه تنفسى معرفى شد، باز هم برخى 
افراد حاضر به پذيرش اين موضوع نبودند و با پافشارى و دستور حاكميتى 
و هماهنگى با دستگاه ها موفق شديم بخشى از پوشش فضاى سبز 
كنوكارپوس را هرس كنيم و خوشبختانه نتيجه اين اقدامات كاهش 
چشمگير تعداد مراجعه بيماران تنفسى به مراكز درمانى و بيمارستان ها 

نسبت به سال هاى گذشته بود. 
استان  در  كنوكارپوس  گسترده  كاشت  كرد:  بيان  خوزستان  استاندار 
بدون بررسى كارشناسى و توجه به اكوسيستم استان نشانه عدم توجه 
به مساله استاندارد است. شريعتى ابراز اميدوارى كرد در آينده نزديك 
شوراى استاندارد استان فعال شود تا به موضوعات مربوط به هماهنگى 
بين دستگاه ها در موضوعات مربوط به استاندارد رسيدگى و تصميمات 
الزم اتخاذ شود. همچنين در اين بازديد مديركل اداره استاندارد خوزستان 
گزارشى از آخرين اقدامات و وضعيت اداره كل استاندارد خوزستان ارائه 
داد و استاندار خوزستان نيز در ادامه بازديد خود از بخش هاى مختلف 

اداره كل استاندارد و آزمايشگاه اين اداره كل بازديد كرد.

ثبت نام 120 شركت
 براى حضور در نمايشگاه حفارى خوزستان  
ــواز، از ثبت نام  ــى اه ــگاه بين الملل ــل نمايش مديرعام
ــى  تخصص ــگاه  نمايش ــن  چهاردهمي در  ــد  واح  120

ــر داد. ــارى خب ــت حف صنع
رحيم جليلى  اظهار كرد: در اين نمايشگاه تاكنون بيش از 120 واحد از 
استان هاى خوزستان تهران، اصفهان، فارس، خراسان رضوى و مركزى 
ثبت نام كرده اند.وى افزود: اين نمايشگاه در جهار سالن خرمشهر، كارون، 
امام رضا (ع) و خليج  فارس برگزار خواهد شد كه سالن خليج فارس 
به دانشگاه ها، شركت هاى دانش بنيان و مراكز تحقيقاتى و پژوهشى 
اختصاص دارد. براى شركت كنندگان خوزستانى جهت شركت در اين 
نمايشگاه تخفيف 50 درصدى در نظر گرفته شده است.جليلى خاطرنشان 
كرد: در سال هاى گذشته نمايشگاه هاى صنعت حفارى و نفت، گاز، 
پااليش و پتروشيمى در قالب يك نمايشگاه برگزار مى شد اما امسال با 
سياست وزارت نفت مقرر شد نمايشگاه صنعت نفت و نمايشگاه صنعت 
حفارى به صورت مجزا برگزار شوند. وى با اشاره به برگزارى نمايشگاه 
تخصصى صنعت نفت در هفته هاى گذشته افزود: همزمان با سالروز 
تأسيس شركت ملى حفارى ايران در يكم دى ماه، چهاردهمين نمايشگاه 
تخصصى صنعت حفارى به مدت 4 روز برگزار خواهد شد و عالقه مندان 
مى توانند از ساعت 9:30 صبح تا 17 بعدازظهر از اين نمايشگاه بازديد 
كنند. مديرعامل شركت نمايشگاه هاى بين المللى خوزستان با بيان اين كه 
مهلت ثبت نام جهت شركت در نمايشگاه تخصصى صنعت حفارى تا 
پايان هفته جارى است، عنوان كرد: در حال حاضر در اين نمايشگاه 
حدود 30 غرفه ظرفيت خالى وجود دارد كه با توجه به اين كه استقبال 
از نمايشگاه تاكنون خوب و رضايتبخش بوده است،  پيش بينى مى شود 
اين ظرفيت به سرعت تكميل شود.جليلى خاطرنشان كرد: تبليغات 
چهاردهمين نمايشگاه تخصصى صنعت حفارى با نصب بيلبورد در نقاط 
اصلى شهر اهواز و برخى ديگر از شهرهاى كشور آغاز و همچنين تمام 
دعوت نامه ها چاپ شده است و تبليغات گسترده تر از 22 آذرماه و به طور 

وسيع آغاز خواهد شد.
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برنامه اى براى حضور در انتخابات
 رياست جمهورى ندارم

انتخاب منتشر كرد: على الريجانى در گفت وگويى تلويزيونى با شبكه فونيكس 
چين در پاسخ به اين سوال كه آيا شما مايل به شركت در انتخابات رياست 
جمهورى سال آينده هستيد يا خير، گفت: من برنامه اى ندارم. رئيس مجلس 
شوراى اسالمى در پاسخ به اين سوال كه آيا از وضعيت اقتصادى كشور پس از 
برجام رضايت داريد يا خير، گفت: تحركات نسبتا خوبى انجام شده است ولى 
نه آنقدرى كه توقع بوده است. مقدارى نيز به اين دليل است كه آمريكايى ها 
در مقام عمل به تعهدات خود به درستى عمل نكردند و به همين دليل روابط 
بانك ها به آن سرعتى كه بايد انجام مى شد، نشده است ولى در حال پيشرفت 
است. برخى از كشورهاى ديگر غيراروپايى هم روابط بانكى خود را اصالح 

نكردند ولى رو به پيشرفت است. 

كنايه آيت اهللا علم الهدى به افرادى 
كه «سنگ زيرين انقالب» بودند

تسنيم نوشت: سيد احمد علم الهدى در ويژه برنامه سخنرانى شهادت امام 
رضا(ع) در رواق امام خمينى بارگاه منور رضوى اظهار داشت: ائمه برايشان 
حكومت تفاوتى نداشت، زيرا حكومت غاصب، غاصب بود حال وابسته به تبار 
رسول اهللا باشد يا خير تفاوتى ندارد، آنها تسليم طاغوت جنايت بار از هر تبارى 
نمى شوند و اين يك آموزه سياسى براى امروز ما و جامعه ما است، گاهى برخى 
عناصر در يك خط موضع گيرى برابر واليت قرار مى گيرند و زمانى كه قرار 
است تخطئه شوند بعضى اشخاص به سابقه آنها متمسك مى شوند و مى گويند 
اينها در گذشته انقالب سنگ زيرين آسياب انقالب بودند و فداكارى كردند و در 
دوران ستمشاهى زندان رفتند و در شكنجه گاه رژيم ستمشاهى شكنجه شدند. 
افرادى با اين سابقه چطور از صفحه انقالب حذف مى شوند و آن طرف ميز 
قرار بگيرند. وى بيان كرد: برادران و خواهران مسئله ريزش و رويش در تمامى 
انقالب ها بوده است و در انقالب پيامبر اسالم(ص) نيز اين مسئله وجود داشت، 
افرادى كه روزى در ركاب پيامبر با مشركان قريش جنگ كردند در جنگ جمل 

مقابل حضرت على(ع) شمشير كشيدند.

كنايه نماينده اصول گراى مجلس نهم 
به محمود صادقى

صراط منتشر كرد: نماينده مردم بروجرد در مجلس نهم با بيان اينكه اگر احضار 
محمود صادقى غير قانونى بوده چرا با پاى خود به محكمه رفت، گفت: آقاى 
صادقى تسليم چيزى شد كه آن را غيرقانونى عنوان مى كرد. بهرام بيرانوند 
نماينده مردم بروجرد در مجلس نهم ظهار داشت: عده اى بواسطه تو خالى 
بودن شعارهاى داده شده و ناكامى هاى فراوان و همچنين از دست دادن فرصت 
ها به دنبال پرت كردن حواس مردم هستند. وى افزود: مطالبه گرى مردم در 
خصوص تلف شدن فرصتهاى 80 ميليون ايرانى در طى عمر اين دولت على 
رغم خسارت هاى فراوان جامعه را حول مباحث اقتصادى دو قطبى مى كند. 
افراد وابسته بهره مند از مواهب و صاحبان حقوقهاى نجومى از يك طرف و 
قاطبه مردم. بيرانوند ادامه داد: اين دو قطبى تنها يك بازنده دارد و آنهم كسانى 
هستند كه چشم به مرحمت جبهه استكبار داشته و براى مردم هيچ كارى نكرده 
اند. براى پرهيز از اين باخت تاريخى تالش مى شود در گيرى جناحى و سياسى 
بوجود آيد تا در شلوغ بازار كار رسانه اى هماهنگ با شبكه هاى ماهواره اى 
و شبكه هاى مجازى از گردنه انتخابات 96 عبور كنند. بحث لغو سخنرانى آن 
يكى و جيغ و داد اين يكى براى احضار به دادگاه در اين راستا مى تواند باشد. 

تا به حال هم چنين شكستى
 براى اصولگرايان سابقه نداشت

آنا نوشت: حسن غفورى فرد عضو شوراى مركزى حزب مؤتلفه اسالمى، 
درباره داليل شكست 30 بر صفر اصولگرايان از ليست اميد، اظهار كرد: 
حال  به  تا  و  شدند  متحمل  را  سنگينى  شكست  اصولگرايان  دارم  قبول 
هم چنين شكستى سابقه نداشته است، اما اصالح طلبان در تهران پيروز 
اظهار  غفورى فرد  كنيم.  فرض  ايران  كل  را  تهران  نبايد  ما  و  شدند 
را  اميد  ليست  از  اصولگرايان  صفر  بر   30 شكست  بخواهيم  اگر  كرد: 
اصالح طلبى  تهران،  هواى  و  طبع  كه  بگويم  بايد  كنيم  آسيب شناسى 
در  اگر  من،  عقيده  به  داد:  ادامه  اصولگرا  سياسى  فعال  اين  است. 
بازهم  باشيم  داشته  ميليون  سه  باالى  حضور  و  مشاركت  انتخابات، 
شانس پيروزى اصالح طلبان بيشتر از اصولگرايان خواهد بود. به عبارتى 
انتخابات  همانند  تهران  اسالمى  شوراى  در  اصالح طلبان  وضعيت  شايد 
يادآور  اسالمى  مؤتلفه  حزب  مركزى  شوراى  عضو  شود.  دهم  مجلس 
شد: در انتخابات رياست جمهورى سال 92 تالش هاى زيادى را براى 
نخواستيم  اما  داديم،  انجام  اصولگرايان  انسجام  و  اتحاد  به  رسيدن 
اصولگرا  كانديداى  تعداد  چه  كه  ديديم  چون  برسيم.  وحدت  به  كه 
انقالب  رهبر  نظر  به  هم  اصولگرايان  داشتند.  حضور  انتخابات  آن  در 
تمكين مى كنند، اما ايشان هيچ وقت وارد مصاديق نشده اند تا بگويند چه 

فردى انصراف دهد يا بماند.

سخنرانى يك اصالح طلب در بوشهر لغو شد
حزب  مركزى  شوراى  عضو  شناس،  حق  محمدجواد  كرد:  منتشر  ايسنا 
اعتماد ملى گفت: به دعوت جامعه اسالمى دانشجوى پيروان واليت در روز 
پانزدهم آذر در دانشكده فنى دانشگاه آزاد بوشهر سخنرانى كنم. موضوع 
اين سخنرانى جريان شناسى سياسى جمهورى اسالمى ايران بود اما امروز 
به من خبر دادند كه اين سخنرانى با وجود آنكه مجوز قبلى داشت، توسط 

نهاد نمايندگى ولى فقيه در اين دانشگاه لغو شده است. 

سردارى كه مى گفت
 در "سپاه" جاروكشى مى كند

رهبر انقالب در خاطره اى از يك سردار سپاه فرموده بودند:در بين همين 
شهداى همداِن شما، يك سردار سپاهى وجود داشته كه وقتى مادرش از 
او مى پرسد تو در سپاه چه كاره اى، جواب مى دهد: من در سپاه جاروكشى 
ديدار  در  اسالمى  انقالب  معظم  رهبر  خامنه اى  آيت اهللا  مى كنم.حضرت 
هزاران تن از خانواده هاى معظم شهدا، جانبازان و آزادگان استان همدان 
در  تاريخ 16 تيرماه سال 83 بيان كردند: در اطالعاتى كه به من داده شد، 
خواندم كه در بين همين شهداى همداِن شما، يك سردار سپاهى - كه داراى 
شأن و موقعيتى هم بوده است - وجود داشته كه وقتى مادرش از او ميپرسد 
ميكنم.  جاروكشى  سپاه  در  من  ميدهد:  جواب  كاره اى،  چه  سپاه  در  تو 
مادرش خيال مى كرده واقعاً اين جوان در سپاه يك مستخدم معمولى است. 
حتى وقتى براى اين جوان به خواستگارى هم ميروند و خانواده ى دختر 
سؤال مى كنند پسر شما چه كاره است، مادرش مى گويد در سپاه مستخدم 
است! بعد در اجتماعى كه مراسمى بوده، يك نفر داشته سخنرانى مى كرده، 
اين مادر مى بيند آن شخص خيلى شبيه پسرش است. مى پرسد اين شخص 
كيست. ميگويند اين فالنى است؛ يكى از سرداران سپاه. آن مادر، آن وقت 

پسرش را مى شناسد!

آخوندى مى خواهد با زد و بند
 همچنان وزير بماند

تسنيم نوشت: نماينده سابق مجلس با تاكيد بر لزوم محاكمه مسئوالن و مقصران 
بروز اين سانحه ريلى در سمنان گفت: استيضاح وزيرراه و شهرسازى و بركنارى 
وى از اين سمت، كار قضا شده مجلس نهم است كه در آن زمان به دليل زد 
و بندهاى موجود انجام نشد اما اميدوارم مجلس دهم ضعف مجلس نهم را 
جبران كند و شاهد بركنارى آخوندى از سمت وزارت راه و شهرسازى باشيم.
سيد مهدى هاشمى، افزود: گزارش هايى درباره تخلفات انجام شده در راه آهن 
به مجلس نهم رسيده بود و مجلس هم در واكنش به اين گزارش ها، تذكراتى 
را درباره شيوه مديريت و فقدانايمنى الزم در سفرهاى ريلى به راه آهن ارائه 
كرده بود.سرپرست سابق وزارت كشور تصريح كرد:متاسفانه چارچوب هاى 
الزم و نظام مند در انتصاب هاى مجموعه راه آهن اجرا نمى شود؛ ضمن اينكه 
اين شركت، تذكرهايى هم درباره فقدان ايمنى الزم و انتصاب هاى غيراصولى 

از سوى سازمان بازرسى كل كشور هم دريافت كرده بود.

پخش اذان از شبكه هاى تلويزيونى رژيم 
صهيونيستى!

باشگاه خبرنگاران نوشت: دو شبكه تلويزيونى رژيم صهيونيستى هك و از اين 
دو شبكه اذان پخش شد.به گزارش شبكه تلويزيونى الميادين، پخش دو شبكه 
دوم و دهم تلويزيون اسرائيل هك شد و از اين دو شبكه، تصاوير تعرض 
نظاميان ارتش اين رژيم به فلسطينى ها و تصاويرى از آتش سوزى هاى اخير در 
فلسطين اشغالى پخش شد. همزمان با اين تصاوير، صداى اذان از اين دو شبكه 
تلويزيونى اسرائيل پخش مى شد. عامالن اين اقدام با پخش پيام هايى به زبان 
عبرى تاكيد كردند:«آتش هر كسى را كه به دنبال جلوگيرى از كلمه اهللا باشد، 
خواهد سوزاند.»چندى قبل كميته وزارتى دولت رژيم صهيونيستى دو قانون 
نژادپرستانه را به تصويب رساند كه يكى از اين قانون ها مربوط به جلوگيرى از 
پخش اذان از مساجد قدس و ديگرى مربوط به مصادره اراضى فلسطينيان در 

كرانه باخترى است.
همه گزينه هاى ايران روى ميز است

باشگاه خبرنگاران منتشر كرد: مشاور فرهنگى رئيس جمهور گفت: مسئوالن 
مشاور  آشنا  الدين  بگيرند.حسام  را  برجام  فاحش  نقض  جلوى  آمريكايى 
فرهنگى رئيس جمهور با اشاره به تحريم هاى جديدى كه آمريكا درصدد وضع 
آن هاست، عنوان داشت: همانطور كه مقام معظم رهبرى فرمودند، جمهورى 
اسالمى ايران اين تحريم هاى جديد را به عنوان نقض برجام تلقى مى كند و 
طبيعى است كه به خاطر پيش بينى هايى كه قبًال در مورد امكان نقض برجام 
توسط آمريكا در نظر گرفته شده، همه گزينه هاى الزم جمهورى اسالمى ايران 
روى ميز است.مشاور فرهنگى رئيس جمهور، درباره اقدامات متقابل از سوى 
ايران در صورت وضع و اجراى تحريم هاى جديد از سوى آمريكا افزود: حتمًا 
در زمان خودش اقدام الزم انجام خواهد شد. اميدواريم كه مسئوالن امريكايى 
تا فرصت دارند جلوى نقض فاحش برجام را بگيرند. وى در پايان خاطرنشان 
كرد: رئيس جمهور فعلى آمريكا هم مى تواند با وتوى مصوبه كنگره، فعًال از 

عواقب اين تصميم پيشگيرى كند.

مگر كنسرت براى مردم آب و نان مى شود؟
آيت اهللا سيد عليرضا عبادى نماينده ولى فقيه در استان خراسان جنوبى با طرح 
اين سؤال كه چرا بايد اختالفات طبقاتى فحشا، منكرات و بى توجهى مسؤوالن 
در جامعه وجود داشته باشد؟ اضافه كرد: برخى از مردم نان شب براى خوردن 

ندارند و متأسفانه برخى در اين جامعه اختالس مى كنند و حقوق هاى نجومى 
مى گيرند و ميلياردها تومان به جيب مى زنند و به فكر مردم نيستند. آيت اهللا سيد 
عليرضا عبادى ظهر امروز در جمع عزاداران در امامزادگان باقريه(ع) با اشاره به 
مشكالت معيشتى مردم اظهار كرد: مسؤوالن به جاى رفع گرفتارى هاى مردم 
دنبال برگزارى كنسرت هستند.وى با طرح اين سؤال كه چرا بايد اختالفات 
طبقاتى فحشا، منكرات و بى توجهى مسؤوالن در جامعه وجود داشته باشد؟ 
اضافه كرد: برخى از مردم نان شب براى خوردن ندارند و متأسفانه برخى در 
اين جامعه اختالس مى كنند و حقوق هاى نجومى مى گيرند و ميلياردها تومان به 
جيب مى زنند و به فكر مردم نيستند.نماينده ولى فقيه در استان خراسان جنوبى 
با بيان اينكه مگر كنسرت براى مردم آب و نان مى شود، يادآور شد: همه فسادها 

و ناهنجارى ها ناشى از فاصله گرفتن از ايمان است.

حمايتمان از روحانى مشروط نيست
عضو فراكسيون اميد در مجلس مى گويد: اصالح طلبان در انتخابات رياست 
جمهورى سال 96 تنها از روحانى حمايت مى كنند و اظهارنظرهاى متفرقه اى 
كه مطرح مى شود، اظهارنظر فردى اشخاص است.«خبرآنالين» آورده است: 
به تازگى برخى اصالح طلبان از مطرح شدن يك كانديداى اصالح طلب در كنار 
حسن روحانى براى انتخابات سال 96 حمايت كرده و آن را منطقى ارزيابى 
كردهاند،  اما اين اظهارنظر چندان با حمايت طيف اكثريت اصالح طلبان همراه 
مى كند:  تاكيد  مجلس  در  تهران  مردم  نماينده  رحيمى،  است.عليرضا  نشده 
تنها كانديداى جريان اصالحات براى انتخابات 96 آقاى روحانى است. اين 
موضوع را بارها اعالم كرده ايم و مواردى كه بعضا مطرح مى شود كه در كنار 
آقاى روحانى فرد ديگرى را هم معرفى كنيم غالبا يك مسير انحرافى است كه 

مى خواهد جريان اصالحات را تحت الشعاع قرار دهد.

روش پيشنهادى پزشكيان براى برخورد با مخالفان
دمادم نوشت: نايب رئيس اول مجلس در مراسمى كه به مناسبت شهادت امام 
على بن موسى الرضا(ع) در مشهد برگزار شده بود گفت: در همين مشهد امام 
رضا(ع) با هر مسيحى، ضدخدا و معاندى مباحثه مى كرد و به حرف هايشان 
گوش مى داد.مسعود پزشكيان ضمن تسليت به خانواده هاى داغدار و هم وطنان 
تازه از دست رفته در حوادث اخير ، با بيان احاديثى از معصومين و اشاره 
به سخنان مقام معظم رهبرى مبنى بر حفظ و رعايت چارچوب هاى قانونى، 
اظهار كرد: بايد در قانون عدالت وجود داشته باشد؛ وقتى ما در قانون اكثريت 
را در نظر نگيريم و عدالت را لحاظ نكنيم اين قانون پايدار نخواهد ماند.وى با 
بيان يك حديث اهميت عدالت در قانون را شفاف تر بيان كرد و گفت: ممكن 
است هر مملكتى را با كفر بشود اداره كرد اما با ظلم نمى شود.نائب رئيس اول 
مجلس با اشاره به بياناتى از امام خمينى (ره) مبنى بر اينكه حتى پيغمبران هم 
تابع قانون بودند و كسى كه مقابل قانون بايستد مقابل اسالم ايستاده است، بيان 
كرد: مملكتى كه در آن عدالت نباشد نخواهد ماند. اگر ما بخواهيم يك اعتراض 
را برنتابيم آيا مملكت درست خواهد شد؟ مملكت درست مى شود اگر كسى 
كه خودش رئيس يك قوه است تخلف قانونى بكند و ما از كنارش بگذريم؟

ادعاى رابطه "غير اخالقى" يك زن با 5 "وزير" ؟!
به گزارش پايگاه خبرى شهداى ايران؛ حسين اهللا كرم دبير كل حزب اهللا تهران 
در  صفحه رسمى خود در اينستاگرام مدعى ارتباط يك زن با 5 وزير كابينه 
روحانى شد.اهللا كرم از زنى به نام آ.چ نام برده است كه منجر به استعفاى يك 
وزير شده است. جسين اهللا كرم مدعى شده است كه همين زن كه نفوذى و 

جاسوس است هم زمان با 4 وزير ديگر كابينه هم ارتباط داشته است.

از  بردارى  بهره  مراسم  در  روحانى  حسن  االسالم  حجت 
به  اشاره  با  مشهد  در  كشور  فاضالب  خانه  تصفيه  بزرگترين 
اينكه اين شهر  28 ميليون ميهمان از سراسر كشور دارد گفت: 
حاشيه نشينى در اين كشور براى ما بسيار سخت است، حركت 
از  مشهد  شهر  حاشيه  در  اخير  سال  سه  دو  در  خوبى  بسيار 
جمله مدارس، مسكن، در زمينه برق، آب، فاضالب و گاز و 

بهداشت و درمان انجام شده است.
خدمات  از  يكى  سالمت  تحول  طرح  اينكه  به  اشاره  با  وى 
مهمترين  از  يكى  اقدام  اين  افزود:  است  كشور  در  ماندگار 

اقدامات در شهرهاى مختلف بود.
رئيس جمهور با بيان اينكه 86 درصد مردم حاشيه نشين شهرها 
درمانگاهى  نه  بهداشتى،  پايگاه  نه  بيمه،  نه  نداشتند  چيز  هيچ 
بود، ادامه داد: امروز يك حركت بسيار خوبى آغاز شده براى 
توجه به مردم و بهداشت مردم، مداواى بيماران و توجه دادن 

به سالمت آنها كه با اين طرح انجام شد.
روحانى با اشاره به مشكالت محيط زيست و آب در كل كشور 
عنوان كرد: براى مشكل آب كارهاى فراوانى انجام داديم يكى 
از آنها چرخش درست آب بوده است، براى محيط زيست هم 
مردم  سالمت  براى  كه  دهيم  انجام  بايد  كه  كارهايى  از  يكى 
جلوگيرى  و  آب  زيرزمينى  منابع  از  حفاظت  است  مهم  بسيار 

از آلوده شدن آن است.
رئيس جمهور با اشاره به اينكه اليحه بودجه سال 96 انشاءاهللا 
يكشنبه آينده تقديم مجلس شوراى اسالمى مى  شود گفت: در 
اين بودجه چهار اولويت ديديم براى سال 96 كه جزو برنامه 
دولت در برنامه پنج ساله است. اولويت در زمينه آب، اولويت 
اولويت  و  محيط زيست  زمينه  در  اولويت  فاضالب،  زمينه  در 

در زمينه ريل.
روحانى گفت: ما اين چهار اولويت را در بودجه سال 96 در 
نظر گرفته ايم و براى اين چهاراولويت 10 هزار ميليارد تومان 

اختصاص داديم.
روحانى با اشاره به آغاز ماه ربيع االول و افتتاح اين طرح در 
نخستين روز از اين ماه مبارك عنوان كرد: اين دو طرح براى 
انتقال آب سد اراك به شهر مشهد و هم براى افتتاح فاضالبى 
كه در اينجا افتتاح شد كه مى تواند براى سالمت مردم و آب 

كشاورزى مفيد و مؤثر باشد.
وى با اشاره به اينكه با روحيه و نشاط باال و نيز تالش مضاعف 
آب،  فاضالب،  به  بايد  كرد:  عنوان  ببريم  پيش  را  كشور  بايد 
بهداشت، آموزش و پرورش و زندگى مردم توجه كنيم. مردم 

بايد به اشتغال خود اميدوار باشند.
رئيس جمهور ادامه داد: بعضى ها به جاى اينكه باران رحمت 
شب  تا  صبح  آنان  نظر  از  مى بارد.  زبانشان  از  ممانعت  باشند، 
همه چيز حرام است. چرا همه چيز را حرام مى كنيد. ما نبايد 
مردم را آزار دهيم، ما بايد كمك كنيم به مردم. مردم ما متدين 

هستند و مى دانند ماه عزادارى و شادى بايد چه كار كنند.
پيامبر  رحلت  حسين،  امام  اربعين  از  مردم  ببينيد  گفت:  وى 
تجليلى  چه  (ع)  مجتبى  حسن  امام  و  هشتم(ع)  امام  و  (ص) 
كردند. در اين ماه هم ببينيد چه تجليلى از امام صادق مى كنند. 
بايد همه دست به دست هم دهيم و مشكالت زندگى مردم را 

حل كنيم. اگر همه تالش كنيم اين كار شدنى است.
با  گفت:  اوپك  گذشته  روز  اجالس  به  اشاره  به  روحانى 
گرفت،  صورت  مختلف  كشورهاى  با  ماهها  كه  تالش هايى 
ديروز در بخش قيمت نفت يك تعامل مثبتى را شاهد بوديم.

وى افزود: توطئه بزرگى عليه ما درست كردند و فكر مى كردند 
ما را دچار مشكل مى كنند، البته در اين ايام مشكل ما از همه 

بماند  ايران  تاريخ  در  ذهن تان  در  جمله  اين  فقط  بود،  كمتر 
نفت  قيمت  گذشت  كه  سالى  دو  در  يازدهم  دولت  براى  كه 
پايين ترين قيمت نسبت به سال هاى پيش در طول تاريخ ايران 
بود، يعنى در طول تاريخ ايران هيچ گاه قيمت نفت به يك سوم 

و يك چهارم در عرض چند ماه تقليل پيدا نكرده بود.
 رئيس جمهور ادامه داد: قيمت نفت از 120 دالر به 30 دالر 
دچار  نفت  توليدكنندگان  و  خيز  نفت  كشورهاى  همه  رسيد. 
كه  سعودى  عربستان  كشورها  اين  پولدارترين  شدند.  مشكل 
گذشت  كه  سالى  در  مى كند  توليد  روز  در  نفت  بشكه   10.5
ادار  براى  خود  ارزى  ذخاير  از  دالر  ميليارد   100 به  نزديك 

كشور برداشت كرد.
رئيس قوه مجريه عنوان كرد: اما ما سال گذشته، امسال و نيز 
در بودجه سال آينده 20 درصد درآمد خود از پول نفت را به 

صندوق توسعه ملى مى ريزيم.
دهد  انجام  را  كار  اين  نتوانست  كشورى  هيچ  گفت:  روحانى 
همه كشورهاى توليدكننده از ذخاير خود استفاده كردند، فقط 
در ايران با پايين آمدن كاهش قيمت نفت، ما پولى را هم به 
ملت  قدرت  نشان دهنده  اين  ريخته ايم،  ارزى  ذخيره  صندوق 
گفته  تلويزيون  و  راديو  در  هيچ وقت  كه  است  ما  دولت  و 

نمى شود.

«ايران» آخرين ابزار قدرت نمايى اوباما در برابر كنگره!
 احتمال «وتو» طرح تمديد تحريم هاى ايران توسط كاخ سفيد

جاش ارنست، سخنگوى كاخ سفيد، گفت كه رئيس 
جمهورى آمريكا در گذشته بار ها مصوبه هاى كنگره را 
كه فكر مى كرده تصويبش ضرورتى نداشته امضا و به 

قوانين الزم االجرا تبديل كرده است.
كاخ سفيد مى گويد هنوز معلوم نيست كه باراك اوباما، 
رئيس جمهورى آمريكا، از اقدام احتمالى كنگره براى 
ميچ  كند.سناتور  حمايت  ايران  تحريم هاى  تمديد 
مجلس  در  جمهوريخواه  اكثريت  رئيس  مك كانل، 
سناى آمريكا، سه شنبه (29 نوامبر) اعالم كرد كه طرح تمديد تحريم هاى ايران اين هفته به راى گذاشته 

خواهد شد.
مجلس نمايندگان دو هفته پيش قانون تحريم هاى ايران را با 419 راى موافق در برابر يك راى مخالف 
تصويب كرد.اين مصوبه در واقع قانون تحريمى اى را كه در سال 1996 در دوران رياست جمهورى بيل 
كلينتون تصويب شده بود، تمديد مى كند. قانون مذكور به ويژه سرمايه گذارى هاى خارجى در صنايع نفت 

و گاز ايران را هدف قرار مى دهد.
جاش ارنست، سخنگوى كاخ سفيد، چهارشنبه (30 نوامبر) در واشنگتن به خبرنگاران گفت كه رئيس 
جمهورى آمريكا در گذشته بار ها مصوبه هاى كنگره را كه فكر مى كرده تصويبش ضرورتى نداشته امضا و 

به قوانين الزم االجرا تبديل كرده است.
جاش ارنست افزود: «ما بايد ببينيم كه كنگره چه تصويب خواهد كرد، البته اگر آن ها چيزى تصويب كنند؛ 

ما بعدش به شما اطالع خواهيم داد كه آيا رئيس جمهور قصد امضاى آن را دارد نه.»
اين سخنگو گفت آقاى اوباما براى تحريم احتمالى ايران اختيارات گسترده اى دارد و نيازى به كمك كنگره 
ندارد.توافق هسته اى بين ايران و قدرت هاى بزرگ (برجام) به رفع تحريم هايى منجر شد كه در رابطه با 
برنامه هسته اى عليه ايران اعمال شده بود. آمريكا مى گويد تحريم هاى ايران در عرصه حقوق بشر، برنامه 

موشكى و «تروريسم» به قوت خود باقيست.
سخنگوى كاخ سفيد روز چهارشنبه همچنين با طرح ادعاهاى بى اساس، جمهورى اسالمى ايران را به 
نقض حقوق بشر، حمايت از تروريسم و نقض قطعنامه هاى سازمان ملل متحد عليه برنامه موشكى اش 
متهم كرد. او گفت: «ما مدارك صريحى مبنى بر حمايت ايران از تروريسم مشاهده كرده ايم.» البته بارها 
مقامات بلند پايه كشورمان ضمن رد اين اتهامات بى اساس، بر دفاعى و قانونى بودن برنامه موشك هاى 

بالستيك خود تاكيد دارد.
از نظر رهبر انقالب، 'مشكل' فعلى در توافق هسته اى آنجاست كه تحريم ها لغو نشده و تمديد تحريم هم  

'نقض تعهدات قبلى از سوى طرف مقابل است.'
رهبر انقالب تا به حال دو بار از احتمال تمديد قانون تحريم هاى ايران در كنگره آمريكا انتقاد و آن را حاصل 
«تعجيل» براى به نتيجه رساندن مذاكرات از سوى طرف ايرانى مطرح و در سخنرانى اخيرشان خاطر نشان 

كردند كه اگر اين تحريم اجرا شود، جمهورى اسالمى ايران در برابر آن واكنش نشان خواهد داد.
على اكبر صالحى، رئيس سازمان انرژى اتمى كشورمان نيز، هم به تازگى از واكنش احتمالى جمهورى 

اسالمى صحبت كرده اما گفته است فعال نمى تواند آن را به طور «علنى» اعالم كند.
باراك اوباما توافق هسته اى با ايران را يكى از بزرگ ترين دستاوردهاى سياست خارجى خود مى داند. او 

و دستيارانش در راستاى اجراى اين توافق با فروش هواپيماهاى مسافربرى به ايران موافقت كرده اند.
با اين حال در شرايطى كه فقط چند هفته به پايان رياست جمهورى اوباما باقى مانده، مخالفان عمدتا 
جمهوريخواه برجام در مجلس نمايندگان به تازگى طرح منع فروش هواپيماى مسافربرى به ايران را 
تصويب كرده اند كه صدور مجوز براى مبادالت مالى مرتبط با فروش هواپيماى مسافربرى به ايران را 

ممنوع مى كند.
اين طرح با 234 راى موافق و 174 راى مخالف در طول شكاف عمدتا حزبى در اين مجلس كه در كنترل 
جمهورى خواهان است تصويب شده است.طرح مذكور براى اجرايى شدن بايد به تاييد مجلس سنا و 
رئيس جمهور آمريكا نيز برسد. انتظار مى رود اگر اين طرح قبل از پايان رياست جمهورى باراك اوباما 

براى تاييد به وى ارائه شود آقاى اوباما آن را وتو كند.

خبر

برخى به جاى اينكه باران رحمت باشند،
 صبح تا شـب مي گويند همـه چيز حرام اسـت

ــه چيز را حرام مى كنيد.  ــت. چرا هم ــب همه چيز حرام اس ــان مى بارد. از نظر آنان صبح تا ش ــند، ممانعت از زبانش ــور گفت: بعضى ها به جاى اينكه باران رحمت باش ــس جمه رئي
ــد. ــه كار كنن ــد چ ــادى باي ــزادارى و ش ــاه ع ــد م ــتند و مى دانن ــن هس ــا متدي ــردم م ــردم. م ــه م ــم ب ــك كني ــد كم ــا باي ــم، م ــردم را آزار دهي ــد م ــا نباي م



نفس  تنگى  عوامل  و  اهواز  هواى  آلودگى 
خود  قوت  به  همچنان  شهر  اين  شهروندان 

باقيست.
خوزستانى ها، در انتظار نخستين باران پائيزى 
هستند. باران امسال، بيش از آنچه هواشناسى 
پيش بينى مى كرد، به تاخير افتاده، و به جز تعداد 
اندكى از شهرهاى شمالى استان، ساير نقاط 
شاهد بارش پائيزى نبودند. پيش بينى هواشناسى 
درباره بارندگى نيز تاكنون محقق نشده است و 
اين هفته نيز انتظار براى باران در اهواز بى نتيجه 

بوده است. 
0بروز تنگى نفس در زمان باران و مراجعه بيش از 60 هزار بيمار به مراكز درمانى به ويژه در اهواز، در 
سه سال گذشته، نخستين بارش پائيزى را با نگرانى هايى همراه است. با وجود اظهارنظرها و اختالف 
نظرهاى بسيار كارشناسان و مسئوالن، اما هنوز پاسخ قطعى براى عامل اصلى اين تنگى نفس ها 

پيدا نشده است.
بررسى عوامل تنگى نفس هاى پائيزه در خوزستان از پارسال به دانشگاه علوم پزشكى اهواز به عنوان 
نماينده وزارت بهداشت واگذار شد. اين دانشگاه نيز گرده هاى گياهى را مهم ترين دليل تنگى نفس 
و گياه ‹كونوكارپوس› كه بيشتر فضاى سبز اهواز را پوشانده، را عامل آن معرفى كرده است. اگر چه 
اساتيد دانشگاه در رشته كشاورزى اين استدالل را غيرعلمى دانسته و آن را رد كرده و شهردارى اهواز 
نيز آن را نپذيرفته است.  در نهايت بر اساس مصوبه شوراى سالمت خوزستان قرار شد براى اثبات 
يا رد اين فرضيه، شهردارى اهواز تا نيمه مهر امسال درختانى را كه به مرحله گرده افشانى رسيده اند 
(گلدهى) هرس كند. اما آنطور كه پيداست شهردارى، فرصت مناسبى كه به دليل تاخير در باران پائيزى 

به دست آمده بود را از دست داده است.
* اختالف آمار

معاون خدمات شهرى شهردار اهواز در اين باره مى گويد: تاكنون هيچگونه مطالعه علمى و اطالعاتى 
درباره اثبات يا رد فرضيه دانشگاه علوم پزشكى اهواز دريافت نكرديم بنابراين هنوز هم معتقد هستيم 

درخت ‹كونوكارپوس› دخالتى در بيمارى شهروندان ندارد و عامل تنگى نفس مردم نيست. 
عليرضا حالج مى افزايد: با اين حال هرس درختان ‹كونوكارپوس› بر اساس مصوبه شوراى سالمت 

در دستوركار قرار گرفته و اكنون در تمام شهر اهواز به طور كامل انجام شده است.
وى تاكيد مى كند: همه درختان كونوكارپوس در اهواز نيازى به هرس كردن ندارند و تنها درختانى 
كه به گلدهى رسيده اند (شامل پنج درصد از درختان) بايد هرس شوند كه اين كار انجام شده است. 

مديركل امور شهرى استاندارى خوزستان اما مى گويد: بر اساس بازديدهايى كه كارشناسان اين اداره 
0 تا80 درصد درختانى كه به گلدهى رسيده اند، هرس  0كل از سطح شهر اهواز انجام داده اند حدود 70
0 تا 20 درصد درختان كونوكارپوس در شهر اهواز به  5شده اند. پيمان كاظمى نژاد معتقد است: حدود 15

مرحله گرده افشانى و گلدهى رسيده اند كه بايد هرس مى شدند.
وى تاكيد مى كند: البته هنوز اثبات نشده گياه كونوكارپوس عامل تنگى نفس در پائيز باشد و اين مساله 

به عنوان يكى از احتماالت مطرح است.
* باران پاسخ مى دهد

مديركل حفاظت محيط زيست خوزستان مى گويد: شوراى سالمت به عنوان عالى ترين مرجع 
تصميم گيرى در حوزه سالمت، بر اساس استدالل هاى علمى به نتيجه رسيده كه گرده گياهانى كه 
در آبان و همزمان با نخستين بارش ها در هوا منتشر مى شود، مى تواند عامل تنگى نفس شهروندان 
باشد. احمدرضا الهيجان زاده مى افزايد: برهميناساس قرار شد فعال به عنوان يك راه حل علمى و

0قابل بررسى، گياهى كه در آبان به مرحله انتشار گرده مى رسد (گلدهى) و حدود 70 درصد از فضاى 
سبز اهواز را به خود اختصاص داده (گياه كونوكارپوس) پيش از آغاز باران هاى پائيزى هرس شود. وى 
اظهار مى كند: بر همين اساس دانشكده كشاورزى دانشگاه شهيد چمران اهواز دستورالعمل هرس 
كردن كونوكارپوس را تهيه و اين دستورالعمل تير امسال از طريق استاندارى به شهردارى هاى استان 
ابالغ شد تا هرس اين درختان بدون آسيب رسيدن به فضاى سبز انجام شود. الهيجان زاده مى افزايد: 
عملكرد شهردارى اهواز در هرس درختان مطابق با انتظارات نبوده و همه درختانى كه به مرحله گرده 
افشانى رسيده اند (گلدهى) هرس نشده اند؛ شهردارى اهواز فقط درختانى كه در بلوارها و خيابان هاى 
اصلى هستند را هرس كرده و در عمل در محله ها و كوچه ها و پارك هاى ساحلى اقدامى صورت 
نگرفته است. وى مى گويد: از سوى ديگر هرس كردن بر اساس دستورالعمل نبوده و قطع كردن 

برخى از درختان انتقاد شهروندان را به همراه داشته است.
الهيجان زاده با اشاره به ظرفيت تحمل هر اكوسيستم، اظهار مى كند: دليل اينكه تنگى نفس از سه 
سال پيش بروز كرده اين است كه در سال هاى اخير سطح كاشت كونوكارپوس چند برابر شده و 

درختان به مرحله گلدهى رسيده اند.
وى مى افزايد: اگر چه همه درختانى كه مدنظر بوده هرس نشده اند، اما شايد هرس كردن بخشى از 
آنها باعث شود ميزان مراجعات امسال به نسبت سال هاى قبل كمتر شود؛ در هر حال نخستين باران 
پائيزى مى تواند به بسيارى از پرسش ها در اين زمينه پاسخ دهد؛ ضمن اينكه بايد منتظر نتايج دقيق 

تر تحقيقات دانشگاه علوم پزشكى اهواز باشيم.
هرس  كند:  مى  اظهار  زاده  الهيجان 
كونوكارپوس نه تنها بخشى از مطالعات است، 
بلكه جزئى از محافظت از گياه به شمار مى آيد 

و در حالت عادى نيز بايد انجام شود.

* حقيقت انكار نشدنى آلودگى اهواز
حدود 70 درصد از آلودگى هواى اهواز ناشى 
2از صنايع است. از سال 92 كه عارضه تنگى 
8نفس در بين شهروندان اتفاق افتاد، 18 گزينه 
بهعنوان عوامل تنگى نفس مطرح شد كه در نهايت چهار مورد از آنها شامل گرده افشانى گياهان، 
آلودگى فلرهاى نفتى (مشعل)، سوزاندن مزارع نيشكر و سوزاندن الستيك و زباله در اولويت قرار 

گرفت. 
2الهيجانزاده درباره 2 گزينه ديگر كه به عنوان عوامل احتمالى تنگىنفس معرفى شده اند مىگويد: 
آلودگى فلرهاى نفت (مشعل ها) و دود ناشى از سوزاندن مزارع نيشكر نيز از ديگر گزينه هايى است 
كه به عنوان عامل تنگى نفس مطرح شده اما اولويت با فرضيه اى است كه نقش گرده افشانى گياهى 

را در تنگى نفس دخيل مى داند.
وى با بيان اينكه نقش آلودگى نفتى و دود نيشكر را در سالمت شهروندان انكار نمى كنيم تاكيد مى 
كند: اين عوامل اثر تجمعى در محيط زيست دارد و در بروز عارضه براى شهروندان نقش مكمل ايفا 
مى كند اما نمى تواند دليل اصلى باشد زيرا آلودگى نفتى و نيشكر در طول سال تداوم دارد، اين در 
حاليست كه تنگى نفس، تنها در زمان نخستين باران پائيزى بروز مى كند، و اين مساله ما را به اين 
نتيجه رسانده كه اين دو گزينه نمى تواند عامل اصلى تنگى نفس باشد و گرده گياهى در اين عارضه 

دخيل است.
دبير كارگروه مقابله با آلودگى هوا تصريح مى كند: با وجودى كه يك هفته پيش، با شركت هاى 
نيشكر و نفت مكاتبه شده تا آلودگى هاى خود را كاهش دهند؛ اما آلودگى هاى اين صنايع همچنان 

مانند گذشته ادامه دارد.
وى مى افزايد: بر اساس گزارش هايى كه دريافت كرديم نيشكر در روزهاى اخير مزارع خود را سوزانده 

و توليد شركت هاى نفتى نيز در اين روزها كم نشده است.
الهيجان زاده اضافه مى كند: طرح آماك (جمع آورى گازهاى همراه نفت) قرار است در آخر آذر امسال 
به بهره بردارى برسد و براى مشعل هايى كه در محدوده اهواز وجود دارد نيز طرحى تعريف شده كه 

تا عيد امسال كنترل شوند اما در نخستين باران پائيزى تغييراتى نخواهيم داشت.

* آالينده ها بايد تعطيل شوند
مديركل مديريت بحران استاندارى خوزستان نيز در همين رابطه مى گويد: مساله تنگى نفس 
روز پيش  شهروندان همزمان با باران پائيزى در آخرين نشست شوراى بحران كه حدود 12
تشكيل شد مطرح شده است. هاشم بالدى مى افزايد: در اين نشست مصوب شد در زمانى كه 
آلودگى هوا افزايش مى يابد و در شرايط اضطرار قرار مى گيرد صنايع آالينده به ويژه شركت 
نفت و نيشكر اقداماتى براى كاهش آلودگى انجام دهند. وى اضافه مى كند: حدود يك هفته 
پيش با اداره كل حفاظت محيط زيست خوزستان مكاتبه كرديم و از آنها خواستيم واحدهاى 
آالينده، ميزان توليد آلودگى و برنامه كنترل آلودگى را اعالم كنند. بالدى تاكيد مى كند: يكى 
ديگر از مصوبات جلسه اين بود كه همزمان با افزايش آلودگى هوا، صنايع آالينده تعطيل شوند 
در صورت تخلف از اين مصوبه، اداره كل حفاظت محيط زيست خوزستان بايد گزارش دهد  و
با استفاده از اختياراتى كه دارد از طريق مراجع قانونى اقدام كند.  وى همچنين با اشاره به  و
نشست هاى تخصصى در زمينه نقش گرده گياهى در تنگى نفس پائيزى، مى گويد: هنوز به 
است اما اين كه كنوكارپوس عامل اصلى تنگى نفس در زمان بارندگى نتيجه قطعى نرسيديم

مساله به عنوان يكى از احتماالت مطرح است و به همين دليل هرس كردن درختانى كه قابليت 
گرده افشانى دارند در دستوركار شهردارى قرار گرفته است. بالدى با انتقاد از عملكرد شهردارى 
برخى مناطق اهواز اظهار مى كند: هرس كردن درختان بر اساس دستورالعمل ابالغى انجام  در

نشد كه با اعتراض روبه رو شده است.
* نفس تنگى در راه است

سه سال از آغاز تنگى نفس هاى پائيزه در خوزستان به ويژه اهواز مى گذرد، اما هنوز تغييرى در آالينده 
هاى هواى اهواز اتفاق نيفتاده است. ساده ترين اقدام يعنى هرس درختان كونوكارپوس حتى به درستى 

وكامل انجام نشد؛ تا چه رسد به غول هاى آلودگى مانند نفت و نيشكر. 
گزارش ها نشان مى دهد كه نيشكر در هفته هاى اخير (حتى در زمان اعالم وارونگى هوا) سوزاندن 
مزارع را متوقف نكرده است. مشعل هاى نفت نيز بيشتر از گذشته دودزا بوده اند. تا جايى كه محيط 
زيست خوزستان يك ماه پيش نسبت به آلودگى اين مشعل ها به شدت اعتراض كرده و اعالم كرد: 
وضعيت اين آالينده هاى نفتى فاجعه بار و نگران كننده است و با نخستين باران غبار ناشى از گازهاى 

سمى آب و هوا و خاك را آلوده مى كند. 
آيا باز هم نخستين باران پائيزى با تنگى نفس همراه مى شود؟

دنيايشان، دنياى لبخندهاى بى كلك و تنهايى است، چشمانشان 
ما را به يارى مى طلبد، يارى، كمك و يك مهربانى از جنس نور.

در روزگارى كه دنياى الكترونيك و ديجيتال، همه را سر به گريبان 
كرده است، دنياى ساده و بى آاليش و به دور از تمام دورنگى ها 
و دغدغه ها، دنيايى به رنگ بى خيالى و سرشار از سادگى در پس 

ديوارها و ساختمان هاى سنگى در عالم حقيقى وجود دارد.
اينجا مهمان ميزبانانى از جنس فرشته هستيم، فرشتگان زمينى كه 

نفسشان به دنياى بى رمق ما بركت مى بخشد.
در نگاه هايشان درد و رنج و انتظار را مى بينى، تو را كه مى بينند به 
وجد مى آيند و از فرط شادمانى قهقهه خنده شان فضاى اين دنياى 

بى ريا را پر مى كند.
فرياد پرسكوت معصوميت، در نگاه معلوالن، انسان را به حيرت وا 
مى دارد، دردى ناشى از معصوميت در چشمان اين معلوالن موج 

مى زند، در برابر تمامى عدم درك خود از محيط اطراف محبت را 
با تمام وجود طلب مى كنند و گويى در پس نگاهشان مى خواهند 

كه بگويند به ما هم توجه كنيد. 
با اندكى مراوده و همنشينى با اين افراد درخواهيم يافت كه آنان نيز 
از درك باال و آرزو و خواسته هايى برخوردارند كه آنها را نمى توانند 
بر زبان بياورند و شايد در تمامى عمر اين آمال را در قلب و دل 
خود پنهان نگاه دارند چرا كه آنها در حصار معلوليت گرفتار شده اند.
مركز نگهدارى معلوالن بهشت كوچكى است كه زنان بى گناهى 
كه محكوم به جدايى از جامعه و خانواده شدند را در خود جاى 
داده بود و شايد بزرگ ترين آرزوى اين آدم ها حضور در جمع 
خانواده است چيزى كه اكثر ما قدر آن را نمى دانيم ولى آنها با 
اينكه معلولند بهتر از هر فرد سالمى اهميت و جايگاه آن را درك 
مى كنند. مركز نگهدارى معلوالن، بهشت كوچكى است كه اين 

افراد بى گناهى كه محكوم به جدايى از جامعه و خانواده شدند را 
در خود جاى داده بود و شايد بزرگ ترين آرزوى اين آدم ها حضور 
در جمع خانواده است چيزى كه اكثر ما قدر آن را نمى دانيم ولى 
آنها با اينكه معلولند بهتر از هر فرد سالمى اهميت و جايگاه آن را 

درك مى كنند.
زندگى ، آموزگار شگفتى است

... ومى آموزى كه باختن ، هميشه گامى ديگر است
به سوى بردن و پيروزى .

... و ديگر بار به عادت ديرينه
زندگى لب به خنده گشايد.

... و آنگاه ، قدر آرام لحظه هاى خوب را دريابى
به ژرفايى كه هرگز نمى شناختى
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كاشت نهال به ياد بانوى رسانه خوزستان 
فتحى»،  «عفت  ياد  زنده  ياد  به  آيينى  در 
بانوى رسانه خوزستان، در يكى از پارك 
هاى كالن شهر اهواز، نهال هايى كاشته 
امام  شهادت  روز  سال  با  همزمان  شد. 
«عفت  ياد  زنده  ياد  به  آيينى  در  رضا(ع) 
فتحى»، بانوى رسانه خوزستان، در يكى 
از پارك هاى كالن شهر اهواز، نهال هايى 
كاشته شد. در اين آيين كه در پارك مادر 

منطقه بهارستان اهواز و با حضور «هوشنگ شيرمردى» رييس شوراى اسالمى شهر 
اهواز، دكتر بابك مختارى رييس پارك علم و فنآورى خوزستان، مجيد كيوانى نماينده 
سازمان هاى مردم نهاد استان، استاد «محمد چوپان» هنرمند خطاط و نقاش، دست 
اندركاران انجمن هاى درختكاران و مهرورزان زمين خوزستان، جامعه معلوالن استان 
و عده اى از فعاالن و دوستداران محيط زيست و اصحاب رسانه در كالن شهر اهواز 
برگزار شد- «على ميالسى» سردبير روزنامه «قلم امروز» و هفته نامه «آستانه پارس» و 
مدير پايگاه خبرى «ميالس نيوز» به ياد همسرش زنده ياد بانو «عفت فتحى» نهال كاشت 
و در ادامه عده اى از مسووالن، فعاالن محيط زيست و اصحاب رسانه در سخنانى بر 
ضرورت و اهميت درخت و درختكارى- كه باعث تلطيف هوا، آسايش و رفاه مردم 
و صفا و پاكى طبيعت مى شود و در حقيقت بخش مهمى از نيازهاى انسان را برآورده 

مى سازد – تاكيد كردند و با كاشت نهال، ياد بانوى رسانه را گرامى داشتند.
در اين آيين باشكوه، «على ميالسى» در سخنانى از حضور بزرگان، تشكل هاى مردمى 
و جامعه درختكاران خوزستان، جامعه معلوالن استان، مسووالن، دوستان، همكاران، 
همشهريان و فاميل- كه در اين حركت به يادماندنى براى برگزارى يادمان همسرش زنده 
ياد»عفت فتحى» تالش و هميارى كردند- قدردانى و تشكر كرد و گفت: اطمينان دارم 
با اين حركت به يادماندنى جامعه درختكارى خوزستان در كاشت نهال، ياد شادروان 
«فتحى»، هميشه زنده، نامش پاينده و هدف و رسالت اش ماندگار و روحش سبز و 

هميشه زنده خواهد ماند

نفس تنگى بيش از هزار نفر در خوزستان
 با آغاز اولين بارش پاييزى

به گفته معاون درمان دانشگاه علوم پزشكى جندى شاپور اهواز در 24 ساعت گذشته 
علت  به  نفر  حدود 1000  خوزستان،  در  پاييزى  بارش  نخستين  آغاز  با  همزمان 

مشكالت تنفسى به اورژانس هاى بيمارستانى مراجعه كرده اند.
ساعت  در 24  اهواز  شاپور  جندى  پزشكى  علوم  دانشگاه  درمان  معاون  گفته  به 
گذشته همزمان با آغاز نخستين بارش پاييزى در خوزستان، حدود 1000 نفر به 

علت مشكالت تنفسى به اورژانس هاى بيمارستانى مراجعه كرده اند.
دكتر ايرج نظرى  گفته است از اين تعداد حدود 60 درصد بيماران از اهواز و حدود 

40 درصد نيز در ديگر شهرستان ها بوده است.
براساش گزارش ها  تعداد افراد بسترى شده در 24 ساعت گذشته 40 نفر بوده 
است. رئيس دانشكده علوم پزشكى آبادان اعالم كرد تا اين لحظه 145 بيمار به 
بيمارستانهاى آبادان و خرمشهر به دليل مشكل تنفسى پس از اولين باران پاييزى 

مراجعه كرده اند.
ساعتى بعد دكتر آموزنده از مراجعه بيش از 300 نفر بر اثر نفس تنگى به بيمارستان 

خرمشهر و آبادان خبر داد.
دليل  به  نفر  گذشته 28  روز  داد:از  خبر  نيز  انديمشك  فرماندار  جهانگيرى  پيمان 

مشكالت تنفسى به بيمارستان اين شهرستان مراجعه داشته اند.
روز گذشته رييس دانشگاه علوم پزشكى جندى شاپور اهواز در گفت و گو بخش 
خبرى ساعت 17 سيماى خوزستان گفته بود هنگام بارندگى ها مراجعان سرپايى به 
مراكز درمانى داشته ايم ولى نياز است مدتى صبر كنيم تا ببينيم آيا در شدت بيمارى 

نسبت به سال هاى گذشته تغييراتى ايجاد شده است يا خير.
به گفته ايدنى هنوز زود است كه در مورد تعداد مراجعان به مراكز درمانى به علت 
مشكالت تنفسى پس از بارندگى ها قضاوت كنيم؛ از هنگام آغاز بارندگى تا ساعت 
14 روز بنجشنبه (11 آذرماه) طبق آخرين آمار گزارش شده، بيمارى كه نياز به 

بسترى داشته باشد، نداشته ايم.
خبرهاى رسيده حاكى است كه على رغم اطالع رسانى ضعيف مسئولين دولتى 
نفر  صدها   ، سال  بارش  اولين  از  پس  نفس  تنگى  عارضه  پيرامون  خوزستان  در 

در شهرهاى مختلف استان به علت تنگى نفس به بيمارستان ها مراجعه كرده اند.

توسعه صنعت گردشگرى،
 يكى از راهكارهاى تحقق اقتصاد مقاومتى

 رئيس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى اهواز گفت: يكى از راهكارهاى 
تحقق اقتصاد مقاومتى توسعه صنعت گردشگرى در كشور است.

غالم رضا جليلى نيا با اشاره به قابليت هاى شهرستان اهواز در بخش گردشگرى اظهار 
داشت: توسعه صنعت گردشگرى باعث ورود سرمايه و سرمايه گذار به شهرستان و 

باعث از بين رفتن بيكارى و رونق اشتغال مى شود.
جليلى نيا افزود: در راستاى تحقق شعار اقتصاد مقاومتى شهرستان اهواز به دليل 
بناهاى  و  خانه ها  و  تاريخى  بافت  داشتن  و  كارون)  (رودخانه  طبيعى  موقعيت 
از  بايد  و  داراست  را  گردشگرى  توسعه  و  توريسم  جذب  پتانسيل هاى  تاريخى 
اين ظرفيت ها در راستاى هدف شعار اقتصاد مقاومتى و محقق شدن آن بهره برد. 

وى بابيان اينكه يكى از راه هاى توسعه شهرستان اهواز توسعه صنعت گردشگرى 
اقتصادى  توسعه  فرآيند  در  مهمى  نقش  گردشگرى  صنعت  كرد:  عنوان  است، 
شهرستان دارد و گردشگرى جزء آن دسته از صنعت هايى است كه كامًال متكى به 
فرهنگ و پيشينه مربوط به منطقه است و مى تواند بخش قابل توجهى از مشكالت 

اقتصادى را مرتفع سازد.
رئيس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى اهواز افزود: سازمان ميراث 
فرهنگى با توجه به جاذبه هاى شهرستان و معرفى به گردشگران و مسافران ازجمله 
جاذبه هاى تاريخى مانند كاروانسراى معين التجار، خانه ماپار، خانه دادرس، پارك 
ابن  على  آرامگاه  وعامرى،  توحيد  مسجد  ايلمايى)  هاى  (گوردخمه  كوهساران 
مهزيار اهوازى، پل هاى زيبا و تاريخى، بازار انوشه، قبرستان ارامنه و لهستانى ها و 
ساير جاذبه هاى تاريخى گردشگرى ديگر با توجه به ظرفيت ها و قابليت هايى كه دارند 
مى تواند در اجرايى شدن اقتصاد مقاومتى سهم بسزايى داشته باشد و اين اقدام در اداره 

كل ميراث فرهنگى در حال انجام و پيگيرى مستمر است.
جليلى نيا بيان كرد: توسعه صنعت گردشگرى باعث ورود سرمايه و سرمايه گذار به 
شهرستان و باعث از بين رفتن بيكارى و توليد و حمايت از سرمايه گذاران در بخش 

صنعت گردشگرى از ديگر اولويت هاى اين اداره محسوب مى شود. 
وى با اشاره به اهداف اقتصاد مقاومتى اذعان كرد: در راستاى اهداف اقتصاد مقاومتى و 
با استفاده حداكثرى از ظرفيت ها موجود و با حداقل هزينه ها مى توان از امكانات موجود 
بهترين بهره بردارى را داشت. جليلى نيا به مزاياى توسعه صنعت گردشگرى اشاره كرد 
و گفت: يكى ديگر از مزاياى توسعه صنعت گردشگرى اين است كه صنايع دستى 
شدن  ماندگار  و  شناساندن  و  فروش  جهت  در  گامى  و  معرفى شده  نيز  شهرستان 
صنايع دستى محلى و بومى و كمك به صنعتگران جهت ارائه محصوالت به بازارهاى 
داخلى و خارجى است كه اين نيز گامى در راستاى تحقق اقتصاد مقاومتى است كه با 
فعاليتى كه در خانه صنايع دستى اهواز توسط صنعت گران اهوازى در حال انجام است 
ازجمله توليد، آموزش و عرصه كاال بنابراين صنايع دستى و ميراث فرهنگى در كنار 

گردشگرى نقش مؤثرى در رشد و توسعه اقتصاد شهرستان دارند.
 در پايان جليلى نيا از تالش و پيگيرهاى دكتر شريعتى استاندار، دكتر نشان مديركل 
ميراث فرهنگى، نمايندگان محترم مردم اهواز در مجلس، مهندس ارزانى فرماندار، جامعه 
مطبوعات و انجمن هاى پرتالش حوزه ميراث و گردشگرى تقدير و تشكر نمود و خواهان 

تعامل همه ادارات و سازمان ها جهت رشد و تعالى صنعت گردشگرى در اهواز شد.

يادداشت

معلوالن خوزستانى
 با شهر غريبه شده اند

ــا دغدغه  ــروز تنه ــكل عبور و م ــك مش ــى ش ب
حمايت  عدم  بلكه  ــت  نيس ــتانى  خوزس معلوالن 
ــازى،  نمندس توا عدم  معلوالن،  هاى  ــكل  تش ز  ا
ــود  باوج ــتغال  ش ا ر  زا ــا ب ز  ا ــدن  ن ما ــروم  مح
ــر  ــل ديگ ــا معض ــژه و صده ــاى وي ــت ه ظرفي

ــت. ز جامعه اس ــر ا ره با اين قش هموا

ــوان روز جهانى معلوالن  ــال 12 آذرماه به عن هر س
ــده تا يادآور معلوالن و  در تقويم رويدادها ثبت ش

ــد. ــر از جامعه باش ــكالت اين قش ــى از مش بخش
ــاس آمار حدود 12 درصد از جمعيت ايران را  براس
معلوالن تشكيل مى دهند كه از اين ميزان در حدود 
دو ميليون نفر داراى معلوليت شديد و شش ميليون 

ــوند. ــامل مى ش 500 هزار نفر معلول كم توان را ش
ــتان خوزستان  تاكنون حدود 62 هزار معلول در اس
ــترين  ــود بيش ــد كه گفته مى ش ــده ان ــايى ش شناس
ــى و ذهنى  ــمى، حركت ــتان جس معلوليت ها در اس

ــتند. هس
ــتى  ــازمان بهزيس ــا صديقى راد مديركل س غالمرض
ــتان چندى پيش درهمين خصوص  ــتان خوزس اس
ــتان خوزستان  ــت: در حال حاضر در اس اظهار داش
ــدارى از معلولين وجود دارد  تعداد 112 مركز نگه
ــر را دارند. البته در  ــت پذيرش 3 هزار نف كه ظرفي
ــبانه روزى و  ــن ميان تعداد هزار نفر در مراكز ش اي
ــوزش هاى مختلف روزانه  2 هزار نفر در مراكز آم

ــد. ــى گيرن ــرار م ــب ق ــت مراق تح
ــى كه در  ــت هاي ــتر معلولي ــرد: بيش ــه ك وى اضاف
خوزستان بوجود مى آيد بدليل ازدواج هاى فاميلى 
ــك قبل از ازدواج  ــاوره ژنتي ــدم مراجعه به مش و ع
ــت. البته ازدواج فاميلى مزيت هايى دارد كه اگر  اس
ــه كنند، مى  ــاوره مراجع ــن قبل از آن به مش زوجي

ــند. ــته باش ــتى خوب داش توانند سرنوش
ــه براى كاهش تولد  ــار لزوم تالش همه جانب در كن
ــراد نيز از  ــازى اين اف ــول، توانمندس ــدان معل فرزن
ــفانه با  ــت اما متأس ــت ويژه اى برخوردار اس اهمي
نگاهى به نحوه قرار گرفتن زيرساخت هاى شهرى 
ــويم كه اين افراد حتى در رفت و آمد  متوجه مى ش
ــهرى نيز با مشكالت بى شمارى مواجه هستند و  ش
ــه تنهايى از منزل خارج  ــتند ب گاها نه تنها قادر نيس
ــوند بلكه حتى با وجود نيروى كمكى نيز اين امر  ش

ــود. ــختى محقق مى ش به س
ــا تأكيد  ــتان ب ــتاندار خوزس ــريعتى اس غالمرضا ش
ــردم، افزود:  ــان براى م ــر لزوم ايجاد حقوق يكس ب
ــهروندان بايد از شرايط و امكاناتى يكسانى براى  ش

ــند. ــتن برخوردار باش زيس

ــتان  ــتان خوزس ــهردارى هاى اس ــت: از ش وى گف
ــرايط زندگى  ــوط به ش ــم خدمات مرب ــته اي خواس
ــر و بهتر براى معلوالن و به ويژه جانبازان  راحت ت

ــهرها فراهم كنند. ــاير ش ــتان و س را در مركز اس
ــور و مرور از  ــرد: بايد محل عب ــد ك ــتاندار تأكي اس
ــى ها و اتوبوس ها و  ــوار شدن به تاكس خيابان، س
ــراى معلوالن و  ــردد در پياده روها را ب ــن ت همچني

ــم. ــم كني ــازان فراه جانب
ــياحى معاون عمرانى استاندار خوزستان نيز  احمد  س
در نشست با عنوان مناسب سازى محيط براى معلوالن 
ــتاندارى خوزستان اظهار كرد:  در سرسراى ادارى اس
ــازى و بستر سازى را  دستگاههاى دولتى بايد فضاس
ــراى عبور اين افراد معلول و جانبازان فراهم كنند و  ب
در محيط شهرى و دستگاههاى دولتى با مراجعه زياد، 

وضعيت نگران كننده است.
ــى از ادارات، ورود و  ــه داد: در خيل ــياحى ادام س
ــخت است و  ــالم هم س خروج حتى براى افراد س
ــا مكان هاى پرتردد بايد با  ــيارى از پارك ها و ي بس
ــاخته شود. توجه به نيازهاى معلوالن و جانبازان س

ــكل عبور و مروز تنها دغدغه معلوالن  بى شك مش
خوزستانى نيست بلكه عدم حمايت از تشكل هاى 
معلوالن، عدم توانمندسازى، محروم ماندن از بازار 
ــتغال باوجود ظرفيت هاى ويژه و صدها معضل  اش

ــت. ــر از جامعه اس ديگر همواره با اين قش
ــه تنهايى  ــده معلوليت ب ــزارش هورنيوز پدي ــه گ ب
ــاخت هاى جامعه را  ــت، اگر زيرس يك آسيب نيس
ــم. معلول در هر  ــوالن آماده كني ــراى فعاليت معل ب
ــى ناپذيرى از  ــود دارد و جزء جداي ــورى وج كش
ــوب مى شود، اين قشر ممكن است با  جامعه محس
مشكالت متعددى ناشى از نقص جسمانى يا ذهنى 
ــتى ها ناقض  ــرم كنند اما اين كاس ــت و پنجه ن دس
ــد وقت  ــت و به نظر مى رس توانايى هاى آنان نيس
ــيده كه جامعه در سايه بلوغ فكرى و برنامه  آن رس
ــاه و زمينه  ــتر رف ــه و هدفمند، بس ــورى عادالن مح
ــتا با اهداف  ــاى مفيد معلوالن را همراس ــت ه فعالي

ــعه اى مهيا كند. توس
ــوز ــور ني ــع ه  منب

نادره وائلى زاده / ايرنا

به مناسبت دوازدهم آذر ماه، روز جهانى معلوالن

اينجا لبخندها بى كلك است

عكس: ندا بدوى  بنى طرف
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كنسرت، ميتينگ، تجمع... لغو مى كنيم!
مجيد مرسلى
كنسرت كه ُملغا شدنش قانونى است

 تنبور و نى و رباب را لغو كنيد
هر چيز كه باب ميلتان نيست به ُكل

در اسرع وقت باب را لغو كنيد...

ريحان بغل كباب را لغو كنيد
در موج كف و حباب را لغو كنيد

از بابت صرفه جويى آب شده 
از جاّده ها سراب را لغو كنيد

تا معضل ازدحام ها حل بشود
ايّاب پس از ذهاب را لغو كنيد

پرسش نكند تا كسى از كار شما
هر گونه اى از جواب را لغو كنيد

ميتينگ و نشست و اجتماعات بس است
حّرافى بى حساب را لغو كنيد
چون مرتكب معصيت بسيارند

بد نيست كه ارتكاب را لغو كنيد

پيران كه هميشه خسته و آرامند
زنهار كه اين شباب را لغو كنيد

در جاى بلند بيم جان دادن هست
پس پر زدن عقاب را لغو كنيد

تا لو نرود مختلسى در اين شهر
بى دغدغه ذى حساب را لغو كنيد
در مبحث انتصاب اگر بحثى شد

شالوده انتخاب را لغو كنيد

مردم همه ناراحت و بى اعصابند
پس يكسره اعتصاب را لغو كنيد
افزايش خودكشى خبر ساز شده

توليد نخ و طناب را لغو كنيد

كنسرت كه ُملغا شدنش قانونى است
تنبور و نى و رباب را لغو كنيد

هر چيز كه باب ميلتان نيست به ُكل
در اسرع وقت باب را لغو كنيد

يادداشت
مرگ هموطن دست ماية

 تسويه حساب ها
مهدى دادويى نژاد 

پنج شنبه و جمعه اى كه گذشت شاهد دو حادثه تلخ و 
از  ناشى  يكى  بوديم،  عزيزمان  ميهنان  هم  براى  جانسوز 
در  اما...  ديگرى  و  كوردل  تكفيرى هاى  لئامت  و  دنائت 
اين اوضاع غم بار و جانكاه اما در هر مسلك و اعتقادى 
كه باشيم بايد همدل شويم و از سنگينى غم هموطنانمان 
بكاهيم. حادثه اى رخ داده كه بايد در جاى خود و با تمام 
شوند.  مشخص  حادثه  مقصران  و  شود  بررسى  جوانب 
در اين ميان اما گويى براى عده اى جان مردم دست آويز 
سياست بازى مى شود و كسانى كه انتقاداتى به دولت دارند 
سعى مى كنند از اين نمد كالهى براى خود بسازند و با 
گل آلود كردن آب، ماهى خود را صيد كنند. ولى با چه 

قيمتى؟ به قيمت جان هموطن؟ 
انتقاد و بحث در مورد فرضيات مطروحه در مورد حادثه 
برخورد قطار ها اگر در جريان رسيدگى به پرونده اين حادثه 
قصورى اتفاق بيفتد بسيار توجيه پذير است و در جاى خود 
امرى است ستوده و الزم. لزوم مطالبه گرى از دستگاه هاى 
مسئول هم بايد وجود داشته باشد تا خداى ناكرده حقى از 
كسى تضييع نشود. در يك حركت صحيح در جهت احقاق 
حق و جلوگيرى از تضييع آن قوه قضاييه به طور همزمان 
به اين حادثه شده ورود كرده تا در صحت تشخيص علت 
حادثه كمترين شبهه اى باقى نماند اما در آن طرف تر گويى 
فرصتى مهيا شده تا برخى براى رسيدن به اهداف خود، 
راى خود را صادر كنند و تمام تقصير را به دولت روحانى 

نسبت دهند.
اين شرط مروت نيست كه خون عزيزانمان بازيچه اهداف 
مانند  بايد  هم  موضوع  اين  در  شود.  دنيايى  اغراض  و 
موضوع انفجار  تروريستى كه منجر به شهادت هموطنانمان 
شد غيرت به خرج بدهيم، تسليت بگوييم و جوانمردانه 
به نظاره بنشينيم تا نتيجة تحقيقات و بررسى ها مشخص 
شود، در تمام دولت ها و در تمام ادوار تاريخ اين مرز و 
بوم اتفاقات اينچنينى افتاده كه طى آن جان هاى عزيزانمان 
تلف شده و هزينه هاى معنوى فراوانى را متحمل شديم. 
اگر اين نگاه مسموم در دوران جنگ تحميلى بر فضاى 
كشور حاكم بود سنگى روى سنگ بند مى شد تا بتوانيم 

جانانه دفاع كنيم؟  
حادثه آنقدر تلخ است كه تحملش را براى همه سخت 
كرده، با نگاه سياسى و مسموم آن را تبديل به زهر نكنيم و 
به خورد روح رنجيده ى مردممان ندهيم، از سوراخ شدن 
كشتى در قسمتى كه مربوط به ما نيست و ديگران نشسته اند 
لذت نبريم كه در پايان همه غرق مى شويم. مسئوليت ما به 
عنوان انسان دين مدار بسيار گرانسنگ تر از اين هياهو و 

ملتهب كردن فضاست.
تاريخ به قضاوت اين رفتارها خواهد نشست و لكه ننگ 
اين شرمسارى تا ابد بر پيشانى كسانى مى ماند كه از درد 
مردم هم نمى گذرند و به جاى التيام نمك بر زخم مى پاشند. 
اين درد ها و آالم ملى و سرزمينى است، جغرافياى اين درد 
تمام سرزمين ماست، مربوط به همة اقوام است، همة كسانى 
كه ايران را وطن خود مى دانند. اينجا دولت ها مطرح نيستند، 

سياست رنگ مى بازد و بايد رنگ ببازد.

هر از چند گاهى،مصرف مخدرى جديد در ميان برخى جوانان  شايع مى شود 
و بعد از سلب سالمتى و تندرستى آنها ،محرز مى گردد كه اين مواد تخديرى 
به ظاهر جديد،مشتقاتى است  از همان مواد مخدر خانمان سوز سابق،كه 

بسيارى از مصرف كنندگان را به دام اعتياد و به كام مرگ كشانده، است.
حاال مدتى است در ميان مواد مخدر مصرفى،نامى جديد به گوش مى رسد 

كه از آن  تحت عنوان «گل» ياد مى شود.
سوداگران با اين اطالق واژگانى،گياهى بودن آن را به رخ مصرف كنندگان 
براى  جدى  تهديدى  آن،  خوشايند  نام  خالف  بر  كه  كشند،مخدرى  مى 

سالمتى محسوب مى شود.
بر اساس گزارشات واصله،مصرف اين ماده مخدر،اخيرا در ميان برخى دختران 
جوان نيز شايع شده ،البته در اين ميان برخى پسران و آقايان نيز از مشتريان 
پرو پا قرص «گل» محسوب مى شوند، اما شيوع آن در ميان دختران به ميزانى 

رسيده كه حاال كارشناسان ،از آن به عنوان زنگ خطرى جدى ياد مى كنند.
پيشروى نرم و موذيانه اعتياد در دختران و زنان جوان  

كيومرث شرافتى،جامعه شناس و آسيب شناس مسائل اجتماعى،با اشاره 
به معضل اعتياد به عنوان يكى از جدى ترين دغدغه ها و چالش هاى 
اجتماعى در جامعه اظهار داشت:متاسفانه در طول ساليان گذشته،عمدهِ 
جامعه هدِف تدابير و تمهيدات كنترل و پيشگيرى از موادمخدر ، متوجه 
قشر مردان بوده و كمتر توجهى در اين خصوص نسبت به طيف دختران 

و بانوان لحاظ شده است.
مويد  ها  رسانه  در  شده  منتشر  آمارهاى  كه  شرايطى  افزود:در  وى 
بين  در  دختران  و  بانوان  قشر  در  اعتياد  معضل  برابرى  دو  افزايش 
سالهاى 86 تا 90 است،مى طلبد دستگاه هاى ذيربط كشور در حوزه 
اين  در  را  بيشترى  چه  هر  توجه  رسانى  اطالع  و  آموزشى،فرهنگى 

خصوص مبذول دارند.
شرافتى گفت:رشد و افزايش جمعيت دختران و زنان معتاد از 5 درصد 
به بيش از 9 درصد،هشدارى جدى محسوب مى شود كه بايد با فوريت 
و جديت نسبت به اتخاذ تدابير پيشگيرانه در  اين خصوص اقدام كرد.

كرد:البته  عنوان  اجتماعى  مسائل  شناس  آسيب  و  شناس  جامعه  اين 
براساس ارزيابى هاى انجام شده،در حوزه پيشگيرى از اعتياد ضعيف 
عمل كرده ايم و در طول سنوات گذشته عمده تمركز ما بر امر درمان 
استوار بوده كه البته كم نيستند صاحب نظرانى كه معتقدند در عرصه 

درمان نيز نتوانسته ايم پايدارى الزم براى ترك را تداوم بخشيم.
مردان  اعتياد  عرصه  در  كه  است  واقعيت  اين  مويد  افزود:شواهد  وى 
بانوان  و  زنان  بين  در  اعتياد  چالش  حوزه  در  و  ايم  كرده  عمل  ضعيف 
ضعيف تر،و با چنين اوصافى مى طلبد نسبت به اعمال تمهيدات ويژه 
در عرصه هاى فرهنگى،آموزشى،اطالع رسانى،درمانى و تدابير پيشگيرانه 

مقتضى طرحى نو در اندازيم.
دختران  ميان  در  «گل»  مخدر  ماده  مصرف  شيوع  به  اشاره  با  شرافتى 
دانشجو گفت:براى توفيق در حوزه مقابله،كنترل و پيشگيرى از اعتياد زنان 
و دختران،بايد ريشه ها و عوامل موثر در ظهور و بروز اين معضل مورد 
ودختران  زنان  جمعيت  افزايش  با  صورت  اين  غير  در  قرار گيرد  توجه 
معتاد،چالشى جدى تر براى جامعه ايجاد خواهد شد كه رفع آن،مستلزم 

هزينه َكردهاى بسيارى خواهد بود.
وى افزود:براساس مطالعات انجام شده،عامل اصلى اعتياد در ميان دختران 
و برخى زنان به مسائل روحى،روانى، عاطفى و على الخصوص استرس 
هايى معطوف مى شود كه با ضريب و شدت بيشترى در ميان دختران و 

زنان ظهور و بروز پيدا مى كند.
جامعه شناس و آسيب شناس مسائل احتماعى عنوان كرد:البته اعتياد در 
زنان يا دختران به يك عامل خالصه نمى شود و مسائل و داليل متعددى 
در دچار شدن برخى از دختران به سوء مصرف مواد مخدر يا محرك موثر 
است و به بيانى ديگر بايد گفت مسائل خانوادگى، روحى، عاطفى، روانى، 
شكست هاى عشقى و...نيز در دچار شدن به اين ناهنجارى دخيل است.

تفاوت اعتياد دختران و زنان به سوء مصرف 
مواد مخدر در مقايسه با مردان 

حميده مروت،روانشناس و مدد كار اجتماعى، در تشريح مختصات اعتياد 

در زنان عنوان كرد:متاسفانه در طول سالهاى اخير با تبليغات گمراه كننده 
از  اى  عده  شده،بعضا  شايع  مخدر  مواد  از  برخى  خصوص  در  كه  اى 
زنان و دختران از روى غفلت و ناآگاهى در دام اعتياد گرفتار شده اند و 
زمانى آثار و تبعات اين معضل هويدا و محسوس شد كه مسير بازگشت 
با پيچيدگى و دشوارى هاى بسيارى روبرو شده است. وى افزود:در يك 
دوره ماده مخدر كراك،با تبليغات بسيار و اين توجيه كه اين مواد،مشابه 
مخدر مصرفى شايع در اروپا است،زندگى برخى جوانان گرفتار شده به 
اين ماده ويران كننده را به سياهى و تباهى كشاند ،زيرا اساسا پايه و مواد 
اوليه كراك مصرفى در اروپا از كوكائين بود،در حالى كه كراك مصرفى در 

ايران همان هروئين فشرده به شمار مى رفت.
مروت گفت:در دوره بعد،شيشه به عنوان ماده اى به اصطالح الغر كننده 
مى  باالى  را  تفكر  و  تامل  قوه  و  كند  مى  شفاف  را  صورت  پوست  كه 
متاسفانه  كه  ودخترانى  زنان  بسيار  چه  و  شد  شايع  جوانان  ميان  در  برد 
در آرايشگاه ها و باشگاه هاى ورزشى توسط افراد سود جو در دام اين 

مخدر گرفتار شدند.
روانشناس و مددكار اجتماعى عنوان كرد:و حاال شاهد هستيم ماده مخدر 
گل،با عناوين و تبليغات جذاب،برخى جوانان  ساده لوح رانشانه مى رود و 
اين در شرايطى است كه پايه و مواد اوليه اين ماده به ظاهر خوش عنوان،همان 

مارى جوانا يا حشيش است.

وى افزود:بايد با آموزش هاى هر چه بيشتر،به نوجوانان و جوانان و بخصوص 
دختران و بانوان اعالم كرد كه ضريب اعتياد و گرفتار شدن آنها به سوء مصرف 

مواد مخدر بسيار باالتر از پسران و آقايان است.
مروت گفت:به واقع دختران و زنان با تعداد و تكرار  مصرف كمترى در 
مقايسه با مردان و پسران دچار اعتياد مى شوند و از سوى ديگر ترك اين 
مواد نيز در دختران و خانم ها بسيار سخت تر و دشوارتر از ترك مصرف در 

ميان آقايان است.

گل،بستر ساز گرايش به مصرف مواد افيونى ديگر
مروت با اشاره به سهولت مصرف ماده مخدر «گل» در مقايسه با ديگر مواد 
مخدر عنوان كرد:سادگى شيوه مصرف اين ماده مخدر و عدم نياز به پايپ يا 
وافور باعث شده تا دختران و زنان با ساده انديشى،اثرات مخرب اين مخدر را 
ناديده بگيرند و گمان كنند آنچنان كه استعمال اين مواد به سهولت ميسر مى 

شود،ترك و پاكى از اين مخدر نيز به سادگى امكان پذير نيست.
و  مخدر،تبعات  ماده  اين  استعمال  و  تصور،مصرف  خالف  افزود:بر  وى 
عوارض مخربى  رادر پى دارد كه مغز،قلب، ريه ها را هدف قرار مى دهد 
و در دراز مدت سرطان،تخريب سلول هاى خاكسترى مغز،توهمات بسيار 
خطرناك و شيوع رفتارهاى پر خطر از پيامدهاى اين ماده مخدر خواهد بود.

مروت در خاتمه يادآور شد:عالوه بر مخاطراتى كه «گل» براى  سالمت انسان 
ايجاد مى كند،اين ماده دروازه ورود به منجالِب تجربه ديگر مخدر ها و مواد 
محرك و افيونى است كه مى طلبد گروه هاى هدف اين مواد،با درايت و 
هوشمندى از تجربه استعمال اين ماده  فريبنده ،حتى براى يكبار نيز پرهيز 
كنند كه در صورت دچار شدن به آن،آينده اى مبهم،تاسف آور در انتظار آنها 
خواهد بود كه پيش بينى مخاطرات و عمق تخريب اين ماده غير قابل تصور 

و جبران ناپذير خواهد بود.

ايرانى  ــگان  دانش آموخت نزد  كار  ــاى  تقاض
ــت. آيا  ــان اس ــاير متقاضي ــر س ب ــه برا س
ــا نيازهاى  ــل ب ــوه فارغ التحصي نب ــد ا تولي
ــى دارد؟  ــور هم خوان ــتغال كش ــازار اش ب
ــوال منفى  ــان به اين س ــخ كارشناس پاس
ــا مهارت و  ــدرك ب ــه ويژه كه م ــت ب اس

ــت. تجربه مترادف نيس

ايران  در  دانشجو  900هزار  حدود  ساالنه 
به  نفرشان  كه650هزار  مى شوند  فارغ التحصيل 
محمد  مى پيوندند.  كار  رسمى  متقاضيان  خيل 
فرهادى، وزير علوم گفته است ميانگين بيكاران 
متوسط  حد  از  باالتر  فارغ التحصيالن  بين  در 
كشور است و نخبگان، بهترين راه حل را خروج 

از ايران مى دانند.
وزيران كار و اقتصاد كشورمان بارها نسبت به 
به  مهارت  فاقد  آموخته  دانش  ميليون ها  ورود 
بازار كار هشدار داده اند. على ربيعى، وزير كار 
اين افراد را "كارگران دانشى" توصيف مى كند 
و مى گويد 50درصد متقاضيان كار در ايران فاقد 
مهارت هاى حرفه اى هستند كه تيپولوژى خاص 

و انتظارات متفاوتى دارند.
فقدان  اميد،  كارآفرينى  صندوق  مديرعامل 
بسنده  و  عالى  آموزش  نظام  در  مهارت آموزى 
آكادميك  دروس  آموزش  به  دانشگاه ها  كردن 
را عامل تورم فارغ التحصيالن بيكار مى داند، اما 
رئيس مركز كارآفرينى دانشگاه عالمه طباطبايى، 
پذيرش بيش از حد دانشجو در دانشگاه ها و عدم 
نيازهاى  و  شده  ارائه  آموزش هاى  بين  تناسب 

بازار كار را در اين روند دخيل مى داند.
در ايران به نسبت هر صد هزار نفر جمعيت، 
6400 دانشجو وجود دارد. اين نرخ بر اساس 

شاخص هاى يونسكو، ايران را 
سرمايه  نظر  از  بااليى  رده   در 
با  اما  مى دهد  قرار  انسانى 
واقعيت هاى ساختارى جامعه 
ايران هماهنگ نيست و ايجاد 

چالش مى كند.
دانشگاه  استاد  پيوندى،  سعيد 
آموزشى  علوم  كارشناس  و 
در فرانسه مى گويد: «نيازهاى 
بازار كار كشور با توجه به عدم 
تحول جدى و مدرنيزه نشدن 
سوم  يك  حدود  بازار،  اين 
اين ميزان است. يعنى شكافى 
واقعى  نيازهاى  بين  هست 

جامعه و توليد فارغ التحصيل. اين باعث مى شود 
كه دانش آموختگان به دليل جذب نشدن در بازار 
كار، از ليسانس بروند به فوق ليسانس و دكترا و 

در نهايت به خارج بروند.»

علم بهتر است يا مدرك؟
شايد منصفانه نباشد كه مسئوليت مدرك گرايى 
تنها متوجه مديريت كالن شود و سهم خانواده ها 
و ارزش هاى عرفى در اين زمينه بررسى نشوند. 
آيا پرستيژ ناشى از مدرك و عنوان، موجب تهى 
شدن نظام آموزش عالى از محتواى واقعى آن 

شده است؟
سعيد پيوندى مى گويد: «ما جامعه اى درست 
مساله  مدرك  مسابقه  آن  در  كه  كرده ايم 
عاليرتبه  مسئوالن  از  شده  همگانى  و  اساسى 
مدرك  هستند.  تيتر  دنبال  همه  خانواده ها  تا 
در  فرد  گذارى  ارزش  براى  شاخص  يك  به 
جامعه مبدل شده است. در حقيقت شغلى كه 

و  معنا  يا  و  كرد  پيدا  مى توان  مدرك  اين  با 
سايه  در  وضعيت  اين  در  مدرك،  آن  اهميت 

قرار مى گيرد و ثانوبه مى شود.»
على طايفى، جامعه شناس به تحرك طبقاتى و 
منزلت و فخر طبقه متوسط اشاره مى كند: «فضاى 
نزد  بخصوص  جامعه  در  امروز  رقابت هاى 
خانواده ها كه فرزندان خود را با هزار ترفند وادار 
و تشويق به ادامه تحصيل مى كنند، موجب ورود 
افرادى به دانشگاه ها مى شود كه انگيزه علم جويى 

و دانش اندوزى را ندارند.»
وى معتقد است كه ساختار توسعه در كشور از 
يك طرف با تورم دانش آموختگان روبروست 
از  كشور  كارشناسى  بدنه  ديگر  طرف  از  و 
زيربناهاى توسعه اى و فرصت  سازى هاى شغلى 
بيكارى  نرخ  طايفى،  على  نظر  به  مى برد.  رنج 
علوم  رشته هاى  ويژه  به  دانش آموختگان  نزد 
اجتماعى و انسانى باالست: «زيرا نظام عرضه 
كار  بازار  نيازهاى  با  عالى  تقاضاى  آموزش  و 
هم سويى و هم سازى ندارد. عرضه و تقاضاى 

مبتنى  متخصص  نيروى 
توسعه  برنامه ريزى هاى  بر 

نيست.»
مدرك كمتر،
 شانس بيشتر

بدون  آموختگان  دانش  به 
كه  مى شود  انتقاد  مهارت 
تيپولوژى و انتظارات خاصى 
از بازار كار دارند و دولت را 
زير فشار تقاضاهاى خود قرار 
مى دهند. هم زمان دولت مورد 
گوشه  در  كه  دارد  قرار  انتقاد 
كم  دانشگاه هاى  ايران  كنار  و 
كيفيت تاسيس كرده تا پاسخگوى فشار اجتماعى 
براى ورود جوانان به عرصه آموزش عالى باشد. 
واقعيتى نيز در ميان هست و آن اين كه اقتصاد 
و صنعت تحريمى و رنجور ايران كشش جذب 
ميليون ها ليسانسيه و فوق ليسانسيه، اعم از با 

تجربه يا بى تجربه را ندارد.
آيا رشد كمى دانشگاه ها در سه دهه 
گذشته در ايران، به جاى شكوفايى و 

ديناميسم اقتصادى و علمى، قربانيانى به 
جاى گذاشته است؟

مهدى گودرزى، رئيس مركز كارآفرينى دانشگاه 
به  ورود  تسهيل  مى گويد:  طباطبايى  عالمه 
آموزش هاى  كيفيت  كاهش  با  قطعا  دانشگاه ها 
علمى  رتبه  چند  هر  دارد.  رابطه مستقيم  عملى 
ايران در بخش فارغ التحصيالن مهندسى پنجم 
است اما خروجى اشتغال جوانان به كيفيت اين 
رتبه ربطى ندارد: «امروزه اشتغال جوانان فارغ 

التحصيل به مساله اى حاد براى دولت مبدل شده 
است.»

على طايفى معتقد است كه سطح دانشجويان 
مراكز  در  ويژه  به  مدرسان  و  اساتيد  سطح  با 
غيردولتى هم سو و هم خوان است: «سطح نازل 
علمى در دانشگاه، محتواى آموزشى فيلتر شده 
و بازمانده از انقالب ضد فرهنگى و روش هاى 
كپى مدار و تقليدى فراگيرى، نمى تواند به منزلت 

علمى و كارشناسى الزم منجر شود.»

بحرانى چند وجهى
با اين اوصاف و با مازاد توليد نيروى آكادميك ، 
آيا بحرانى در كمين بازار كار و آينده اين افراد 
«بحران  مى گويد:  پيوندى  سعيد  بود؟  خواهد 
كشورهاى  نادر  از  ايران  هست...  االن  همين 
شانس  عالى  مدرك  داشتن  كه   است  جهان 

اشتغال را كم مى كند. 
در همه جاى دنيا رفتن به دانشگاه بخت يك 
جوان را براى يافتن كار بيشتر مى كند اما در 
يك  چون  است  معكوس  رابطه  اين  ايران 
تا  مى كند  پيدا  راحت تر  كار  گاه  ساده  كارگر 
كسى كه مدرك دكترا دارد. ضمنا كسانى كه 
مدركى بدون مهارت الزم را دارند، نمى توانند 
بى  اين  و  باشند  مدرك  آن  از  مطلوبى  تبلور 

اعتبارى مدرك را دامن مى زند.»
پيوندى از يك بحران چند وجهى ياد مى كند؛ 
و  روانشناسى  هم  كار،  بازار  هم  كه  بحرانى 
فرهنگ عمومى و هم اقتصاد از آن آسيب ديده 
و مى بينند. او مى گويد ما در حال رفتن به سوى 
يك سونامى هستيم. از جمله در رشته هايى چون 
پزشكى و پيراپزشكى و علوم كشاورزى كه تا 

كنون در آنها بيكارى نبوده است.

 وقتى مرداب «ُگل»، دختران جوان را مى بلعد 
در بین مواد تخدیری و محرکی که مرصف آن در میان برخی جوانان شایع است،مخدر «گل» از مواد اعتیاد آور نسبتا نوظهوری است

 که اثرات و عوارض تخریبی جسامنی و روحی و روانی آن بسیار فاجعه بار و خرسان آور محسوب می شود.
طنز

جريمه براى دو پرتاب از خودرو ؛ زباله و آب دهان
 شايد ريختن زباله در سطح شهر و معابر عمومى، براى ايرانى ها كم اهميت باشد اما در ديگر كشورها جرايم 
سنگينى براى اين كار در نظر گرفته شده است به گونه اى كه شايد فرد خطاكار مجبور شود بخش قابل 
توجهى از حقوق خود صرف پرداخت جريمه كند.مقايسه ميزان جريمه اى كه در ايران و چند كشور ديگر براى 
رعايت نكردن حقوق ديگران در مواردى چون ريختن زباله، انداختن آب دهان در خيابان و ايجاد آلودگى 
صوتى تعيين شده، نشان مى دهد كه اصول و آداب شهرنشينى در كشورهاى مختلف كما بيش يكسان بوده 
و تفاوت ها بيشتر مربوط به نحوه رعايت اين آداب از سوى مردم و مجازات رعايت نكردن آن از سوى قانون 
است.با اين حال رقم هاى تعيين شده براى پرداخت جريمه به دليل نقض حقوق شهروندى در كشورهاى 

مختلف با ايران نشانگر فاصله فاحش اهميت موضوع نزد قانونگذاران اين كشورهاست.
بر اساس جدولى كه پايگاه خبرى پليس روز پنجشنبه آن را منتشر كرد، ميزان جريمه اى كه در ايران و چند 

كشور ديگر براى رعايت نكردن حقوق ديگران تعيين شده است.
در ايران ريختن هرگونه زباله، مايعات و اشيا از درون خودرو به معابر ممنوع است و طبق قانون 30 هزار تومان 
جريمه دارد.اين در حاليست كه در سنگاپور ريختن زباله هزار دالر (سه ميليون و 200 هزار تومان)جريمه 
دارد و در بار چهارم فرد متخلف بايد با پيشبندى كه روى آن نوشته شده است «من شهر را كثيف كرده ام» 
خيابان ها را جارو كند.همچنين جريمه ريختن زباله در خيابان هاى كره برابر با 11 تا 13 درصد پايه حقوق 
يك كارمند است و در ژاپن نيز هركس كوچكترين زباله يا آب دهان در معابر عمومى بريزد، 80 تا 160 يورو 
(بين 270 تا 550 هزار تومان) جريمه مى شود.جريمه انداختن آب دهان از خودرو به معابر در ايران 30 هزار 
تومان بوده در حالى كه در كانادا جريمه اين كار بين هزار تا دو هزار دالر (حدود سه ميليون 200 هزار تومان 
تا 6 ميليون 400 هزار تومان) تعيين شده است.همچنين در سنگاپور اين جريمه حداكثر 50 دالر (حدود 160 

هزار تومان) براى نخستين بار و 100 دالر (حدود 320 هزار تومان) براى دومين مرتبه است.
در انگلستان نيز جريمه انداختن آب دهان در خيابان ها تا 80 پوند (حدود 320 هزار تومان) جريمه دارد.

خودروهايى كه آلودگى صوتى ايجاد مى كنند در ايران، 40 هزار تومان جريمه مى شوند اما در ژاپن سر و 
صدا كردن در ساعات ممنوع، 9 هزار دالر جريمه دارد (حدود 31 ميليون تومان) و در آمريكا هم جريمه ايجاد 

آلودگى صوتى در ساعات ممنوع، پنج هزار دالر (16 ميليون تومان) است.
همچنين در ونيز ايتاليا اگر كسى چرخ هاى چمدانش را روى سنگ فرش خيابان بكشد و توليد صداى 

ناخوشايند كند، تا 500 يورو (حدود يك ميليون 700 هزار تومان) جريمه مى شود.
نكته اينكه براى محاسبه نرخ برابرى جرايم رعايت نكردن حقوق شهروندى در كشورهاى مختلف، نرخ 
رسمى ارز در ايران كه بانك مركزى آن را تعيين مى كند، در نظر گرفته شده است و اگر قرار باشد نرخ دالر، 

يورو و پوند بازار آزاد مبناى محاسبه باشند، ميزان جرايم فراتر از ارقام پيش گفته خواهد بود.
ابطال2 دستورالعمل غيرقانونى وزارت كار

هيئت عمومى ديوان عدالت ادارى، 2 دستورالعمل و يك بخشنامه وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعى را مغاير 
قانون دانست و ابطال كرد.هيئت عمومى ديوان عدالت ادارى، 2 دستورالعمل و ي ك بخشنامه وزارت كار، 

تعاون و رفاه اجتماعى را مغاير قانون دانست و ابطال كرد.
شاكى اين پرونده، شركت مخابرات استان هاى اصفهان و كرمان است كه طى ارائه دادخواست هاى جداگانه 
به ديوان عدالت ادارى، خواستار ابطال دستورالعمل هاى شماره 36 به تاريخ 9 دى 1392، دستورالعمل شماره 
38 به تاريخ دوم اسفند 1393 و بخشنامه شماره 3 به تاريخ پنجم ارديبهشت 1394 معاونت روابط كار وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعى شده اند.در رأى هيئت عمومى ديوان عدالت ادارى آمده است: مطابق اصل 73 
قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران، شرح و تفسير قوانين عادى در صالحيت مجلس شوراى اسالمى 
است و به موجب قسمت اخير اصل 138 قانون ياد شده مقرر گرديده هر يك از وزيران در حدود وظايف 
خويش و مصوبات هيأت وزيران حق وضع آيين نامه و صدور بخشنامه را دارد ولى مفاد اين مقررات نبايد با 
متن و روح قوانين مخالف باشد.در مواد 2 و 3 قانون كار مصوب سال 1369، كارگر و كارفرما تعريف شده 
و در ماده 13 اين قانون نيز مسؤوليت پيمان دهنده در قبال كارگران پيمانكار به شرايط و ضوابطى از جمله 
رأى مراجع قانونى، از محل مطالبات پيمانكار، من جمله ضمانت حسن انجام كار، عدم رعايت ترتيبات مقرر 
در قانون در انعقاد قرارداد با مقاطعه كار و يا تسويه حساب قبل از پايان 45 روز از تحويل موقت، محدود شده 
است.همچنين به موجب ماده 157 قانون ياد شده صالحيت هيئت هاى تشخيص و حل اختالف كار در 
رسيدگى به هرگونه اختالف بين كارگر و كارفرما تبيين شده است. نظر به اينكه توسعه دامنه شمول حكم 
قانونگذار و تفسير حكم قانون از شئون مقنن است و اين امر از جمله صالحيت وزراء در اصل 138 قانون 
اساسى و معاون وزير به طريق اولى نيست.بنابراين مفاد بندهاى 5 و 4 و 3 دستورالعمل شماره 38 و بندهاى 
5 و 2 و 1 بخشنامه شماره 3 معاون روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى از حيث تجويز مسؤوليت 
تضامنى پيمان دهنده و پيمانكار در مقابل كارگران پيمانكار و فراتر از حكم ماده 13 قانون كار، تجويز برقرارى 
رابطه كار بين پيمان دهنده و كارگران پيمانكار خارج از تعاريف مذكور در مواد 3 و 2 قانون ياد شده و نيز ايجاد 
صالحيت مراجع حل اختالف كار در رسيدگى به اختالف آنان فراتر از آنچه در ماده 157 قانون كار ذكر شده 
است خالف قانون و از حدود اختيارات وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى و معاون  وزير خارج است. مستند 
به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشكيالت و آيين دادرسى ديوان عدالت ادارى مصوب سال 1392 
از تاريخ تصويب ابطال مى شود.هرچند مطابق ماده 49 قانون كار و تبصره يك آن مقرر شده وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعى دستورالعمل و آئين نامه هاى اجرايى طرح ارزيابى مشاغل كارگاه هاى مشمول اين ماده 
را تعيين و اعالم كند و طبق اصل 138 قانون اساسى وزراء نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيئت 
وزيران حق وضع آيين نامه و صدور بخشنامه را دارند لكن اين اختيار محدود به خود وزراء است و امكان 

تفويض اين اختيار به معاونين وزير منطبق با قانون نيست.
نظر به اينكه دستورالعمل شماره 36 توسط معاون روابط كار وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى صادر شده است 
و طبق قوانين مذكور در صورت نياز به تصويب دستورالعمل، وزير بايد نسبت به صدورآن اقدام كند و نه 
معاون وزير، بنابراين دستورالعمل مذكور به علت خارج بودن از حدود اختيارات معاون روابط كار وزير تعاون، 
كار و رفاه اجتماعى مستند به بند 1 ماده 12 مواد 13 و 88 قانون تشكيالت و آيين دادرسى ديوان عدالت 

ادارى مصوب 1392 از تاريخ تصويب دستورالعمل، ابطال مى شود.

خبر

تقاضاى كار نزد دانش آموختگان ايرانى سه برابر ساير متقاضيان!

سونامى فارغ التحصيالن و اشباع بى سابقه بازار كار 
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خبر
مشاور امنيت ملى اوباما به ترامپ هشدار داد
تاوان نقض برجام براى آمريكا

مرجع :روزنامه دنياى اقتصاد 
در شرايطى كه هشدارها به دونالد ترامپ درخصوص نقض 
برجام در حال افزايش است، مشاور امنيت ملى كاخ سفيد 
مى گويد حفظ توافق هسته اى با ايران به سود آمريكا است و 
پاره كردن آن باعث مى شود ايران برنامه هسته اى خود را با 
تمام قوا از سر بگيرد. به گزارش باشگاه خبرنگاران، «سوزان 
رايس» مشاور امنيت ملى آمريكا در گفت وگو با «فريد زكريا» 
مجرى ويژه برنامه «سى ان ان»، در پاسخ به اين سوال كه آيا 

آمريكا مى تواند از توافق هسته اى ايران كنار بكشد، گفت: «ابتدا بايد يادآورى كنم كه ما با توافق ايران 
به چه دستاوردهايى رسيديم؛ اكنون نزديك به يك سال و شش ماه از زمان اجراى توافق مى گذرد و 
ايران پيوسته به تعهدات خود در چارچوب توافق، پايبند بوده است. اين توافق، 98 درصد اورانيوم غنى شده 

ايران را از ميان بر مى دارد.»
او افزود: «ايران همچنين دو سوم سانتريفيوژها و همه سانتريفيوژهاى پيشرفته خود را برچيده و درون 
رآكتور پلوتونيوم، بتن ريخته و آن را از كار انداخته است. ما از جامع ترين نظام بازرسى هايى برخورداريم 
كه تاكنون عليه يك برنامه هسته اى اعمال شده است. بنابراين، همه مسيرهاى ايران به سالح هسته اى 
بالقوه، قطع شده است. بنابراين، اين توافق براى مردم آمريكا، مردم منطقه (غرب آسيا)، متحدان و 
شركايى كه برنامه هسته اى ايران بيش از همه آنها را تهديد مى كرد، موثر واقع شده است.»رايس اعتراف 
كرد پاره كردن توافقى موثر، ما را در خارج از موازين يك توافق بين المللى قرار خواهد داد؛ در اينجا ايران 
خلف وعده نكرده است، بلكه آمريكا است كه نه تنها در قبال ايران، بلكه در قبال اتحاديه اروپا، آلمان، 
انگليس، فرانسه، چين، روسيه و همچنين شوراى امنيت سازمان ملل كه از اين توافق حمايت كرده 

است، وعده شكنى كرده است. بنابراين، ما با اين كار منزوى خواهيم شد.
مشاور امنيت ملى آمريكا ادعا كرد حتى توانايى ما براى اعمال نفوذ بر ايران بعد از پاره كردن توافق 
هسته اى از بين خواهد رفت. ايرانى ها ديگر با محدوديت هاى توافق روبه رو  نيستند و مى توانند با تمام 
قوا، برنامه هسته اى خود را از سر بگيرند. اگر آنها چنين كارى كنند، ممكن است گزينه چندانى براى ما 
باقى نماند، جز اينكه به استفاده از نيروى نظامى براى دستيابى به نتيجه اى بينديشيم كه قبال به شكل 
صلح آميز از طريق توافق هسته اى به آن رسيده بوديم. سوزان رايس با طرح اين ادعا كه با لغو برجام، 
نظام تحريم ها را كه با اعمال فشار كافى بر ايران باعث شد ما به توافق برسيم، از دست خواهيم داد، 
تاكيد كرد: بنابراين، اين شرايط برد-برد براى ايران خواهد بود. آنها از قيدها رها مى شوند، ما منزوى 
خواهيم شد، هم پيمانان و شركاى ما از آمريكا به شدت خشمگين مى شوند و برنامه هسته اى ايران نيز 
مى تواند بدون مانع جلو برود. لغو برجام به نفع ما نيست. زمانى كه مردم واقعيت ها را در نظر بگيرند، اين 
ديگر يك شعار نيست؛ بلكه حاكمان وظيفه دارند گزينه هاى جايگزين را بررسى كنند. تصميم منطقى 

نيز اين خواهد بود كه حفظ توافق هسته اى ايران، آشكارا به نفع آمريكا خواهد بود.

 موج مخالفت ها با ترامپ
اظهارات جنجالى دونالد ترامپ نامزد جمهورى خواهان و منتخب رياست جمهورى آمريكا درخصوص پاره كردن 
برجام باعث شده موج مخالفان در داخل و خارج آمريكا از عواقب و پيامدهاى چنين اقدامى فراگير شود. در 
همين خصوص، رئيس جمهورى آمريكا ابراز اميدوارى كرده است كه دونالد ترامپ و متحدان جمهورى خواه 
او در كنگره به «واقعيت هاى توافق هسته اى ايران» توجه كنند. اوباما روز دوشنبه 14نوامبر(24 آبان) در اولين 
كنفرانس مطبوعاتى خود پس از پيروزى ترامپ در انتخابات در كاخ سفيد پيش بينى كرد كه بر هم زدن توافق 
هسته اى ايران (برجام) دشوار باشد، زيرا به ادعاى وى اين توافق موثر واقع شده و از دستيابى ايران به سالح 
هسته اى جلوگيرى كرده است. اوباما گفت: «توجيه به هم زدن توافقى كه موثر بوده و مانع از دستيابى ايران 
به سالح هسته اى شده، دشوار خواهد بود، به خصوص وقتى كه گزينه جايگزين اين باشد كه ايران از زير بار 
تمام تعهداتش بيرون بيايد و آزادانه به دنبال كسب سالح هسته اى برود.»پيش تر اتحاديه اروپا در يك نشست 

اضطرارى با تصويب بيانيه 10 ماده اى از برجام حمايت و راه خود را از ترامپ جدا كرده بود.
وزيران خارجه اتحاديه اروپا گفتند كه اين اتحاديه «تعهد قاطعى» نسبت به اجراى اين توافق دارد. فدريكا 
موگرينى، مسوول سياست خارجى اتحاديه اروپا در پايان اين نشست غيررسمى ميان وزراى خارجه اتحاديه 
اروپا، از اين توافق دفاع كرد و گفت كه پايدار ماندن برجام و اجراى آن از اولويت هاى اتحاديه اروپا است. خانم 
موگرينى برجام را توافقى توصيف كرد كه شوراى امنيت سازمان ملل هم بر آن صحه گذاشته و تاكيد كرد 
كه حمايت از اجراى كامل اين توافق از وظايف اين سازمان است. در داخل خود آمريكا هم وزير خارجه اسبق 
آمريكا تاكيد كرد كه انتخاب «دونالد ترامپ» به عنوان رئيس جمهورى آمريكا در واقع انقالبى عليه عقل متعارف 
بوده است و برهم زدن برجام بيش از آنكه به نفع آمريكا باشد به نفع ايران است. «هنرى كيسينجر» در ارتباط با 
سرنوشت برجام در دولت ترامپ گفت كه دور انداختن توافق هسته اى ايران و 1+5 بيش از آنكه به نفع آمريكا 
باشد، به نفع ايران است. كيسينجر تاكيد كرد: «من چنين توافقى را حاصل نكردم، اما پايان دادن به آن در حال 
حاضر، معامله بزرگ و مهمى را براى ما حاصل نمى آورد.» همزمان، رئيس كميته روابط خارجى مجلس سناى 
آمريكا و يكى از گزينه هاى وزارت امورخارجه آمريكا در دولت ترامپ، تاكيد كرد كه دونالد ترامپ برجام را پاره 
نخواهد كرد و در اين زمينه با كشورهاى اروپايى و ديگران هماهنگ عمل خواهد كرد. باب كوركر سناتور ايالت 
تنسى درخصوص اينكه دونالد ترامپ توافق نامه هسته اى با ايران را نقض كند، اظهار ترديد كرد و گفت چنين 
تصميمى باعث انحراف دولت نوپاى دونالد ترامپ در نخستين روزهاى فعاليت آن خواهد شد و در اين زمينه 
تاكيد كرد رئيس جمهورى منتخب آمريكا رويكردى ماليم تر در پيش خواهد گرفت و در دو طيف حزب هاى 
سياسى در آمريكا تالش خواهد كرد تا اين توافق نامه را در شكل موجود آن مورد بازبينى قرار دهد. كوركر با 
اشاره به اينكه اين توافق بين آمريكا، اروپا، چين و روسيه و آمريكا با ايران امضا شده و اياالت متحده 
يكى از امضاكنندگان اين توافق محسوب مى شود، به سى ان ان گفت: «فكر نمى كنم كه او توافق نامه را 
پاره كند، فكر نمى كنم كه چنين چيزى، راه شروع به كار باشد. فكر مى كنم كارى كه او بايد بكند اين 
است كه با كشورهاى ديگر اجماع ايجاد كند مبنى بر اينكه (ايران) به طور قطع درحال نقض توافق نامه 
است. او قصد دارد كنگره را در اين موضوع همراه خود داشته باشد و فكر مى كنم كه اين بهترين رويكرد 
است.» از سوى ديگر، بان كى مون، دبيركل سازمان ملل نيز اعالم كرده اين سازمان از توافق هسته اى 
ايران حمايت خواهد كرد، چون موضوع هسته اى، موضوعى است كه پنج عضو دائم شوراى امنيت و 
آلمان روى آن توافق كرده اند و مورد حمايت شوراى امنيت قرار گرفته است. بان همچنين گفته است 

كه سخنان ترامپ در مورد پاره كردن برجام لفاظى سياسى در انتخابات بوده است.

فناورى
ساخت پروتز حافظه براى كمك

 به بيماران مبتال به آلزايمر
 يكى از محققان مهندسى بيومديكال در دانشگاه كاليفرنيا 

سعى دارد به وسيله يك پروتز به حافظه انسان بيفزايد.
حافظه  اين  آزمايش  مشغول  اكنون  هم  برگر  تئودور   
روى انسان هاست. پروتز حافظه مى تواند به عنوان يك 
هدف  كند.  فعاليت  فرد  مغز  در  مصنوعى  هيپوكامپوس 
اين دانشمند از خلق حافظه مصنوعى تبديل حافظه كوتاه 
مدت به بلند مدت و ذخيره كردن آن به شيوه اى است 
كه بخش هيپوكامپوس مغز انجام مى دهد.  اين پروژه در 
صورت عملى شدن به افرادى كه اختالالت حافظه دارند، 
كمك شايانى مى كند. اين دستگاه كوچك را مى توان در 
هيپوكامپوس فرد كار گذاشت تا نورون هايى را تحريك كند 
كه حافظه كوتاه مدت را به بلند مدت تبديل مى كند. برگر 
اميدوار است  پروژه اش راهگشايى براى بيماران آلزايمر 
و افرادى باشد كه دچار صدمات مغزى مى شوند. اما در 
اين ميان داستين تيلر يكى از استادان مهندسى در دانشگاه 
وسترن رزرو دراين باره مى گويد: تمام اين پروتز ها  يك 
چالش اصلى دارند.  در مغز انسان ميلياردها نورن و البته 
هزاران ميليارد ارتباط ميان همين نورون ها وجود دارد. به 
همين دليل تالش براى يافتن فناورى كه بتواند چنين حجم 
عظيمى از نورون ها را به يكديگر متصل كند،  بسيار چالش 
برانگيز است. با اين وجود برگر بسيار خوشبين است. او 
مى گويد: ما اكنون مشغول آزمايش روى انسان ها هستيم 
و نتايج خوبى هم گرفته ايم.  هدف ما هم ارائه تجارى 

پروتزهاى حافظه انسان به بازار است.

دستگاه كاهش درد به بازار مى آيد
 دستگاهى كه به كاهش درد بيماران در شب ها كمك مى 

كند، موفق به دريافت مجوز فروش در اتحاديه اروپا شد.
 دستگاه كوئل كه تنها نمونه داراى گواهينامه سازمان غذا و 
داروى آمريكاست به بيماران كمك مى كند هنگام خواب 
درد كمترى داشته باشند. كوئل شامل يك شتاب سنج است 
كه هنگاميكه بيمار در تختخواب است، دستگاه را طورى 
تنظيم مى كند كه بيمار بتواند بخوابد و همزمان سيگنال 
هاى درد را مختل مى كند. همچينين اين دستگاه به وسيله 
بلوتوث به تلفن هوشمند يا تبلت متصل مى شود. به اين 

ترتيب مى توان آن را به شكل بى سيم كنترل كرد.
مى توان اين دستگاه را پشت كمر، دور بازو يا هر قسمت 
ديگرى از بدن بست كه درد در آن نقطه وجود دارد. البته قبل 

از استفاده از اين دستگاه بايد حتما با پزشك مشورت كرد.

در همين رابطه سعيد قصابيان، كارشناس حوزه حمل و 
نقل ريلى بااشاره به حادثه برخورد دو قطار در ايستگاه 
حادثه  اوليه  گزارشات  مى گويد:  سمنان  خوان  هفت 
نشانگر آن است كه خطاى سيستمى به اندازه خطاى 
انسانى در اين حادثه موثر بوده است. وى مى افزايد: قطار 
تبريز-مشهد 5 كيلومتر قبل از ايستگاه هفت خوان متوقف 
بوده و مسئول كنترل ترافيك خط با وجود مشاهده هشدار 
دستگاه درباره اشغال بودن بلوك(معيار سنجش فاصله) به 
صورت دستى اجازه حركت قطار سمنان-مشهد را مى 
دهد و لحظه اى كه قطار سمنان به قطار تبريز مى رسد، 
قطار سمنان-مشهد سرعتى حدود 130 كيلومتر داشته 
است. قصابيان ادامه مى دهد: با توجه به اينكه ايستگاه «سى 
تى سى»در شاهرود كنترل ترافيك خط را بر عهده دارد، 
با صدور مجوز از سوى مسئول كنترل «سى تى سى» 
لوكوموتيوران قطار سمنان- مشهد شروع به حركت كرده 
است. وى بيان مى كند: حوزه وظايف لوكوموتيوران، مثل 
راننده خودرو نيست بلكه بايد پشتيبانى هاى بسيارى 
از وى انجام شود و براى حركت يا توقف مجوزهاى 
بسيارى از مركز كنترل ايستگاه، مركز كنترل “سى تى سى“ 
و ... دريافت كند. به گفته اين كارشناس حوزه حمل و 
نقل، لوكوموتيوران قطار سمنان-مشهد كوتاهى نكرده زيرا 
منتظر دستور از «سى تى سى» شاهرود بوده و براساس 
دستور مسئول كنترل اقدام به حركت كرده است اما برخى 

اصرار دارند كه لوكوموتيوران را مقصر اعالم كنند.
قصابيان اظهار مى كند: به دليل خطاهاى بسيار سيستم 

اتوماتيك «ATC»، مسئوالن كنترل ترافيك خط گاهى از 
سيستم سابق “جواز“ استفاده مى كردند و بالك به بالك با 
بى سيم از حضور يا توقف قطار اطالع حاصل مى كردند 
اما در روزحادثه مامور سى تى سى باوجود مشاهده چراغ 
هشدار، دستور حركت به قطار داده است. وى اهميت 
وجود تجهيزات ايمنى خط و ناوگان ريلى را مهم مى داند 
و مى گويد: سيستم «سى تى سى» از دوبخش نرم افزارى 
و سخت افزارى تشكيل شده است كه در بخش ابتدايى، 
سيستم نرم افزارى سى تى سى و دربخش ثانوى درست 

عمل كردن چراغ، سوزن و ... توسط ايستگاه مهم است.
اين كارشناس حمل و نقل ريلى مى افزايد: به عنوان 
نمونه براى تغيير مسير قطار، نرم افزار بايد به سوزن 
است  ممكن  شرايط  دراين  كه  دهد  دستورى  چنين 
خود سوزن با وجود دستور نرم افزارى حركت نكند 
و مشكل سخت افزارى باشد يا نرم افزار دچار مشكل 

بوده و دستورى براى تغيير خط به سوزن داده نشود.
خطای ATC باال بود  به همین دلیل مسئول 

کنرتل ترافیک  به هشدار توجه نکرد
قصابيان بيان مى كند: به گفته ماموران كنترل ترافيك 
خط شاهرود، خطاى سيستم «سى تى سى» باالبوده 
و همين موضوع موجب بى اعتمادى مسئول كنترل 
از  را  سيستم  و  شده  هشدار  چراغ  به  خط  ترافيك 
اتوماتيك به دستى تغيير داده است. وى با اشاره به 
انتقاد برخى كارشناسان مبنى بر نبود محورشمار در 
مى گويد:   تهران-مشهد  مسير  سى»  تى  «اى  سيستم 

وجود محور شمار در اين سيستم الزامى نيست اين 
وسيله تعداد واگن هاى عبورى از بالك را مى شمارد 
كه وجود آن جزو الزامات ايمنى سيستم نبوده اگرچه 

استفاده از آن ايمنى را افزايش مى دهد.
اين كارشناس حوزه حمل و نقل ادامه مى دهد: عالوه 
بر خطاى نرم افزارى يا سخت افزارى “سى تى سى“ 
و وجود اشتباه انسانى بحث تاخير در حضور نيروهاى 
امدادى هم مطرح است كه حدود سه ساعت طول كشيده 
است كه اگر اين زمان به يك ساعت كاهش مى يافت 

تعداد جان باختگان و حادثه ديدگان كمتر مى شد.
آتش سوزی گسرتده به دلیل پارچه ارزان

 قیمت صندلی های قطار بود
قصابيان مى افزايد: آتش سوزى گسترده رخ داده در حادثه 
هم با اما و اگرهايى روبروست زيراپيش از اين تجربه 
برخورد رو در روى دو لوكوموتيو هم اتفاق افتاده است 
يا خروج قطار با سرعت 120 كيلومتر از ريل  هم داشته 
ايم كه درهيچ كدام از اين حوادث، آتش سوزى رخ نداده 
است اما دراين حادثه شاهد آتش سوزى گسترده بوديم 
كه بحث عدم رعايت نكات ايمنى در واگن ها را به ميان 
مى كشد. به گفته وى، به دليل وجود گازوييل در قطار 
امكان آتش سوزى وجود دارد برهمين اساس بايد بدنه 
صندلى هاى قطار نسوز يا ديرسوز باشند كه براساس 
شواهد ميدانى در بازسازى واگن ها، براى هزينه كمتر از 
پارچه هاى ارزانتر و فاقد اين ويژگى استفاده مى شود مه 

همين موضوع از ايمنى قطارها مى كاهد.

نظام  سازمان  رييس  نايب 
مهندسى ساختمان خوزستان 
مناسبت  به  پيامى  در 
هفدهمين نمايشگاه صنعت 
ساختمان از اين نمايشگاه 
ارتباطى  حلقه  عنوان  به 
ياد  تجارت  و  توليد  ميان 
كرد و اظهار داشت :صنعت 
ساختمان از صنايع پيشرو 
در هر اقتصادي به شمار مى 
رود و توجه به آن مى تواند 
اقتصاد  بر  تاثير  بر  عالوه 
كشور، موج هاى سياسى، 
اجتماعي و فرهنگي جامعه 
و  سازد  متاثر  خود  از  را 

همچون موتور رشد و توسعه عمل نمايد .
  بهنام برومندزاده افزود:اين بخش با ايجاد شكوفايى 
اقتصادى و ايجاد اشتغال در بخش ساختمان و بخش 
و  مصرفي  مخارج  بر  تاثير  طريق  از  و  وابسته  هاي 
تغييرات  تواند  مى  جامعه  سطح  در  گذاري  سرمايه 
به  را  اقتصادي  نوسانات  و  داخلي  ناخالص  توليد 
اين  به  ويژه   نگاه  لذا  دهد،  قرار  تاثير  تحت  شدت 
حوزه را مى طلبد.   به گزارش سازه نيوز ، وى ياداور 

ساختمان  :نمايشگاه  شد 
حلقه  عنوان  به  تواند  مي 
و  توليد  بين  ارتباطى 
تجارت عمل كند، ارائه و 
از  كه  محصوالتي  معرفي 
و  استاندارد  هاي  شاخص 
برخوردار  كيفيت  رعايت 
نمايشگاه  اين  در  باشند 
گيرد  قرار  سرلوحه  بايد 
تا  ضمن ايجاد اعتماد بين 
 ، (مهندسان  هدف  جامعه 
انجمن انبوه سازان و ساير 
فعاالن اين عرصه) كيفيت 
ساخت و ساز را نيز افزايش 

دهد. 
نمايشگاه  هفدهمين  برگزارى  آستانه  :در  گفت  وى   
صنعت ساختمان خوزستان بايد يادآورى كرد كه توليد 
كنندگان مصالح ساختمانى با توجه به افزايش تنوع 
سفارش از سوى مشتريان بايد به مسايلى مانند استفاده 
از روشهاى نوين ساخت ، مصالح جديد و سبك ، 
فن آورى هاى نوين در ساخت و توليد توجه بيشترى 
نموده تا زمينه حضور خود ا در رقابت با شركت هاى 

بين المللى فراهم آورند.

نمايشگاه  شركت  مديرعامل 
هاي بين المللي خوزستان در 
هفدهمين  مناسبت  به  پيامى 
ساختمان  صنعت  نمايشگاه 
ترويج   و  سازى  برفرهنگ 
بين  و  ملى  هاى  استاندارد 
،رحيم  كرد  تاكيد  المللى  
اظهار  پيام  اين  در  جليلى 
علوم  توسعه  :امروزه  داشت 
پيدايش  موجب  فنون  و 
فناورى هاى نوينى در عرصه 
از  گرديده،  ساز  و  ساخت 
اين رو آشنايى و بهره مندى 
شرايط  با  متناسب  آنها  از 
اقليمى، جغرافيايى و نيازهاى 

ساختمانى مناطق مختلف كشور يك ضرورت فنى 
و اقتصادى در بخش ساختمان و مسكن محسوب 

مى گردد.
وى گفت : با توجه به راهبرد بهينه سازى ساخت 
صنعت  نمايشگاه  برگزارى  لزوم  كشور  در  ساز  و 
نوين  هاى  تكنولوژى  ارائه  هدف  با  ساختمان 
سازى،  سبك  هاى  برنامه  گسترش  ساختمانى، 
نوين  هاى  آورى  فن  از  استفاده  و  سازى  صنعتى 

انرژى  هاى  آورى  فن  بويژه 
هاى پاك با تبادل جديدترين 
مسئوالن،  توسط  ها  يافته 
كارشناسان و دست اندركاران 
حوزه بزرگ صنعت ساختمان 

امرى ضرورى مى نمايد.
راستا  اين  در   : افزود  وى   
ترويج  و  سازى  فرهنگ 
بين  و  ملى  استانداردهاى 
كشور  سطح  در  المللى 
و  توليدكنندگان  تواند  مى 
بسمت  را  توليدى  واحدهاى 
استاندارد  محصوالت  توليد 
اين  الزمه  و  نمايد  هدايت 
كافى  آگاهى  داشتن  مهم 
مروجين، كارشناسان، مهندسين و مسئولين اجرايى 
خاطر  جليلى  باشد.   مى  ساز  و  ساخت  حوزه  در 
نشان ساخت:نمايشگاه صنعت ساختمان در حالى 
هفدهمين سال فعاليت خود را سپرى مى كنند كه 
پر  نمايشگاه  از  يكى  بعنوان  توانسته  مدت  اين  در 
مخاطب براى مردم شريف خوزستان قلمداد شود 
كه شايسته است از تالش هاي شركت هاي فعال 

در اين نمايشگاه تشكر نماييم.

خطاى سيستمى درحادثه سمنان موثربود
ــت اما فقدان ايمنى در اين دو قطار  ــمنان اس ــتمى مهمترين عوامل حادثه برخورددوقطار در س ــانى وسيس خطاى انس

ــت. ــده اس ــترش ابعادحادثه ش ــوز درصندلى ها موجب گس ــتفاده ازپارچه هاى ارزان قيمت به جاى نس ازجمله اس

                
                

               

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

نمايشگاه ساختمان، حلقه ارتباطى
 بين توليد و تجارت است

فرهنگ سازى و ترويج استاندارد ها 
در صنعت ساختمان
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برترى فوالدى ها با هتريك ساسان انصارى
 تيم فوتبال فوالد خوزستان در هفته دوازدهم ليگ برتر فوتبال  در اهواز به مصاف تيم 
نفت تهران رفت كه اين ديدار با نتيجه 4 بر 2 به نفع فوالد  به پايان رسيد . ساسان 
اين  در  كه  گلى  سه  با  توانست  فوالد  روزهاى   اين  و گلزن  خوب  بازيكن  انصارى 
ديدار به ثمر رساند در صدر جدول گلزنان ليگ برتر قرار بگيرد. ديگر گل فوالد را 
ايوب والى وارد دروازه نفت كرد. همچنين دو گل تيم نفت را عيسى ال كثير و عباس 

بوعذار زدند.

پيروزى نفت مسجدسليمان در هفته پانزدهم ليگ دسته يك
تيم فوتبال نفت مسجد سليمان در هفته پانزدهم ليگ دسته يك فوتبال ايران ميزبان تيم 
فوتبال اكسين البرز بود و توانست با نتيجه سه بر صفر تيم اكسين البرز را شكست دهد.

گلهاى اين ديدار را على كيانى فر ، رضا جبارى و ميالد صالح وند به ثمر رساندند.
ديگر نتايج بازى هاى ليگ دسته يك :

نساجى مازندران 3_0 فوالد يزد
خيبر خرم آباد 2_0 استقالل اهواز
بادران تهران 1_1 مس رفسنجان

ملوان بندر انزلى 1_1 پارس جنوبى جم
فجرسپاسى شيراز 2_0 خونه به خونه بابل

گلگهر سيرجان 3_2 آلومينيوم اراك
مس كرمان 1_1 راه اهن

ايران جوان بوشهر 3_1 سپيدرود رشت
به ترتيب تا پايان هفته پانزدهم تيم هاى ملوان بندر انزلى ، سپيدرود رشت و گل گهر 

سيرجان رده هاى اول تا سوم جدول رده بندى را به خو.د اختصاص داده اند.

دختران نوجوان ايران قهرمان تكواندوى جهان شدند
شيردختران تيم ملى تكواندو نوجوانان كشورمان با كسب 4 مدال رنگارنگ قهرمان 
جهان شدند و تيم ايران در مجموع پسران و دختران نايب قهرمانى جهان را به خود 

اختصاص داد.
 26) چهارشنبه  روز  از  كه  جهان  نوجوانان  تكواندو  مسابقات  دوره  يازدهمين   
شهر»بورنابى»  ميزبانى  به  كشور   110 از  تكواندوكار   800 حضور  ماه)با  آبان 
پيكار  روز   5 از  پس  بود،  شده  آغاز  شهر  اين  كوپلند»  «بيل  سالن  در  و  كانادا 
پسران  ملى  تيم  و  شدند  جهان  قهرمان  كشورمان  دختران  شير  رسيد،  پايان  به 

رسيد. چهارم  مقام  به  نيز 
در مجموع تيمى (دختران و پسران) كره جنوبى قهرمان شد، تيم كشورمان به مقام نايب 

قهرمانى رسيد و روسيه سوم شد.
تيم ملي تكواندوى دختران نوجوان كشورمان كه در اين رقابت ها با تركيب مبينا ن ژاد 
كته سرى، كوثر حسينى، ستاره چابكى، فاطمه جعفرى، مبينا شاكرى، مبينا بابالو، زهرا 
شجاعى، پريسا جوادى، زهرا شيدايى و زهرا پوراسماعيل به مصاف رقبايش رفت، در 
پايان با 2 مدال طال (مبينا نژاد كته سري و زهرا پور اسماعيل)، دو برنز (مبينا بابالو و 

پريسا جوادى) و 55 امتياز، عنوان قهرماني جهان را به خود اختصاص داد.
چين تايپه با يك مدال طال، سه نقره و 55 امتياز نايب قهرمان شد، روسيه با 3 مدال 
نقره، 2 برنز و 50 امتياز بر سكوي سوم ايستاد و تيم هاى تركيه و كره جنوبى نيز عنوان 

چهارم و پنجم را بدست آوردند.
نيلوفر  و  سرمربى  بعنوان  صفرپور  فاطمه  برعهده  كشورمان  دختران  ملي  تيم  هدايت 

صفريان و معصومه محمديان به عنوان مربى بود.
تيم ملي تكواندو پسران نوجوان كشورمان كه در اين رقابت ها با تركيب امير ولى پور، 
اميرمحمد  جمشيدى،  محمدرضا  باصرى،  على  صفرى،  ابراهيم  هاديان،  حميدرضا 
بخشى، محمدحسين يزداني، محمد مرتضايى، اميرحسين وقوعى و عرفان ناظمي به 
مصاف رقبايش رفت، در پايان با يك مدال طال (اميرمحمد بخشى)، يك نقره (ابراهيم 
صفرى)، يك برنز(على باصرى) و 47 امتياز عنوان چهارمى جهان را به خود اختصاص 

داد.
كره جنوبي با پنج مدال طال، دو برنز و 93 امتياز قهرمان شد، روسيه با دومدال طال، دو 
مدال نقره و دو برنز و 66 امتياز نايب قهرمان شد. تركيه با يك مدال طال، يك نقره، 2 

برنز و 53 امتياز بر سكوى سوم ايستاد

برگزارى مسابقات انتخابى
 تيم «اميد» استان خوزستان

مسابقات انتخابى تيم «اميد» استان خوزستان چهارشنبه دهم اذرماه در سالن شهداى راه 
و ترابرى اهواز برگزار شد.

 مسابقات انتخابى استان در گروه مردان با حضور 45 تكواندوكار پيگيرى گرديد و 
نفرات برتر به مسابقات قهرمانى كشور كه به ميزبانى استان اصفهان برگزار مى شود، 

اعزام خواهند شد.
نفرات برتر اين مسابقات به شرح ذيل مى باشد:

وزن اول (54- كيلوگرم): مهدى سويلمى
وزن دوم (58- كيلوگرم): سيد امير موسوى
وزن سوم (63- كيلوگرم): عليرضا ميرعالئى
وزن چهارم (68- كيلوگرم): اميد منصورى
وزن پنجم (74- كيلوگرم): مرتضى باقرى

وزن ششم (80- كيلوگرم): احسان فرى زاده
وزن هفتم (87- كيلوگرم): مصطفى معلمى

وزن هشتم (87+ كيلوگرم): حافظ قاطع

دعوت دو خوزستانى به  اردوى تيم ملى وزنه بردارى نوجوانان
شنبه  از  تهران  در  بردار  وزنه  حضور 13  با  نوجوانان  بردارى  وزنه  ملى  تيم  اردوى 
سيزدهم اذر ماه در كمپ تيم هاى ملى وزنه بردارى آغاز و تا 2 دى ماه ادامه خواهد 

يافت.اين اردو  نخستين مرحله اردوى آماده سازى مسابقات 2017جهان  مى باشد.
ابوالفضل جمعه پور دسته 56 كيلوگرم و افشين طاهرى دسته 77 كيلوگرم دو خوزستانى 

دعوت شده به اين اردو مى باشند.
 

على اصغر حسن زاده، بهترين
 بازيكن فوتسال سال 2016 اسيا شد

امارات  در  ماه 95  اذر  يازدهم  پنجشنبه  اسيا  فوتبال  سال 2016  هاى  بهترين  مراسم 
برگزار شد و على اصغر حسن زاده بازيكن ملى پوش و ارزنده ايرانى به عنوان  برترين 

بازيكن فوتسال اسيا در سال 2016 انتخاب گرديد.
دارنده دو مدال طالى بازى هاى آسيايى و دو طالى جوانان جهان در رشته رويينگ 

تصميم دارد دوباره به قايقرانى بازگردد.
ورزش  دنياى  از  رسمى  طور  به  اينچئون  آسيايى  بازى هاى  از  بعد  شادى  محسن 
خداحافظى كرد. او در اوج كنار كشيد تا نامش هميشه به عنوان يك مدال آور در تاريخ 
رويينگ  استعداد  اين  توانايى هاى  اما  بماند  باقى  قايقرانى  خصوص  به  ايران  ورزش 
باعث شده تا دوباره مسووالن براى بازگشت او به دنياى آب و پارو تالش كنند. نكته 
جالب اينجاست كه قهرمان آسيا نيز عالقه زيادى دارد تا دوباره به قايقرانى بازگردد و 

تصميمش را در اين زمينه گرفته  است.
 عمران پورعسگرپرست، دبير كميته رويينگ فدراسيون قايقرانى گفت: محسن عالقه 
دارد بازگردد و بازمى گردد. او هنوز چند مدال آسيايى و چند المپيك ديگر دارد كه 
مى تواند به آنها برسد. به همين دليل امكانات الزم برايش مهيا مى شود و او نيز به دنياى 

قايقرانى بازخواهد گشت.

صعود 12 پله اى نوشاد عالميان 
در رنكينگ جهانى

ــى تنيس  ــيون جهان ــن رده بندى فدراس در تازه تري
ــت. ــاد عالميان صعود 12 پله اى داش روى ميز نوش

 جديدترين رده بندى فدراسيون جهانى تنيس روى ميز 
در حالى منتشر شد كه نوشاد عالميان با درخشش خوبى 
كه در مسابقات اتريش و سوئد داشت، توانست 12 پله 

صعود كرده و در رده 86 دنيا قرار بگيرد.
 برخالف نوشاد، برادرش نيما عالميان كه نتوانسته بود 
عملكرد خوبى در تورهاى جهانى داشته باشد، از رده 

118 به رده 135 سقوط كرد.
 افشين نوروزى، محمدرضا اخالق پسند و ميديا لطف 
اهللا نسبى كه در رده بندى ماه قبل حضور نداشتند، در 
خود  آن  از  را   348 و   293  ،236 رتبه هاى  دوره  اين 

كردند.
 رده بندى ساير نفرات بخش مردان:

 (325) ميعاد لطفى: 364
(389)حميدرضا طاهرخانى: 422

(397)امين ميرالماسى: 430
(516)امين احمديان: 492

(496)اميرحسين هدايى: 527
 در بخش زنان هم ندا شهسوارى با يك پله صعود در 
رده 275 قرار گرفته، شيما صفايى از رده 588 به رده 
569 صعود كرده، هليا اصغرى از جايگاه 597 به 579 
رسيده و مهشيد اشترى هم با صعود 19 پله  در رتبه 580 

ايستاده است.
 در رده جوانان پسر امين احمديان كه در يك سال گذشته 
درخشش خوبى داشته است با 41 پله صعود در رده 100 
جهان قرار گرفته و پس از او اميرحسين هدايى  رتبه 119 

را به خود اختصاص داده است.
 در بخش دختران جوان شيما صفايى و هليا اصغرى با رتبه 

هاى 271 و 281 نفرات اول و دوم ايران هستند.

نماينده شـطرنج بانـوان ايران،
در جايگاه دهم جهان ايستاد

ــطرنج بانوان ايران در مجموع پنج مرحله  نماينده ش
ــتاد. ــم ايس ــان، در جايگاه ده گرندپرى بانوان جه

بانوان  شطرنج  گرندپرى  رقابت هاى  نهايى  رده بندى   
و  شد  مشخص  مرحله  آخرين  يافتن  پايان  با  جهان 
سارا سادات خادم الشريعه با 212.5 امتياز در بين 22 

شطرنج باز در جايگاه دهم ايستاد.
 خادم الشريعه هر چند در دو حضور اخير خود در مراحل 
دوم و پنجم با كسب عناوين ارزشمند دومى و سومى 
نخستين  در  نامناسب  عملكرد  اما  آورد  امتياز   202.5
حضورش در گرندپرى موناكو كه به دليل ناآشنايى با 
جو مسابقات و تجربه كم او بود، باعث شد در مجموع 
مراحل در جايگاه دهم بايستد؛ در صورتى كه اگر در 
ديگر  مرحله  دو  همانند  عملكردى  نيز  نخست  مرحله 
از  را  رقابت ها  كل  سومى  جايگاه  مى توانست  داشت، 
آن خود كند.  در رده بندى نهايى، ون جون از چين با 
قهرمانى در دو مرحله مقتدرانه در جايگاه نخست ايستاد 
و پس از او هومپى كونرو و والنتينا گونينا در رده هاى 

بعدى ايستادند.
 از نكات جالب اين رقابت ها انصراف هو ييفان، نفر اول 
بانوان شطرنج جهان بود كه پس از قهرمانى در دور اول 
قهرمانى  مسابقات  برگزارى  نحوه  به  اعتراض  دليل  به 

جهان در مراحل بعد شركت نكرد.
 رقابت هاى گرندپرى در پنج مرحله برگزار شد و هر 
بازيكن مجاز به حضور در سه مرحله اين رقابت ها بود 
كه خادم الشريعه در مراحل اول، دوم و پنجم در موناكو، 

تهران و خانتى مانسيسك حضور يافت.
* رده بندى نهايى گرندپرى بانوان شطرنج جهان

 1- جو ون جون
2- هومپى كونرو
3- والنتينا گونينا

4 - الكساندرا كستنيوك
5- دروناوالى هاريكا

6- ژائو ژو
7- نينو باتسياشويلى

8- آنا موزيچوك
9- ماريا موزيچوك

10- ساراسادات خادم الشريعه

ــرمربى تيم فوتبال پرسپوليس گفت: بازى خوبى برابر ماشين سازى  س
ــد. ــاد ده ــت زحمات ما را بر ب ــام داديم اما آن پنالتى مى توانس انج

 برانكو ايوانكوويچ در نشست خبرى پس از بازى با ماشين سازى ضمن 
كشته  طور  همين  و  كربال  ايران  زائران  شهادت  خاطر  به  تاسف  اظهار 
شدن بازيكنان و كادر فنى تيم باشگاهى برزيل در سانحه هوايى  گفت: 
حريف  تيم  به  بود.  سخت  كه  بردى  خوشحالم.  امروزمان  برد  خاطر  به 
آخر  تا  كه  مى دانيم  مى كنم.  عرض  تبريك  جنگندگى شان  خاطر  به  هم 
فصل بازى هاى مشابهى در انتظارمان خواهد بود. 90 دقيقه بازى را كنترل 
كرديم. موقعيت هاى زيادى را به وجود آورديم و اگر آن پنالتى به گل 
تبديل مى شد شايد همه زحمات ما به باد مى رفت. براى ما برد خيلى مهم 
است. در كنفرانس خبرى پيش از بازى هم گفتم ماشين سازى استحقاقش 
خيلى بيشتر از جايگاهش در جدول است و واضح است كه از موقعيت 
معمولى  و  نرمال  موقعيت  يك  به  بتوانند  كه  است  سخت  خيلى  فعلى 

برسند.
وى افزود: مى دانستيم كه اين بازى و كال بازى هاى ليگ براى ما سخت 
خواهد بود و مى توانم بگويم بازى ها به شكل ماراتن است ولى مهم اين 

است كه بازى را مى بريم به هواداران شادى را هديه مى كنيم اما واضح 
است كه در بازى هاى آينده هم به دنبال برد هستيم و به وجود آوردن 

موقعيت هاى گل اما بردن از همه چيز مهم تر است.
وقتى  داديم.  دست  از  را  گلزنى  فرصت هاى  هم  امروز  افزود:  وى 
وارد  تيم  به  عصبى  فشار  نمى كنيد،  تبديل  گل  به  را  شانس  همه  اين 
گل  به  را  فرصت هايتان  اگر  كه  است  قانون  اين  فوتبال  در  مى شود. 
تبديل نكنيد شايد حتى ببازيد. ما اگر از شانس هايمان گل دوم را به 
ثمر مى رسانديم مطمئنا نتيجه بهتر از اين مى شد. به فكر اين هستيم كه 
تيم مان را تقويت كنيم اما بايد بدانيد كه تعداد زيادى از بازيكنان تحت 
قرارداد با باشگاه هاى خودشان هستند و سخت مى توان بازيكنانى كه 
مد نظر داريم را جذب كنيم اما اگر فقط بخواهيم بازيكن جذب كنيم 
ما  نمى آوريم.  تيم  به  بازيكنى  مطمئنا  باشيم  كرده  را  كار  اين  فقط  كه 
ما  هدف  كه  گفتيم  هم  فصل  اول  در  و  هستيم  جدول  صدرنشين  تيم 
صدرنشينى در جدول است. معيارهاى ما براى جذب بازيكن باالست. 
زرد  كارت هاى  پرسپوليس  بازيكنان  برخى  اينكه  درباره  برانكو 
بازيكنان دليلى نداشت.  بى موردى گرفتند گفت: گرفتن كارت توسط 
دليلى ندارد بازيكن به خاطر سر خوردن و زمين خوردن كارت زرد 
زرد  كارت  بازى  اين  در  نبايد  هم  مسلمان  مى كنم  فكر  من  بگيرد. 

مى گرفت و در بازى قبل هم انصارى كارت زرد ناعادالنه اى گرفت.
برانكو درباره عملكرد رادوشوويچ در دروازه و اينكه آيا او  گلر اول 
تيم خواهد بود يا بيرانوند گفت: همان طور كه گفتم پرسپوليس بايد 
دو دروازه بان در سطح رادوشوويچ و بيرانوند داشته باشد. خوشبختانه 
امروز رادوشوويچ ثابت كرد كه به چه دليل او را جذب كرده ايم. او 
دروازه بان بسيار قابل اعتمادى است و هر دفعه كه درون دروازه قرار 
مى گيرد براى تيم تقويت محسوب مى شود. خوشحالم كه دروازه بانانى 
چون او و بيرانوند را داريم اما فراموش نكنيد كه بيرانوند فعال مصدوم 

است.
به  پاسخ  در  صحبت هايش  از  ديگرى  بخش  در  پرسپوليس  سرمربى 
سوال خبرنگارى كه پرسيد چرا از پوليانسكى در غياب محمد انصارى 
داشت  قرار  ما  بازى  تركيب  در  هم  پوليانسكى  گفت:  نكرد  استفاده 
مى توانستيم  البته  كند.  بازى  ماهينى  امروز  كه  گرفتم  تصميم  من  اما 
آرام طبع را هم بازى بدهيم اما ارزيابى من اين بود كه حسين ماهينى در 
كنار سيد جالل حسينى عملكرد بهترى خواهد داشت زيرا آن ها همزبان 

هستند و با هم بازى كرده اند.

سرمربى تيم فوتبال تراكتورسازى مى گويد 
روى گلى كه خوردند، كسى مقصر نبود.

تراكتورسازى  تيم  قلعه نويى سرمربى  امير 
پديده  مقابل  تيمش  تساوى  از  پس 
مشهد اظهار كرد: راجع به بازى نمى دانم 
كه  بوديم  خوب  اول  نيمه  بگويم.  چه 
ولى  بزنيم  بيشترى  گل هاى  مى توانستيم 
كه  هم  گلى  نخواست.  طور  اين  خدا 
خورديم كسى مقصر نبود. در مجموع هر 

دو نيمه خوب كار كرديم.
او ادامه داد: زمانى كه گل خورديم تيم ما 
از نظر روحى به هم ريخت ولى توانستيم 
به بازى برگرديم. منتها نتوانستيم گل بزنيم 

و برنده ديدار شويم.
اينكه  بيان  با  تراكتورسازى  تيم  سرمربى 
خوبى  نفوذهاى  پديده  راست  دفاع 
ما  موضوع  اين  به  توجه  با  گفت:  داشت 
كند.  حركت  او  با  كه  گفتيم  ابراهيمى  به 

و  كند  برآورده  را  انتظارات  نتوانست  هم  كرار 
خوب بازى نكرد.

متعددى  ايستگاهى  ضربات  درباره  قلعه نويى 
طول  در  ما  كرد:  بيان  داد  دست  از  تيمش  كه 
ايستگاهى  ضربات  روى  تمرين ها  در  و  هفته 
تيم  گلرهاى  متاسفانه  ولى  مى كنيم  كار  خوب 
حريف جلوى ما خوب كار مى كنند. همچنين 
وقتى شرايط جوى خوب نيست، ديگر تقصير 
تبديل  گل  به  توپ ها  كه  نيست  بازيكنان 

نمى شود.
او درباره اعتراضات تماشاگران نسبت به فرزاد 
حاتمى اظهار كرد: حاتمى در اين بازى خوب 
كار كرد اما ما بازيكنى داشتيم كه خودخواهانه 
بازى مى كرد ولى تماشاگران نسبت به او واكنشى 
وجود  به  حاتمى  عليه  كه  بدى  جو  نداشتند. 
اميدوارم  حساسند.  ما  ليگ  تماشاگران  و  آمده 

و  خودشان  بين  را  رفتارى  عدالت  هواداران 
بازيكنان به وجود بياورند. تماشاگران بايد مثل 
روحيه اى كه به بقيه بازيكنان مى دهند به حاتمى 

هم همين روحيه را بدهند.
همچنين  تبريز  تراكتورسازى  تيم  سرمربى 
گفت:  ديدار  اين  در  بازيكنانش  درباره 
چند  در  اما  كرد  كار  خوب  امروز  ابراهيمى 
به  هم  ادينيو  كرد.  عمل  خودخواهانه  صحنه 
بود  خورده  ضربه اى  اول  نيمه  در  اينكه  دليل 
حال  اين  با  ولى  بود  گذاشته  يخ  پايش  روى 

او هم خوب بازى كرد.
قلعه نويى با بيان اينكه داور مى توانست در دو 
صحنه براى تيمش پنالتى اعالم كند، بيان كرد: 
در صحنه اى روى سروش رفيعى خطا صورت 
گرفت كه صددرصد پنالتى بود. اميدوارم حسن 
كامرانى فر توجه ويژه اى به اين موضوع داشته 
فرزاد  روى  پايانى  دقايق  در  همچنين  باشد. 

حاتمى خطا شد كه اگر فرزاد قبلش خطا 
نكرده باشد، آن هم پنالتى است.

وقتى  داور  مى كنم  احساس  افزود:  وى 
ديد كه ما يك بر صفر جلو هستيم از اين 
صحنه ها به راحتى عبور كرد. در مجموع 
فوتبال  كه  مى گويم  تبريك  بازيكنانم  به 

خوبى به نمايش گذاشتند.
سرمربى تيم تراكتورسازى تبريز همچنين 
اظهار  ديدار  اين  جوى  بد  شرايط  درباره 
بيايد  سيل  يا  برف  كه  اميدوارم  من  كرد: 
ولى باد نباشد و روى بازى ما تاثير نگذارد. 
همچنين خيلى تيم ها مقابل ما دنبال فوتبال 
بازى كردن نيستند و تنها به دنبال اتالف 
وقت هستند. داور ديدار بايد 6 دقيقه وقت 
تعجب  من  ولى  مى كرد  اعالم  شده  تلف 

كردم كه چرا تنها 4 دقيقه اعالم كرد.
امير قلعه نويى با بيان اينكه از نتيجه ديدار 
ناراضى است گفت: در كل مخصوصا در 
از  خيلى  داديم.  انجام  خوبى  بازى  اول  نيمه 
بازيكنان ما مثل سروش رفيعى با شرايط بدى 
به اين بازى رسيده اند و هر كسى جز آن ها بود، 
در اين ديدار بازى نمى كرد. از تيم پزشكى هم 
تشكر مى كنم كه آن ها را به اين ديدار رساندند. 
بازى كردن هادى محمدى و سروش رفيعى با 
اين  معرفت  از  نشان  مصدوميت شان  به  توجه 

دو دارد.
رفيعى  سروش  وضعيت  درباره  همچنين  او 
خوزستان  فوالد  تيم  ادعاى  من  كرد:  عنوان 
روى  بحثم  اما  نمى دانم  را  انضباطى  كميته  و 
معرفت سروش است كه با مصدوميت با جان 
و دل براى ما بازى كرد و مردم بايد قدر اين 
معرفتش را بدانند. من فكر مى كنم اگر سروش 
رفيعى در ايران بماند، حتما در نيم فصل دوم در 

تراكتور بازى مى كند.

بانوى المپيكى پينگ پنگ از وزير ورزش انتظار دارد به همان نسبت كه به 
ورزش مردان بها داده مى شود، به ورزش بانوان نيز بها داده شود.

از  حمايت  مورد  در  ورزش  جديد  وزير  صحبت هاى  شهسواريدرباره  ندا 
ورزش بانوان اظهار كرد: انتظارم از وزير جديد اين است به همان نسبت كه 
به ورزش مردان بها داده مى شود، به ورزش بانوان نيز بها داده شود چراكه 
بانوان در چند سال اخير بسيار خوب نتيجه گرفتند و روز به روز نيز تعداد 
مدال آوران بيشتر مى شود. حتى در رقابت هاى المپيك نيز بانوان مدال كسب 
كردند. هرچه حمايت بيشترى از ورزش بانوان شود،  پيشرفت بيشتر خواهد 

شد و حتى بانوان مى توانند در مدال آورى از مردان نيز پيش بيفتند.
شهسوارى كه سابقه حضور در المپيك لندن و ريودوژانيرو را دارد، درباره 
وضعيت خودش گفت: بعد از المپيك لندن حدود 6 ماه به حال خود رها شدم 
و هيچ خبرى نه از مسابقات داخلى بود و نه مسابقات خارجى. انگيزه ام كاهش 
يافته بود و به خودم مى گفتم شايد المپيك لندن، آخرين المپيك من باشد. در 
حال حاضر شرايط بهتر شده است و حدود سه ماه است كه از المپيك ريو 
آمدم، تورها و اردوهايى در حال برگزارى است. اين بسيار خوب است كه 

به حال خود رها نشدم.
شهسوارى در ادامه درباره شرايط اردو نيز اظهار كرد: نخستين بار است كه 
چنين اردويى با فاصله زمانى 21 روز برگزار مى شود. پيش از اين اردوها 
بيشتر از 10 روز نبوده است ولى در حال حاضر، اردو از 24 آبان ماه آغاز شده 

است و تا 15 آذر كه متصل به اعزام فنالند است، ادامه خواهد داشت. زمانى 
كه وقفه در تمرينات و اردوها نباشد، باعث مى شود نتايج خوبى كسب كنيم 

و از نظر شرايط بدنى هميشه آماده باشيم.
او در ادامه افزود: همه چيز طبق برنامه است. كيوانى مربى باتجربه اى است 
و در اردو حضور دارد. همچنين دو مربى ديگر نيز براى نوجوانان و جوانان 
حضور دارند. عالوه بر آن مربى بدنساز، روانشناس و تغذيه در اردو حضور 
دارند. اينها باعث مى شود روند رو به رشدى را داشته باشيم، پيشرفت كنيم و 

در رقابت هاى فنالند بتوانيم نتيجه بگيريم.
اعزام به برخى از تورها با هزينه بازيكنان است. به همين دليل بانوان نمى 
توانند به اين تورها اعزام شوند. شهسوارى در اين باره گفت: از آنجايى كه 
قراردادهاى دسته برتر مردان نسبت به بانوان باالتر است، به همين دليل مردان 
مى توانند با هزينه خود در تورها شركت كنند. شركت در تورها براى باال بردن 
رنكينگ بازيكنان بسيار خوب است. هر چه بيشتر بتوان در تورها شركت 
كرد، رنكينگ بهتر شده و باعث مى شود در مسابقات مختلف قرعه  خوبى 
داشته باشيم. هزينه حضور در مسابقات جهانى و آسيايى و چند تور را ساليانه 
را خود فدراسيون پرداخت مى كند ولى تورهاى اضافه بر سازمان را خود 

بازيكنان با هزينه خود شركت مى كنند.
ملى پوش پينگ پنگ بانوان در پايان درباره شرايط توپ ها نيز گفت: توپ 
مسابقات چند سالى است كه تغيير كرده و اين مساله، تهيه توپ را مشكل 

كرده است. فدراسيون تالش خود را به كار گرفته تا ما با توپ هاى مسابقات 
تمرين كنيم و اين بسيار مهم است. تشكر ويژه دارم از فدراسيون به خاطر 
اينكه نخستين بار است كه اردوهاى خوب، طوالنى و مستمر را براى ما 
برگزار مى كند. فدراسيون بسيار تالش مى كند تا ما به نتيجه مطلوب برسيم و 
ما نيز مى خواهيم نتيجه زحمات فدراسيون را ببينيم و بتوانيم نتيجه مطلوب 

را به دست آوريم.

برانكو: پنالتى حريف مى توانست 
زحمات ما را بر باد دهد

 پيروزى از همه چيز مهم تر است

سرويس ورزشى: ميترا فيروزى نژاد

قلعه نويى: مى توانستيم گل هاى بيشترى بزنيم كه خدا نخواست!

ندا شهسوارى: انتظار دارم وزير مانند مردان به ما بها بدهد



مدير عامل شركت عمران

شهر جديد شيرين شهر گفت : 

فرصت هاى سرمايه گذارى 

شيرين شهر  چشمگير است 

،چرا كه درزمينه تفريحى 

وگردشگرى  اراضى مناسبى 

در كنار رودخانه كارون داريم 

كه پتانسيل خوبى براى سرمايه 

احداث سايت هاى  در گذاران

تفريحى وتوريستيى 

محسوب مى شود .

ــوى اختصاصى با  ــاد زاده در گفت وگ ــا فره رض
ــايت سازه نيوز اظهار كرد :  احداث سايت هاى  س
ــتى فرصت خوبى است تا بتوانيم  تفريحى وتوريس
عالوه بر گردشگران استانى وكشورى ، گردشگران 
ــيه خليج فارس را حتى در بخش  ــورهاى حاش كش
ــفر به خوزستان جذب  ــت پزشكى براى س توريس

ــم. كني
ــيرين  ــيل هاى موجود ش فرهاد زاده ،به ديگر پتانس
ــرمايه گذاران اشاره  ــرمايه گذارى س شهر براى س
ــا مقياس  ــايت تفريحى ب ــك س ــت : ي ــرد وگف ك
ــهر داريم كه سرمايه گذاران  ــطح ش كوچكتر در س
ــان را  براى احداث پيست اسب دوانى  پيشنهاداتش
ــوارى ودرياچه مصنوعى داده اند . درحال  ،شتر س
ــر توافق ها براى احداث درياچه مصنوعى به  حاض
ــراى ماهيگرى ،قايق  ــيده تا فضايى زيبا ب اتمام رس

ــود . ــوارى و پرندگان مختلف ايجاد ش س
ــود 135 هكتار  ــئول همچنين ، وج ــام مس اين مق
ــركت توسعه نيشكر در كنار  شهر جديد  اراضى ش
شيرين شهر را يكى از مزاياى اين شهر جديد براى 
ــرمايه گذارى در بخش صنعت خواند و تصريح  س
ــركت توليد لوازم برقى وبسته بندى آب  كرد : دوش
ــهر فعال شده اند كه به زودى  ش در شيرين ــرب ش

ــند . به بهره بردارى مى رس
ــال مذاكره  ــه ورزش نيز درح ــزود:  درزمين وى اف
ــتيم وبا توجه به  ــات هاى رزمى وفوتبال هس با هي
ــهر داريم  ــكن مهرى كه در اين ش پروژه هاى مس
،دنبال تغيير كاربرى هابراى رونق ورزش هستيم تا 
ــى  بتوانيم فضاى اقامتى  را دركنار فضاهاى ورزش

ــم . ــاد كني ــوب ايج خ
زمينه احداث مكان هاى  همچنين
ــالمى هم وجود  تجارى ايرانى اس
ــده ولى  دارد و مذاكراتى انجام ش
ــا حضور  ــيم تا ب ــد منتظر باش باي
ــه نتايج بهترى  ــرمايه گذاران ب س

ــت يابيم. دس
ــاد  ــه ايج ــه ب ــاد زاده ، توج فره
شاخص هاى اقتصادى واجتماعى 
ــهر  ــات يك ش ــزو ضروري را ج
درصد توليد  50 ــت : خواند وگف
ــيه  شهر  ــور در حاش ــكر كش ش

ــط  شهر،توس ــيرين  ش ــد  جدي
انجام  ــكر  نيش توسعه  ــركت  ش
ــالت ومزارع  ــود ونخي ــى ش م
همسايگى  و  كشاورزى  مستعد 
ــهر  ــه كارون با اين ش رودخان
ــراى  ــى ب ــاى خوب ــيل ه پتانس
ــوب مى  ــرمايه گذاران محس س

ــود. ش
ــت  ــئول بيان داش اين مقام مس
ــهرهاى جديد  ــكان يابى ش : م
ــاور  ــط تيم هاى قوى مش توس
ــده و افق كاملى براى  انجام ش

مكان يابى وايجاد يك  شهر كامل 
شهر لحاظ شده است   ــيرين در ش

.
ــيرين  ــهر جديد ش مدير عامل ش
مهر  ــكن  مس ــت  وضعي به  ــهر  ش
ــداث  ــت : اح ــرد وگف ــاره ك اش
ــكن در  شيرين شهر براى سه  مس
ــاظ طبقات  ــف مختلف از لح طي
ــى وفرهنگى برنامه ريزى  اجتماع
ــه  5 هزار  ــه گونه اى ك ــده ، ب ش
ــا  ــر( ب ــكن مه ــد مس واح و400
متر مربع بطور متراكم  وسعت 80

وضعيف  متوسط  طبقات  )براى 
ــال  ــا درح ــه در آنج ــر جامع ت

ــت. احداث اس
ــرد : تيپ  ــاد زاده اظهار ك فره
ــيرين شهر  ــكن مهر ش دوم مس
ــى وآپارتمانى  ــب ويالي ،درقال
ــم يعنى  20 ــا تراكم خيلى ك ب
ــا زير بناى  ــد در هكتار ، ب واح
بيش از 130 متر است كه  800

ــه تمام  ــكونى آن ب ــد مس واح
واحد  ــش از 200 ــيده و بي رس

ــت . ــده اس ــكونى  ش هم مس

ــكن  ــوم مس ــادآورى اين نكته كه تيپ س وى با ي
ــهر « وياليى با تراكم كم «است كه  ــيرين ش مهر ش
ــران وافرادى با درآمد باال  ــان آنها اكثرا مدي متقاضي
ــطيح وزه كشى اراضى  ــتند  افزود: عمليات تس هس
ــن منازل  كه به  ــبكه برق اي ــام آبيارى وش وآب خ
ــفند1394 آغاز واخيرا هم  باغ ويال معروفند ، از اس

ــت . ــده اس ــبكه آب آن راه اندازى ش ش
ــى تواند  ــكن م ــوم مس فرهاد زاده گفت : تيپ س
ــاعد آب  ــت گياهان مس موقعيتى خوب براى  كاش
ــتان ، نخيالت ومركباتى چون انگور  وهواى خوزس
ــت واين امكان وجود دارد كه  ، انار ، توت و.. اس
ــمت احداث ويالهايى  ــيرين شهر را به س شهر ش
ــاى آپارتمانى زندگى  ــا تراكم كم ببريم واز فضاه ب
ــن مورد رضايت مردم  ــى فاصله بگيريم كه اي كنون

ــت . هم اس
ــه وضرورى  ــاخت هاى اولي ــورد زير س وى درم
شيرين شهر گفت : ارديبهشت امسال مركز درمانى 
ــك عمومى ، دندان پزشكى ،  20 تختخوابى با پزش
ــگاه ومراقبت خانوده راه اندازى  داروخانه ،آزمايش
ــتاهاى  ــهر به روس ــيرين ش كرديم كه  عالوه بر ش
ــذا با افزايش  ــانى مى كند . ل ــراف خدمات رس اط
ــبانه  ــهر ،بخش اورژانس و ش ــيرين ش جمعيت ش
ــد  ــى اين مركز درمانى  راه اندازى خواهد ش روزي
ــت استان فعاليت خوبى  كه دراين خصوص بهداش

ــت. ــته اس داش
ــه در شيرين  ــه مدرس وى افزود: درحال حاضر س
ــه ابتدايى آن دولتى و6 ــهر وجود دارد كه  6 پاي ش
ــتند  ــتان آن غير انتفاعى هس پايه راهنمايى ودبيرس
ــده دراين مدارس  ــش آموز بطور پراكن و 200 دان
ــش آموزان در  ــه  هزينه دان ــى كنند ك ــى م تحصيل
ــر برعهده ما  ــى در حال حاض ــدارس غير انتفاع م
ــال آينده كه اموزش وپرورش قول داده  است تا س
ــتان درآنجا احداث كند . مدارس راهنمايى ودبيرس

ــهر در جنوب غربى اهواز ،  گفتنى است شيرين ش
حدفاصل شهرهاى اهواز- آبادان در كنار رودخانه 
كارون و دركنار زمين هاى حاصلخير كشاورزى و 
ــز نفتى (دارالخوين واروندان و..) و منطقه آزا  مراك

ــت . اروند قرار گرفته اس
1380 شر كت عمران شهر ديد شيرين شهر از سال

ــهر تشكيل ومطالعات  به عنوان مجرى طرح اين ش
ــهر جديد از سال 1381 آغاز شد و  پايه احداث ش
ــهر در دستور كار  بازنگرى طرح جامع وتفصيلى ش
ــهر آبان  ــت .بنابراين طرح جامع اين ش ــرار گر ف ق
ماه 1383 در شوراى عالى شهرسازى ومعمارى به 

ــيد. تصويب رس

مدير عامل شركت عمران شهر جديد شيرين شهر:

فرصت هاى سرمايه گذارى  شيرين شهـر چشمگير است

 يك سايت تفريحى با مقياس كوچكتر در سطح شهر داريم كه سرمايه گذاران پيشنهاداتشان را
  براى احداث پيست اسب دوانى ،شتر سوارى ودرياچه مصنوعى داده اند . درحال حاضر توافق ها براى احداث درياچه مصنوعى 

به اتمام رسيده تا فضايى زيبا براى ماهيگرى ،قايق سوارى و پرندگان مختلف ايجاد شود

50 درصد توليد شكر كشور در حاشيه  شهر جديد شيرين شهر،توسط شركت توسعه نيشكر انجام مى شود ونخيالت ومزارع 
مستعد كشاورزى و همسايگى رودخانه كارون با اين شهر پتانسيل هاى خوبى براى سرمايه گذاران محسوب مى شود

 اجتماعى سياسى
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