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شبکه های  به خصوص  مجازی  فضای  فواید  و  فضایل  درباره ی 
اجتماعی بسیاری خوانده و میدانیم جهان پیرامون اکنون به اندازه ی 
یک smart phon یا هر وسیله ای که ازآن برای اتصال به اینترنت 
استفاده میکنیم کوچک و قابل دسترس شده اند انحصار دولتی اخبار 
شکسته شده و کوهی از اطالعات هر دقیقه و ثانیه بر ما سرازیر می شود 

بدونه اینکه زمان کافی برای تحلیل آن ها داشته باشیم.
 باید بپذیریم که زیباترین غریقی هستیم که در حال فرو رفتن در 
اقیانوس مجازی هستیم و تمام اعمالی که در گذشته به صورتی حضور 
 )touch( فیزیکی انجام می شد امروزه با چند کلیک یا چند لمس
انجام می شود دقیق تر و سریع تر از همیشه ... و این روند روز به روز 
بر سهولتش افزوده می گردد.  آنچه چنین تغییری را در ساحت زندگی 
فردی و اجتماعی اشخاص در جهت بهبود کیفیت آن ایجاد میکند 
همواره مطلوب بوده و تالش های گسترده ای در این باب در حال انجام 
است تا سطح رفاه زندگی را بیش از پیش ارتقا دهد، اما آیا می توان گفت: 

در تمام سطوح از زندگی شخص و اجتماعی افراد این چنین است؟
 شبکه های مجازی چه فرصت هایی را ایجاد کرده و  چگونه در تغییر 
ماهیت برخی رفتارهای اجتماعی تاثیر می گذارند؟  آنچه بیشترین تغییر 
را در برخی از افراد جامعه نسبت به یک معضل اجتماعی یا یک حادثه 
ایجاد کرده همین شبکه های اجتماعی در فضای مجازی است در 
تعریف جامعه شناسی کنشگر فردی است که در مجموعه ای از روابط 
اجتماعی با افراد دیگر قرار می گیرد و از طریق حضور اجتماعی خود به 

نظام اجتماعی امکان تداوم یافتن و وجود می دهد.
 زمانی کنشگری نسبت به یک  موضوع را اینگونه متصور بودیم )جمعی 
با در دست داشتن پالکارد ها و نوشته های اعتراضی در حال شعار دادن 
علیه عامل آن مشکل یا معضل مورد اعتراض( اگرچه ابتدایی ترین 
شیوه ی کنش فردی نسبت به یک واقعه را شاید چنین تصوری برایمان 
رقم بزند، اما اینک قبل از ایجاد نافرمانی مدنی به شکل فیزیکی در 
جهت اعتراض نسخه ی مجازی آن در رسانه ها اینترنتی متولد می شوند.

 تشکیل کمپین ها دیگر نیازمند زمان و مکان خاص برای تجمع 
افراد هم فکر ندارد نشانه ی هرشخص همسو یک جمله ی مشترک 
مزین شده به یک هشتک است که به سان آهنربایی سریع و نیرومند 
مخاطبانش را جذب می کند مکان و زمان دیگر بی معنی است آنچه 
معنا می یابد ایجاد حس اعتراض و تحریک کنشگری است امر سیاسی 
به این معنا است که انسان در عرصه اجتماعی بتواند با قدرت سیاسی رو 

در رو شود و توان چانه زنی، تقابل یا تعامل را با آن داشته باشد.
 ادامه در صفحه2

سر مقاله

ورشکستی روایت این روزهای 
صنایع کوچک خوزستان

خط   ونشان زودهنگام

شهرهای نفتی خوزستان
 به مخروبه تبدیل شدند

یادمان  اسطوره فوتبال
 خوزستان و ایران

2

3

4

7

8

خوزستان

سیاست

کارون

ورزشی

یکشنبه
1396 5 ش��هریور 

1 4 3 5ذی الحج��ه 8
2 0 1 7 س��ت گو 2 آ 7

 اجتماعی-   سیاسی

هفته نامه منطقه ای

سایه سنگین بیکاری بر مسائل اجتماعی و اقتصادی
سیاس�ت ها و برنامه ریزی های غلط مس�ئوالن برای اش�تغال دانش آموختگان، ضعف 

ارتباط میان آموزش و اش�تغال  و هماهنگی نداش�تن میان محتوای دروس دانش�گاهی
 ب�ا نیازه�ای واقع�ی جامع�ه باع�ث افزای�ش بی�کاری در جامع�ه می ش�ود.

خوزستان، اولین قربانی سیاست های
 اشتباه مدیریت منابع آبی

مراسمتکریمومعارفهمدیرکلبنیادمسکنخوزستانبرگزارشد؛

نوسازی ساالنه ۲۰۰ هزار خانه
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خوزستان

استان  در  کوچک  صنایع  تولیدکنندگان  به  توجه  عدم 
خوزستان و نیز میزان تعطیلی در این حوزه از صنعت به 

نوعی تولید استان خوزستان را بیشتر کرده است.
بیان بسیاری  از صنایع کوچک و زودبازده طبق  حمایت 
از کارشناسان اقتصادی یکی از مؤثرترین راه ها برای عبور 
از بحران بیکاری و رسیدن به اهداف سیاست های اقتصاد 
رتبه  استان خوزستان که  این موضوع در  مقاومتی است. 
باالیی در آمار بیکاری دارد و به دلیل وجود منابع غنی دارای 
پیداکرده و  بیشتری  اهمیت  شرایط منحصربه فردی است 
وظیفه دولت را در این استان افزون می کند و هر عملی 
در خالف این موضوع منتج به تعطیلی واحدهای تولیدی 

به خصوص صنایع کوچک می شود.
خطر عدم حمایت از صنعت در مرحله اول متوجه صنایع 
کوچک و تولیدکنندگانی است که از پشتوانه مالی کمتری 
برخوردار هستند. این عدم حمایت درنهایت در آمار صادرات 

کشور تأثیر منفی داشته و اقتصاد کشور را تضعیف می کند.
درحالی که بیکاری مهم ترین دغدغه کشور و به خصوص 
مردم خوزستان است عدم توجه و حمایت از تولیدکنندگان 
در استان خوزستان برخی صنایع کوچک این استان را به 
سمت ورشکستگی و تعطیلی سوق داده و آمار بیکاری ر ا 

بیشتر کرده است.
عدم پرداخت مطالبات کارگران شرکت بوستان را بیکار کرد
شرکت بوستان اروند یکی از همین تولیدکنندگان است که 
عدم حمایت از تولیدات بومی استان خوزستان دامن این 

شرکت را نیز گرفته و فعالیت آن را متوقف کرده است.
تجهیزات  که  ما  کارخانه  داشت:  اظهار  نادمی  محمدرضا 
آموزشی، میز و نیمکت مدرسه، مبلمان شهری و مخازن 
سطل زباله شهری تولید می کند و تنها کارخانه تخصصی 
سازنده این موارد در استان خوزستان است مدتی است که 

تعطیل شده است.
افراد  از  نفر  اینکه 68  بابیان  اروند  بوستان  شرکت  مدیر 
بومی منطقه در این کارخانه که در شهرک صنعتی خرمشهر 
واقع شده مشغول به کار بودند، عنوان کرد: در حال حاضر 
توان پرداخت حقوق عقب افتاده این تعداد را نیز نداریم که 

به دلیل مشکالت از کار بیکار شدند.
وی در پاسخ به این پرسش که دلیل اصلی تعطیلی شرکت 
و  خوزستان  استانداری  از  مطالباتی  کرد:  بیان  چیست، 
شهرداری های آبادان، خرمشهر، اهواز، بندر امام و ماهشهر 
داریم که تاکنون پرداخت نشده اند و این موضوع منجر به 

تعطیلی شرکت شده است.
نادمی اعالم کرد: ما به پشتیبانی قرارداد حاضر جهت سرعت 
بخشیدن به فرآیند و کیفیت تولید اقدام به خرید تجهیزات 
کار، ساخت  دائم  ازجمله جوش  مختلف  دستگاه های  و 
قالب های خم و پرس و غیره کردیم و جهت توسعه و بهبود 
خط تولید  با بنیه مالی خود اقدام به ساخت یک سوله جدید 

به مساحت 1100 متر مخصوص تولید مخازن کردیم.
و  نیمکت  و  میز   1500 حدود  تاکنون  کرد:  عنوان  وی 
کردیم  تولید  مدارس  به  فروش  برای  معلم  700 صندلی 
اما به دلیل عدم خرید از طرف سازمان نوسازی مدارس و 

آموزش وپرورش این وسایل در انبارهای ما در حال خاک 
خوردن هستند.

استانداریخوزستانبهتعهدات
خوددرپرداختدیونواجرای

قراردادهایشعملکند
که  پرسش  این  به  پاسخ  در  خوزستانی  تولیدکننده  این 
تولیدات شما در چه سطح کیفی قرار دارند، عنوان کرد: 
تولیدات ما مطابق استاندارد بوده و رنگی که استفاده می کنیم 

از بهترین نوع رنگ کوره ای الکترواستاتیک است.
وی با اشاره به حفظ استاندارد آموزش وپرورش در محصوالت 
تولیدی، اظهار داشت: استانداردهای ما در مواردی از این مقدار 
نیز فراتر رفته و به سطح صادراتی رسیده است. نادمی افزود: در 
نمایشگاه های مختلفی مانند نمایشگاه استانی و بصره نیز حاضر 
شدیم و نمونه محصوالت ما با بسیاری از نمونه های خارجی 

قابل رقابت بوده است.
مدیر شرکت بوستان اروند بیان کرد: اما اگر در استان خودمان 
از ما حمایتی نشود و مانند امروز به تعطیلی بربخوریم طبیعتًا 

امکان حضور در بازارهای خارجی را نیز پیدا نمی کنیم.
وی گفت: به علت عدم پرداخت بدهی ها و کمبود بودجه 
چندین بار برق و گاز کارخانه قطع شد و با ادامه بحران 

وضعیت کارخانه به تعطیلی کشیده شد.
برای  اقدامی  چه  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  نادمی 
بومی  افراد  شدن  کار  به  مشغول  و  شرکت  این  احیاء 
در آن موردنیاز است، اظهار داشت: چنانچه استانداری 
خوزستان به تعهدات خود در پرداخت دیون و اجرای 
قراردادهایش عمل کند، پیگیر مطالبات ما از شهرداری ها 
نیز  طبق وعده خود،  باشد و سازمان نوسازی مدارس 
نیز  ما  کار  به  شروع  امکان  دهد  انجام  را  خریدهایش 

فراهم می شود.

چراسازماننوسازیمدارسباوجود
ظرفیتهایاستانیخریدهایخودرااز

خارجاستانانجاممیدهد؟!
که  زمانی  تا  گفت:  باره  همین  در  نیز  صلبوخی  رضا 
استان  در  مدارس  نوسازی  سازمان  خوزستان  استانداری 
خوزستان را ملزم به خرید از محصوالت بومی نکند مشکل 

حل نمی شود.
این  گفت:  خرمشهر  و  آبادان  صنعتی  شهرک های  رئیس 
نهادها  به همین کارخانه نیست و برخی  مشکل محدود 
و ادارات در آبادان و خرمشهر از تولیدات بومی حمایت 

نمی کنند.
این  درباره  پیگیری  که چه  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
تولیدکننده داشته اید، عنوان کرد: با همکاری سازمان منطقه 
آزاد اروند قرار شد تا بخشی از هزینه ای که این سازمان 
صرف نوسازی مدارس می کند به خرید تجهیزات مدارس 

از این تولیدکننده اختصاص یابد اما این کار کافی نیست.
در  اروند  بوستان  متأسفانه شرکت  کرد:  عنوان  صلبوخی 
سطح استان موردعنایت قرار نگرفته است و سازمان نوسازی 
مدارس در استان خوزستان خرید خود را از خارج استان 
انجام می دهد. وی اعالم کرد: استانداری خوزستان باید پیگیر 
موضوع باشد و از سازمان نوسازی مدارس بپرسد که چرا 
باوجود ظرفیت های استان خوزستان خریدهای خود را از 
خارج استان انجام می دهد و تولیدکننده های بومی به تعطیلی 

کشانده می شوند.

توجهیفراترازشعار
اگر از تولیدکنندگان در استان خوزستان حمایت نشود و 
تحولی در این حوزه صورت نگیرد تعطیلی هایی از این 
قبیل دامن دیگر شرکت ها را گرفته و درنهایت می تواند 
تولید و اقتصاد را در خوزستان تحت تأثیر شدید خود 

قرار دهد.
پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر عدم اتکا به نفت 
و اقتصاد تولید محور، ضروری است تا به تولیدکنندگان 

به خصوص در صنایع کوچک توجهی فراتر از شعار شود.
با توجه به انتخاب مجدد رئیس جمهور و همچنین حضور 
از دولت  انتخابات گذشته،  در  مردم خوزستان  گسترده 
در  دولت  نماینده  به عنوان  خوزستان  استانداری  و 
در  را  بومی  ظرفیت های  به  توجه  می رود  انتظار  استان 
اولویت کاری خود قرار دهد تا پس ازاین به جای تعطیلی 
تولیدی ها شاهد احیا و افزایش تعداد و کیفیت تولید در 

استان پرظرفیت خوزستان باشیم.

ورشکستی روایت این روزهای 
صنایع کوچک خوزستان

خب�ر

ه�ا ن  س�تا شهر

له مقا س�ر

مشکالتشهریاهوازفراسیاسیاست
سرپرست فرمانداری اهواز با بیان اینکه اهواز مشکالت زیادی 
دارد گفت: مشکالت شهری اهواز فراسیاسی و متعلق به همه 
مردم است انتظار داریم همگرایی در برطرف کردن مشکالت 

شهر اهواز و همچنین ضرورت اولویت بندی انجام شود.
نبی اهلل خون میرزایی در آئین تحلیف اعضای شورای شهر دوره 
پنجم با یاد و گرامی داشت شهدای دفاع مقدس و مدافع حرم 
اظهار داشت: به مردم اهواز تبریک عرض می کنم که یک جمع 
شایسته، خادم، با انگیزه و مدافع ارزش های انقالب را برگزیدند.
بانی خدمت های  اینکه دوره چهارم شورای شهر  بیان  با  وی 
فروانی به مردم اهواز بودند، افزود: امیدوارم اعضای دوره پنجم 
شورای شهر با سربلندی از مسئولیت سنگین و خطیری که مردم 

بر دوش آنها نهادند، بیرون آیند.
سرپرست فرمانداری اهواز گفت: انتخابات شوراها با توجه به 
اهمیت و برجستگی بعد محلی آن و عوامل متعدد از قبیل صنفی، 
محلی و شخصی موجب حساسیت آن شده بود و شاهد بودیم 
که انتخابات دوره پنجم شورا یک گام رقابتی تر و سنگین تر از 
انتخابات ادوار گذشته بود همچنین همزمانی انتخابات شورا با 

ریاست جمهوری سبب افزایش کار عوامل اجرایی شد.
وی با بیان اینکه تعهد ما برگزاری انتخابات قانونی و مطابق 
حر قانون بود، بیان کرد: سالمت را به عنوان رکن اول انتخابات 
مد نظر داشتیم تا در حد توان از آراء مردم پاسداری کنیم. در 

انتخابات شوراها 600 نفر در حال رقابت بودند.
خون میرزایی عنوان کرد: برخی از صندوق ها را به علت سنگینی 
انتخابات که شمارش آنها از صحت کامل برخوردار نبود را با 
توجه به تعهد که داشتیم نگه داشتیم تا اعالم آرا براساس واقعیت 
آرا  بازشماری  برابر  در  مقاومتی  هیچ گونه  و  باشد  انتخابات 

صورت نگرفت به دلیل اینکه جانب دار نبودیم.
وی با بیان اینکه پاالیش انتخابات شوراها نشان دهنده صحت 
برگزیدگان انتخابات شوراها است، ادامه داد: فضای آرام پس از 
انتخابات سنگین و رقابتی نشان دهنده اعتماد مردم است که این 

اعتماد خود را در الیه های مختلف اجتماع نشان می دهد.
مسئولیت  شورا  کرد:  خاطرنشان  اهواز  فرمانداری  سرپرست 
سنگینی است و حفاظت از مسئولیت شوراها برعهده فرد فرد ما 
است البته برگزیدگان شورا وظایف سنگین تری دارند و سطوح 

مختلف دولت مکلف به پاسداری از نهاد شوراها هستند.
وی با بیان اینکه باید با هم افزایی بین دولت و نمایندگان برگزیده 
شوراها اقدامات شایسته برای مردم محق اهواز برداریم، تاکید 
کرد: شورای شهر اهواز الگو شود برای تصمیم سازان که می شود به 
شوراها تفویض اختیارات بیشتری داد تا به سمت مدیریت واحدی 

در مدیریت شهری حرکت کنیم. 
خون میرزایی عنوان کرد: انتخاب شهردار مهمترین حوزه ای هست 
که در حال حاضر در دست شوراها نیازمند بازنگری و اصالح است 
به دلیل اینکه انتظارات مردم براساس وعده های انتخاباتی برگزیدگان 
به  برگزیدگان شوراها در خدمت رسانی  داریم که  انتظار  است. 
مردم سستی نکنند با توجه به اینکه در 6 ماه اخیر در کار شورای 
چهارم سستی به وجود آمد. وی با بیان اینکه اتفاقات و فضایی که 
در شهرداری اهواز به وجود آمد منجر به سستی در کار شهرداری 
شد، تصریح کرد: اهواز مشکالت زیادی در زمینه های مبلمان شهری، 
بازیافت، آسیب های اجتماعی و حمل و نقل دارد که این مشکالت 
فرا سیاسی هستند و متعلق به همه مردم است و انتظار داریم همگرایی 
در حل مشکالت شهر اهواز و همچنین ضرورت اولویت بندی 

انجام شود.

انتصابسرپرستراهوشهرسازیخوزستان
وزیر راه و شهرسازی، با درخواست بازنشستگی مدیر کل راه و 
شهرسازی خوزستان موافقت کرد و در حکمی عباس پورسالن 

را به عنوان سرپرست منصوب کرد
  در پی درخواست بازنشستگی منوچهر رحمانی ، مدیر کل راه و 
شهرسازی خوزستان، دکتر عباس آخوندی، مقام عالی وزارت از 
تالش های وی در مدت تصدی مسئولیت تقدیر و تشکر کرده 

و با درخواست بازنشستگی وی موافقت کرد.
وزیر راه و شهرسازی در حاشیه درخواست بازنشستگی مهندس 
رحمانی با اشاره به خدمات فنی، حرفه ای و اداری وی نوشت: 
ایشان عمری را در خدمت به مردم این سرزمین و آبادانی ایران 
صرف کرده اند. در ادامه آرزوی بهروزی و سربلندی بیش از این 

دارم. با درخواست ایشان موافقت می شود.
همچنین وزیر راه و شهرسازی در حکمی دیگر عباس پورسالن 
، مدیر توسعه و منابع اداره کل راه و شهرسازی خوزستان را با 

حفظ سمت به عنوان سرپرست این اداره کل منصوب کرد.

صیدماهیبابرقشگردصیادانغیرمجاز
ماهیدردشتآزادگان

ماهیگیری با برق در دشت آزادگان موجب کاهش شدید این 
گونه شده است، این در حالی است، که ماهیگیران برقی را همه وقت 

در آبهای دشت آزادگان می توان مشاهده کرد.
سالهاست که ماهیگیری به وسیله شوک الکتریکی در آبهای خوزستان 
رایج است اما تاکنون هیچ اقدام مؤثری در کاهش این جرم سنگین و 

غیر انسانی صورت نگرفته است.
بر اساس این گزارش با جرأت میتوان گفت بیشترین تخلفات در این 
زمینه شامل شهرستان دشت آزادگان می باشد که در طول سالهای 

اخیر به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده است.
آب های دشت آزادگان که شامل انشعابات رودخانه کرخه است نه 
تنها آب آنها بسیار کم است، بلکه محل تجمع فاضالب و پسابهای 
کشاورزی شده اند، اما با این حال هنوز جمعیتی از ماهیان بومی در 
این آب ها زندگی می کنند وتوسط ماهیگیران غیرمجاز که تعداد آنها 
بسیار باال است، توسط روش غیر انسانی و برخالف اصول زیست 

محیطی با شوک الکتریکی صید می شوند.
بر اساس این گزارش، به طور حتم صید با برق  موجود زنده کوچک 
و بزرگ نمی شناسد و هر موجود زنده ای در مسیرش قرار گیرد را 

از بین می برد.
در آبهای کم دشت آزادگان یک گونه مهم جانوری که هنوز به 
طور کامل منقرض نشده است دیده می شود این گونه الک پشت 
فراتی)با نام محلی رفوش( است که در لیست سرخ سازمان حفاظت 
از طبیعت و محیط زیست جهانی در معرض خطر انقراض بیان می 
شود. ماهیگیری با برق در دشت آزادگان موجب کاهش شدید این 

گونه شده است، این در حالی است که ماهیگیران برقی را همه وقت 
در آبهای دشت آزادگان می توان مشاهده کرد. متأسفانه اداره محیط 
زیست شهرستان سوسنگرد هیچ اقدامی جهت برخورد با عاملین 
این جرائم هولناک از خود نشان نمی دهند. استفاده از این روش غیر 
انسانی برای صید ماهی، حیات مردم و دامهای آنها را به خطر انداخته 
است، به طوری که تاکنون چندین نفر با روش شوک الکتریکی در 

آب جان خود را از دست داده اند.

بزرگترینغارآبیاستان
درشهرستاناندیکاکشفشد

رییس اداره محیط زیست شهرستان اندیکا گفت: با همکاری تیم 
غار نوردی جمعیت هالل احمر شهرستان اندیکا بزرگترین غار آبی 
استان در منطقه حفاظت شده شیرین بهار این شهرستان کشف شد.

وحی دشالویی اظهار کرد:این غار آبی پشت چشمه فصلی سرحونی 
واقع شده و منبع تامین کننده آب این چشمه است.

وی افزود:فاصله دهانه ورودی تا این مخزن بزرگ آبی قریب 15متر 
است اما عمق و وسعت دقیق آن هنوز دقیق مشخص نیست که به 
زودی اعالم می شود. رییس اداره محیط زیست شهرستان اندیکا 
ادامه داد: در این غار بزرگ آبی بچه ماهی های زیادی به چشم 
می خورد که در آغاز فصل بارندگی و سرریز شدن مخزن از دهانه 
چشمه سرحونی خارج می شوند. وی افزود:خارج شدن ماهی از 
دهانه چشمه سرحونی در گذشته نقش به سزایی در امرار و معاش 
مردم داشته اما در دهه اخیر بنا به دالیلی شاهد کاهش چشمگیر ماهی 
ها بودیم. شالویی گفت:برای معرفی این غار مطالعات تخصصی تر 

به زودی توسط کارشناسان مربوطه انجام می شود.

فریادهاییکهمحبوساند
در جوامعی که امکان حضور فیزیکی برای بیان خواسته های 
خود به هر نحوی با محدودیت و انسداد مواجه می شود شکل 
جدیدی از کنشگری شکل می گیرد که خاموش و آهسته و بی 
نیاز از هویت حقیقی سعی در تاثیر گذاری و حل یک مساله دارد 
انتخاب چنین شیوه ای برای بروز کنش نسبت به یک موضوع 
خاص از جهتی به دلیل کم هزینه بودن تبعات آن و از جهتی هم 
تبدیل یه یک نوع بیان و نمایش تصنعی از حساسیتمان نسبت یه 

اتفاقات پیرامونی خود است.
 بسیاری از اندیشمندان معتقدند قدم اول در حرکت به سمت 
توسعه افزایش آگاهی است این آگاهی و اطالع از وقایع و شرایط 
است که منجر به بروز اعتراضات در جهت بهبود آن می شود، اما 
آیا می توان آگاهی کسب شده از فضای مجازی را کاتالیزوری در 
جهت کنشگری فعال دانست؟ یا اینکه فضا را باید چنان ایزوله 
دانست که هرانچه در آن اتفاق می افتد به دنیای واقعی سرایت 

نمی کند.
 چنین فضایی که برایمان تمثالی خیالی از یک شرایط ایده آل و 
ازاد دارد که هرانچه را نمیتوانیم در دنیای حقیقی فریاد بزنیم را با 
نهایت غلظت به دیگران نشان می دهیم یک بازی نقش از انچه 
دوست داریم باشیم و رفتار کنیم، اما فریادهای مجازی در دنیای 
حقیقی شنیده نمی شود چرا که فضای شبکه های اجتماعی به یک 
صحنه ی تئاتر تبدیل شده که هرشخص می تواند روزانه نقش های 
زیادی ایفا کند؛ گاه در جلد یک معترض به سیاست های زیست 
محیطی گاه فعال سیاسی و مدنی و گاه منتقد رفتارهای اجتماعی.
 اما پایان این تئاتر به منزله ی عدم پایبندی در دنیای حقیقی به 
آنچه در این فضا از خود به نمایش گذاشتیم شاید این فضا و 
تولید محتوای آن در جهت تحریک اجتماعی برای کنشگری 
یا حل یک معضل عمومی  به هدف  موثر در جهت رسیدن 
درست عمل کند، اما در تَحرک افراد به کنشگری موثری در 
دنیای حقیقی وا مانده است علت این وا ماندگی را نباید در 
ماهیت این فضا جست و نمود بلکه آنچه مانع می شود افزایش 

اگاهی کسب شده از طریق این فضا کشنگری موثر را در دنیای 
حقیقی سبب شود مشخص نبودن منافع اشخاص و فقدان آگاهی 

صنفی است.
 هانا آرنت رفتار انسان را در سه سطح بر می شمرد؛ تالش معاش 
)شباهت با حیوان(، کار خالقه )تمایز با حیوان(، عمل یا اکشن 
)خاص انسان( »عمل« عالی ترین رفتار انسانی به معنای حضور 
موثر فرد در جامعه است که به فرد هویت می بخشد، به زندگی 

اش معنا می دهد و بین او با سایرین تمایز ایجاد می کند.
 متاسفانه عمل به مثابه ی کنشگری فعال در این فضا ناشی از 
را  منتقد  نقش  همه  می باشد  گذر  زود  احساسات  یک سری 
بازی می کنند و در مقام اعتراض منتظر ایجاد یک اتفاق مهم در 
جامعه می مانند خواه مرگ یک سیاستمدار باشد، خواه ریزش 
یک ساختمان، خواه سلفی گرفتن در مجلس، به صف می شویم 
و شبکه های اجتماعی را مملو از پست های انتقادی له یا علیه 

موضوع مربوطه می کنیم.
گاهی  منصفانه  نقد  گاهی  تخریب  گاهی  و   حمایت  گاهی   
فضا  در همان  ما  تحرکات  این  تمام   ژست های روشنفکری 
می ماند و به خارج راه نمی یابد طوفان توئیتری برای ازادی فالن 
شخصیت در فالن زندان در ان سوی اقیانوس آرام. )الیک( کردن 

این پست به منزله ی خشم و نفرت از یک رفتار ناصواب.
 به اشتراک گذاشتن و دست به دست کردن فالن یادداشت تا 
به دست مسئولین برسد حقیقت تلخ این این است که مسئولیت 
اجتماعی هرشخص برای کنشگری فعال در جهت تاثیرگذاری 
واقعی محصور در شبکه ها و رسانه های مجازی شده و اکثر افراد 
دین خود را نسبت به معضالت اینگونه ادا می کنند و وجدان 
خود را چنین آسوده می نمایند، اما حقیقت را که هرچه فریاد 
زنیم در همان فضا پژواکش در نهایت امر به یک هم نظر خود 
در همین شبکه ها می رسد نه موضوعی حل می شود نه مسیری 
هموار تنها با این شیوه از مسئولیت های اجتماعی خود در قبال 
بسیار موضوعاتی که نیازمند کشنگری فعال در ساحت زندگی 

حقیقی است شانه خالی کرده ایم.

شهرستان رامهرمز با دارا بودن دو بیمارستان با مشکالت 
بسیاری روبروست و در وضعیت قرمز به سر می برد.

 شهرستان رامهرمز با جمعیتی بالغ بر 125 هزار نفر و 4 
بخش مرکزی، ابوالفارس، رود زرد ماشین و سلطان آباد و 
با توجه به محوریت بین چندین شهر استان متأسفانه فاقد 
امکانات پزشکی مناسب و حضور پزشکان متخصص است. 
آنچه بیشتر مایه تأسف است این است که کمتر پیش آمده 
نائل آمده اند به  از این شهر که به افتخار پزشکی  جوانانی 
رامهرمز برگردند و آن هایی که آمدند و ماندند باعث افتخار 

است که به مردم زادگاهشان ادای دین کرده اند.
یکی از شهروندان رامهرمزی گفت: جاده رامهرمز به اهواز 
سال های سال است که همه روزه شاهد رفتن بیماران زیادی 
از این شهر به مرکز استان است و گاهی شاهد برگشت 

جنازه عزیزانی هستیم که به علت عدم درمان 
مناسب و سایر مسائل دیگر فوت کرده اند.

 کوروش کمایی افزود: با همه تالش هایی که 
طی سالیان گذشته تاکنون در حیطه پزشکی در 
این شهر روی داده اما هنوز شاهد نارسایی ها 
و کمبودها و مشکالت عدیده ای هستیم که 
برخی به مسؤوالن و برخی به مردم برمی گردد.

شیوه مدیریتی در رامهرمز
 سنتی است

یکی دیگر از شهروندان رامهرمز اظهار داشت: 
رامهرمز همیشه از محرومیت های بسیار زیادی 
بخش  در  آن ها  از  یک  که  است  رنج برده 
بهداشت و درمان است زیرا که شیوه مدیریتی 

در این شهر سنتی است و دیگر پاسخگوی نیاز جامعه امروز 
نیست.

هر  پوشش  تحت  هم  افرادی  داد:  ادامه  کمالوند  عباس 
مسؤولیتی آمدند و جلسه گرفتند و رفتند که درنتیجه مردم 
ماندند و شعارها و وعده های دهن پرکنی که تاکنون هیچ 

سودی نداشته است.

دروغ تحویل مردم ندهند
وعده  متأسفانه  گفت:  نیز  رامهرمزی  شهروند  خانم  یک 
دادن و دروغ گویی در جامعه ما باب شده است و نمی دانم 
مسؤولی که نمی تواند و یا وضعیت مملکت اجازه نمی دهد 

چرا باید وعده های دروغین به مردم بدهد.
وی افزود: رامهرمز پزشک در همه تخصص ها یا ندارد و یا 

طرحی هستند و بعد از اتمام طرح می روند حاال مسؤولی 
که این مورد کوچک را نمی تواند برآورده کند چرا ادعا کند 
که رامهرمز را قطب پزشکی شمال شرق خوزستان خواهد 
کرد. وی همچنین گفت: مردم این شهرستان اغلب برای 
درمان باید هزینه های زیادی را تحمل کرده و به شهرهای 
اهواز، بهبهان، شیراز، تهران و یا اصفهان بروند و این برای 

مسؤوالن شهرستان و استان بسیار نامناسب است.

شب های اورژانس بیمارستان مادر،
 فاجعه است

شهروند دیگری گفت: چرا باید در سطح شهر رامهرمز فقط 
یک مرکز سونوگرافی و رادیولوژی باشد، چرا شب ها اورژانس 
در بیمارستان مادر رامهرمز مصیبت است و ازدحام جمعیت، 

هم پزشک و هم مردم را کالفه کرده است، چرا باید اورژانس 
بیمارستان مادر فقط 14 تخت اورژانسی و یک فضای محقر 
داشته باشد و چراهای بسیار دیگر که شرم آور است. علی 
روستایی ادامه داد: چه کسی در این میانه مقصر است؟ کم کاری 
مسؤوالن شهری، استانی و یا کشوری؟ به هرحال هر کس که 
مقصر باشد باید جوابگوی مردمی باشد که در گرمای 60 درجه 

نیازمند امکانات بهتر پزشکی هستند.
وی افزود: متأسفانه مدیریت ها در رامهرمز بسیار ضعیف 
است و اغلب به روزمرگی دچار شده اند و در برخی از 
فنی  غیر  و  دستگاهی  غیر  مدیران  انتصاب  هم  ادارات 
آسیب های فراوانی در همه زمینه ها به این شهرستان وارد 
کرده است و این روند با برخی انتصاب ها همچنان ادامه 

دارد.

داشتن 2 اورژانس برای رامهرمز 
به صالح نیست

رئیس شبکه بهداشت و درمان رامهرمز اظهار داشت: داشتن 
2 اورژانس با توجه به کمبود نیرو و بودجه در حال حاضر 
به صالح نیست. علی ابراهیمی ادامه داد: داشتن 2 بیمارستان 
مشکالت بسیار زیادی را برای ما ایجاد کرده است زیرا که 

نیرو کم داریم و بودجه هم در حد کافی نیست.
وی یادآور شد: متأسفانه بیمارستان مادر پروانه بهره برداری 
ندارد و ما را با مشکالت عدیده ای ازجمله نیرو و بودجه 
روبرو کرده است. رئیس شبکه بهداشت و درمان رامهرمز 
تصریح کرد: اغلب پزشکان متخصص ما طرحی هستند که 
با پایان طرح می روند و مجدد دست ما ازلحاظ پزشک 
خالی می ماند. وی افزود: داشتن 2 اورژانس باوجود کمبود 
نیرو و پزشک اصاًل به صالح نیست و باید 
اورژانس بیمارستان امام تبدیل به درمانگاه شود 
و نیروهای آن را به اورژانس مادر انتقال دهیم.

ابراهیمی عنوان کرد: بخش داخلی بیمارستان 
مادر شایسته مردم نیست و با راهکارهایی که 
داریم می توانیم وضعیت را بهبود بخشیم تا به 
نتیجه مطلوب برسیم. رئیس شبکه بهداشت و 
مسئوالن  همه  گفت:  پایان  در  رامهرمز  درمان 
به وضعیت  باید  استانی و کشوری  شهری و 
بهداشت و درمان رامهرمز کمک کنند تا بتوانیم 
با توجه به پتانسیلی که در استان وجود دارد با 

مدیریت صحیح وضعیت را بهبود بخشیم.
فرماندار رامهرمز نیز با اظهار تأسف از وضعیت 
خواستار  شهرستان  این  در  پزشکی  موجود 
کمک فوری مسؤوالن استانی و کشوری شد و گفت: در 
این شهرستان کمبود شدید نیروهای رادیولوژی و آزمایشگاه، 
نیروهای پشتیبانی برای راه اندازی کلینیک تخصصی و بخش 
عبدالرضا  راداریم.  امام  و  مادر  بیمارستان  در  روان پزشکی 
احسانی نیا در پایان گفت: کمبود شدید پزشک، شامل زنان، 
طب اورژانس، گوش و حلق و بینی، نورولوژی، متخصص 

چشم و ارتوپد را نیز داریم.
با  امام رامهرمز  بیمارستان های مادر و  به گزارش فارس، 
تزریق بودجه، توسعه و به کارگیری نیروهای تخصصی می تواند 
بخشی از مشکالت پزشکی این شهرستان را حل کند در غیر 
این صورت این بیمارستان ها با توجه به بدهی های هنگفت و 
عدم همکاری سازمان های بیمه گر، روز بروز با وضعیت بدتری 
روبرو خواهند شد که شایسته این مردم صبور نیست./فارس

بهداشتودرمانرامهرمزدروضعیتقرمز



خط و نشان زود هنگام عارف برای مدعیان
»چندی پیش به یکی از دوستان لیست امید در مجلس به صورت خصوصی 
گالیه کردم و چند روز بعد دیدم که گفته است حضور من در لیست امید فالن 
شهرستان افتخاری برای این لیست بوده است، مشکلی نیست. ما در انتخابات 
۹8 خود را از این افتخار محروم می کنیم، ببینیم باز این افراد رأی می آورند یا 
خیر!«، »جریان اصالحات در انتخابات مجلس سال ۹8 با یک استراتژی اصالح 
شده در پی رفع نواقص موجود خواهد بود تا نشان دهد که اصالحات را برای 
خود نیز می پسندد.« اینها را محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید مجلس 
شورای اسالمی می گوید. یک خط و نشان زودهنگام برای مدعیان؛ اتفاقی که 
باید ریشه آن را در عملکرد این فراکسیون و انتقاداتی که طی دو سال اخیر به 
اصالح طلبان مجلس و شخص محمدرضا عارف شده است جستجو کرد./ 

خبرآنالین

نظر ظریف درباره کاغذپاره بودن قطعنامه های شورای امنیت 
محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه گفت: باید بپذیرید قدرت متصلب نظامی 
امروز دیگر تعیین کننده نیست و ابزارهای قدرت دیگری داریم که می توانیم با 
آن منافع ملی مان را دنبال کنیم. متأسفانه ما در کشورمان باور نکردیم که به دنیای 
پساغربی وارد شده ایم اما خود غربی ها  آن را پذیرفتند. حرف من این نیست 
که نقش غرب پایان یافته است بلکه منظور آن است که انحصار غرب در دنیا 
و روابط بین الملل پایان یافته است. تصوری که ما از شرایط بین المللی داریم 
باید تغییر کند و باید بدانیم قطعنامه های شورای امنیت نه همه چیز هستند و نه 

کاغذپاره./ایسنا

شلیک مرگبار در ایتالیا به هر کس »اهلل اکبر« بگوید!
لوئیجی برونیارو، شهردار ونیز گفت: هر کس به سبک تروریست های داعش 
در میدان ها و اماکن عمومی شهر فریاد »اهلل اکبر« سر دهد، نیروهای امنیتی او را 
با تیر خواهند زد. ما باید تروریسم را شکست دهیم. اگر فردی در حال دویدن 
در میدان »سن مارکو« فریاد »اهلل اکبر« سر دهد، ما به سوی او تیراندازی می کنیم. 
سال گذشته گفتم ما این کار را پس از 4 هشدار انجام می دهیم؛ اما االن می 
گویم پس از 3 هشدار این کار را خواهیم کرد. ما آنها را قبل از آنکه خسارتی به 

ما وارد کنند، مستقیم پیش خدا خواهیم فرستاد./باشگاه خبرنگاران

اعطای وام چندصد میلیارد تومانی به یک کارتن خواب!
رئیس کمیسیون آموزش مجلس گفت: در صندوق ذخیره فرهنگیان حدود 
11 هزار میلیارد تومان وام داده شده که نزدیک به 8 هزار میلیارد تومان آن 
مشکوک الوصول است، یعنی معلوم نیست که این وام برگشت داده شود، زیرا 
ضمانت های الزم برای برگشت این وام ها وجود ندارد و بعضاً وام به کسانی 
داده شده که شایستگی الزم را نداشته اند. در این ماجرا چند صد میلیارد تومان 
به یک کارتن خواب وام داده اند که مدارک آن موجود است و به  زودی آن را 

اعالم می کنیم./فارس

هشدار جنتی به دولت درباره دغدغه مردم 
رئیس مجلس خبرگان رهبری گفت: دولت فارغ از مسائل سیاسی و حزبی به 
کار و تالش بپردازد و بداند که دغدغه مردم مسائل سیاسی نیست. گرفتاری 
مردم مسائل اقتصادی، اشتغال و بیکاری است و اگر شاهد رونق اقتصادی باشند 

پشتیبان دولت خواهند بود./ تسنیم

فرزندان الریجانی چه ماشینی سوار می شوند؟
طی روزهای اخیر تصاویری از خودرویی منتسب به فرزند رئیس مجلس در 
فضای مجازی منتشر شده است. این درحالی است که علی الریجانی دارای 

2 پسر و 2 دختر است. پسر ارشد وی دانشجوی مقطع دکترای مکانیک در 
دانشگاه شریف و پسر دوم پس از اخذ مدرک کارشناسی عمران از دانشگاه 
شریف در حوزه علمیه قم مشغول به تحصیل شده است. تمام فرزندان علی 
الریجانی ازدواج کرده  و تشکیل خانواده داده اند و خودروهای مورد استفاده آنها 
پژو پارس و تندر۹0 است؛ خودرویی که تصاویرش در فضای مجازی منتشر 
شده، هیچ ارتباطی با فرزندان رئیس مجلس شورای اسالمی ندارد و فردی 
که تصاویرش همراه خودرو منتشر شده نیز هیچ گونه قرابتی با رئیس مجلس 

ندارد./خبرآنالین

چه کسی به محسن هاشمی رأی نداد؟
محسن هاشمی با 20 رأی از 21 رأی اعضای مجمع رئیس شورای شهر تهران شد. 
هرچند در ابتدا برخی ها می گفتند که محسن هاشمی خودش به خودش رأی نداده، 
او امروز در گفت وگویی اعالم کرد، با دقت کافی نام خودش را روی برگه نوشته و 
به صندوق انداخته است. او در این زمینه گفت: من در انتخاب رئیس شورای شهر 
تهران برخالف آن چیزی که برخی از سایت ها نوشتند، با دقت کامل به خودم رأی 
دادم. نفر دیگری از اعضای شورای شهر به بنده رأی نداده و برگه را سفید انداخته 
است، ]باخنده[ شاید هم هول شده و یادش رفته اسم را بنویسد ]کاغذ را بدون اینکه 
بنویسد انداخته[، چون برخی تجربه اول را در چنین فضاهایی دارند، تصور کرده در 

شورا نیز به روال مجلس رأی گیری می شود./انتخاب

اصولگرایی چهارچوب دار حرمتش
 از اصالح طلبی چندنبشی بیشتر است

برخی شخصیت های  از  انتقاد  با  امید  فراکسیون  سخنگوی  پارسایی،  بهرام 
اصالح طلب این فراکسیون که پیمان شکنی کردند گفت: »بدترین صحنه ها 
زماني است که همکار و هم فراکسیوني تان براي فردي رأي جمع مي کند که 
شما چند ساعت پیش در جمع بندي به رأي مخالف با او رسیده  اید. این رفتار 
برخي نمایندگان واقعا آزاردهنده بود او همچنین در ادامه به کنایه گفت: اینکه 
بخواهي چهارنبش باشي و جایي بروي که به نفعت باشد، درست نیست. 
همین چندنبش  بودن لطمه زیادي به کشور وارد کرده است. اتفاقا اصولگراي 
است.  بیشتر  و حرمتش  بوده  چندنبش  اصالح طلبي  از  بهتر  چهارچوب دار 

متأسفانه افرادي داریم که با جهت باد رأي و نظرشان تغییر مي کند./اعتماد

وزیر ارتباطات به دنبال شکایت قانونی از اپل
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ایران نسبت به حذف برنامه های ایرانی از اپ 
استور واکنش نشان داد. محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات دولت دوزادهم در صفحه توئیترش به حذف اپلیکشن های ایرانی از 
»اپ استور« واکنش نشان داد. وی در صفحه شخصی اش نوشت: 11 درصد 
سهم بازار گوشی ایران متعلق به اپل است. احترام به حقوق مصرف کننده امروز 

یک اصل است که اپل رعایت نکرده. حذف اپها را حقوقی پیگیری می کنم.

سکوالر مسلمان مثل مسلمان عرق خوار است
حجت االسالم سیداحمد علم الهدی در ادامه تفسیر آیات موضوعی مهدویت در 
مهدیه مشهد گفت: در عرصه سیاست اگر از مسیر خدا منحرف شویم در سریع ترین 
زمان به شرک می رسیم و اگر کسی به نام خدا قدم برداشته اما برای غیر خدا کاری 
را انجام دهد، دچار شرک شده و حتما ذلیل می شود و خدا خودش او را ساقط می 
کند. وی گفت: تنها به صرف حزب اللهی و بنده خدا بودن پیروز نمی شویم. هر جا 
به دنبال مطرح کردن خودمان باشیم خدا ما را زودتر شکست می دهد چون به اسم 
او وارد عرصه شده اما برای غیر او کار کرده ایم. علم الهدی ادامه داد: این موضوعات 
برای کسی که خدا را قبول ندارد یا سکوالر فرق می کند. سکوالر، مسلمان نیست، 
اگر گفتیم کسی سکوالر و مسلمان است مثل این است که بگوییم یک نفر مسلمان 

است اما عرق خوری و شرب خمر را حالل می داند. وی اظهار کرد: اگر در بعضی 
جاها و کارها شکست می خوریم به خاطر نبود اخالص است. در عرصه زندگی 
باید با اخالص و به عنوان مجاهده در راه خدا رضایت الهی را در نظر بگیریم و برای 

خدا قدم برداریم و با استکبار و کفر مبارزه کنیم./انتخاب

برخی وزرا در دولت یازدهم روحانی را تنها گذاشته بودند
محمد جواد حق شناس در گفت وگویی در خصوص مشکالت پیش روی کابینه 
روحانی گفت: آقاي روحاني وزرایي را در تیم خود گنجانده بود که در خیلي از 
موارد رییس جمهور را تنها مي گذاشتند و او را همراهي نمي کردند. امیدواریم که 
در این دوره شاهد چنین چیزي نباشیم. اصالح طلبان پیش تر هم بارها بیان کرده 
و ضعف تیم رسانه اي دولت و کم کاري وزرا در دفاع از دولت و به خصوص 
سخنگوي دولت را گوشزد کرده بودند. امیدواریم در این دوره در تیم رسانه اي 
آقاي روحاني شاهد تغییراتي اساسي باشیم. امید است که سخنگویي انتخاب 
شود که کار دیگري نداشته باشد. به نظر من سخنگویي دولت وظیفه اي در حد 
وزارت و کاري سنگین است. سخنگو باید بتواند ارتباط منسجم و هم ارز با تمام 
اعضاي دولت داشته باشد. در عین حال همزمان هم بتواند ارتباط مناسبي را با 
رسانه ها برقرار کند. این یک کار تمام وقت است و به نظر نمي رسد درست باشد 
که این سمت در اختیار یکي از اعضاي کابینه قرار بگیرد و تبدیل به شغل سوم 
یا دومش بشود. به نظر مي رسد که آقاي روحاني از این مساله لطمات زیادي 
خورد. امید است که آقاي روحاني در این رابطه تجدید نظر کند و سخنگویي 

توانمند را در دولت دوازدهم به کار بگیرد./اعتماد

کمپین یک میلیارد دالری بیرون کردن ترامپ از توئیتر
یک افسر عملیاتی سابق سازمان اطالعات مرکزی آمریکا )CIA( با راه اندازی 
یک کمپین بین المللی از همه مخالفان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 
خواسته با کمک مالی و خرید بخش بزرگی از سهام شرکت “توییتر”، ترامپ 
را از عضویت در این شبکه پرمخاطب اجتماعی بیرون کند.خانم ویلسون گفته 
برای خرید سهامی موثر از شبکه توییتر که قدرت تصمیم گیری درباره بستن 
حساب کاربری ترامپ را داشته باشد، دست کم یک میلیارد دالر پول نیاز است؛ 
اما تا ساعت 8:30 بعد از ظهر روز چهارشنبه )دیروز( در سایت کمپین او، تنها 

25 هزار دالر کمک مالی جمع شده است./عصر ایران

اولین شهردار زن در آذربایجان شرقی
اولین شهردار زن در آذربایجان شرقی منصوب شد. روز چهارشنبه جلسه 
اعضای شورای شهر سهند برگزار و شهردار این شهر انتخاب شد. شیفته بدرآذر 
امروز به عنوان شهردار جدید شهر سهند انتخاب شد. بدرآذر پیشتر مدتی نیز 
بعنوان شهردار منطقه 6 تبریز مشغول به فعالیت بوده است. وی اولین بانوی 

شهردار در استان آذربایجان شرقی است./معر

توضیح دفتر آیت اهلل مکارم درباره قطع یارانه ها
دفتر آیت اهلل مکارم شیرازی با ارسال نامه ای در مورد خبری با تیتر »آیت اهلل 
مکارم: یارانه ها باید قطع شود« اعالم کرد آیت اهلل مکارم شیرازی چنین موضعی 

اتخاذ نکرده اند. در متن این نامه آمده است:
بسمه تعالی

به استحضار ملت شریف ایران می رساند حضرت آیت اهلل مکارم شیرازی در 
تاریخ 26 مرداد ماه 13۹6 در حرم مطهر رضوی)ع( سخنانی پیرامون مباحث 
مختلف از جمله بحث یارانه ها ایراد فرمودند. در این سخنرانی ایشان خواستار 
شجاعت مسئوالن در حذف یارانه افراد غیر نیازمند شدند. متاسفانه برخی 
رسانه ها در تیترهای غیرمسئوالنه و مخالف با رسالت مطبوعات، سخنان ایشان 
را به نحوی منعکس کردند که ایشان خواستار قطع یارانه تمامی افراد شده اند. 

جهت روشن شدن افکار عمومی سخنان معظم له در مورد یارانه ها به صورت 
کامل در لینک زیر منتشر گردید./عصر ایران

جمع آوری گل های »بونسای و بامبو« از بازار
معاون قرنطینه و بهداشت گیاهی سازمان حفظ نباتات اعالم کرد:  به دلیل آلوده 
بودن و قاچاق بودن گل های بونسای و الکی بامبو همه آن ها به زودی با همکاری 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و سازمان تعزیرات حکومتی از بازار جمع آوری 
می شود و اگر تاجران بخواهند باید از کشورهایی به غیر از کشورهای آسیای 
جنوب شرقی وارد کنند. مهدی قائمیان در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد:  با وجود 
ممنوعیت واردات گل های زینتی مانند »بونسای و الکی بامبو« از دو سال گذشته 
تاکنون، همچنان شاهد این گونه از گیاهان زینتی در بازار هستیم که همگی آن ها 

از کشورهای جنوب شرقی آسیا و به صورت قاچاق وارد می شوند./ایسنا

واکنش آیت اهلل جنتی به لطیفه ها درباره خودش
عباسعلی کدخدایی، در پاسخ به اینکه با توجه به ارتباط و عالقه  ای که بین شما 
و آیت اهلل جنتی وجود دارد، پیش آمده لطیفه هایی را که در مورد ایشان هست، 
منتقل کنید، گفته است: »بله خدمتشان می برم.« او درباره واکنش آیت اهلل جنتی 
هم گفته است: »از جهت ظاهری که ایشان لبخند می زنند و اشکالی ندارد. از 
جهت واقعی، گاهی خودشان می گویند بقیه انتقاد می کنند که چرا ایشان به 
این لطیفه ها واکنش نشان نمی دهند و ایشان جواب می دهد که این اجر انسان 
را اضافه می کند، چرا ناراحت هستید. اجازه دهید چند نفر هم نسبت به شما 
تهمت بزنند و دروغ بگویند. به نظرم این نگاه هم در ایشان هست که حاال کسی 
صحبتی کرده یا تهمت و دروغی بوده اما موجب ارتقای جایگاه معنوی ایشان 

می شود. واقعا نگاه ایشان همین است.«/شرق

دستگاه قضایی تسلیم اعتصاب غذا نمی شود
به  به برخی زندانیان که  تهران گفت:  آبادی دادستان  عباس جعفری دولت 
اعتصاب غذا و سایر تهدیدها روی می آورند، اعالم می کنیم که این اقدامات، 
اموری شکست خورده است و دستگاه قضایی تسلیم این موارد نمی شود. 
تأثیر برخی  باید کامل اجرا شود و قرار نیست، ما تحت  مجازات زندانیان 

اقدامات زندانیان از جمله اعتصاب غذا قرار گیریم./واحد مرکزی خبر

نریمان به وزارت نیرو می رود؟
بعد از عدم رأی آوری حبیب اهلل بیطرف گمانه زنی های مختلفی درباره گزینه 
پیشنهادی روحانی برای تصدی این وزراتخانه مطرح شده است. شنیده شده 
است محسن نریمان که هم اکنون معاون وزیر راه و  شهرسازی است و پیشتر 
هم در مجموعه وزارت نیرو دارای سابقه مدیریتی بوده است، یکی از گزینه های 
مدنظر روحانی برای این وزراتخانه است. نمایندگان مجلس هم نگاه مثبتی به 

محسن نریمان دارند./ایران تایمز

هیچ پروازی در آسمان ایران متوقف نشده است
یک مقام آگاه هرگونه اختالل و توقف پروازها در آسمان ایران را به علت 
اشکال فنی در سیستم های رادار مرکز کنترل فضای کشور تکذیب کرد. وی 
که خواست نامش اعالم نشود به ایرنا گفت: هم اکنون در آسمان کشور تعداد 
زیادی پروازهای داخلی و پروازهای عبوری در حال انجام است و هدایت این 
پروازها توقف و یا تعطیلی ندارد. وی با بیان اینکه در سیستم های راداری مرکز 
کنترل فضای کشور هیچ مشکلی به وجود نیامده است، تأکید کرد: همزمان با 
هدایت پروازها برخی از تجهیزات فنی جدید در حال نصب است. دقایقی پیش، 
برخی از سایت های خبری اعالم کردند کلیه پروازهای کشور به دلیل اشکال 

فنی در رادار مرکز کنترل فضای کشور، متوقف شده است./انتخاب
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سی سیا

شاننمایندگیوجایگاهمجلس
ازگالبیتااشتباههایعجیب!

حال اما دو اتفاق؛ این روزها درست در جایی که مجلس در کانون توجهات افکار عمومی بواسطه برگزاری جلسات 
رای اعتماد بوده، این شانیت را به نوعی تحت الشعاع قرار داده و شبهاتی در افکار عمومی ایجاد و جایگاه مجلس 

را در نزد افواه عمومی تقلیل می دهد.
امام راحل در تمجید از مقام و مرتبه و جایگاه مجلس در ساخت قدرت سیاسی و منزلت آن در نظام سیاسی، جمله 
ای دارند که همه چیز را پیرامون خانه ملت و شانیت و منزلت آن مشخص می کند؛ امام فرموده اند: » مجلس در 
راس همه امور است« البته در برهه ای این جایگاه و منزلت مخدوش شده و رئیس جمهوری وقت در قالب بی 
توجهی به مصوبات مجلس، جمالت کنایه آمیز و متلک های مدوام و در نهایت رفتارهای عجیب و غریب و پخش 
فیلم در خانه ملت، این شانیت و منزلت را نادیده گرفته و به آن وقعی نمی نهاد اما با آمدن روحانی بر مصدر ریاست 
جمهوری و سابقه دیرین او در مجلس که تا جایگاه ریاست کمیسیون و سپس 2 دوره نایب رئیسی نیز بسط و 
تعمیم یافته بود، نوع تعامالت و مواجهه با مجلس شورای اسالمی دچار تغییر و تحول عدیده شده و خانه ملت به آن 
مرتبه و جایگاه مطلوب خود رهنمون شد، آنچنان که می توان گفت در برهه فعلی مجلس نقش بسزا و کارآمدانه 
در صورت بندی های سیاسی و مقدرات عمومی کشور ایفا کرده و حتی شاید بتوان گفت که فراتر از آنچه برای 
آن متصور هستیم نیز به ایفای نقش می پردازد که آن را می توان از تبحر و هوشمندی علی الریجانی نیز دانست. 
حال اما دو اتفاق؛ این روزها درست در جایی که مجلس در کانون توجهات افکار عمومی بواسطه برگزاری جلسات 
رای اعتماد بوده، این شانیت را به نوعی تحت الشعاع قرار داده و شبهاتی در افکار عمومی ایجاد و جایگاه مجلس 

را در نزد افواه عمومی تقلیل می دهد. 
اول؛ نماینده ای به هنگام سخنرانی رئیس جمهوری در دفاع از کابینه، که می توان آن را نقطه محوری و فینال 
جلسات رای اعتماد دانسته و همه توجهات را به خود جلب کرده بود، از مجلس به فوریت خارج و با چند گالبی به 
صحن باز می گردد و در هنگام سخنرانی رئیس دولت، آن را نوش جان می کند و این نکته البته از دید عکاسان 

و خبرنگاران پنهان نمی ماند. 
اینکه نماینده بواسطه طوالنی بودن جلسه خواسته دهانی تازه کند و چیزی بخورد، محل ایراد نیست اما باالخره 
در فضای مجازی پر طنین این روزها، این اقدام دستمایه طنز و مطایبه کاربران فضای مجازی می شود. هر چند 
که چه بهتر بود این اقدام بدین شکل و در این برهه انجام نمی پذیرفت و همانند ماجرای سلفی ها بازتاب های 

اینچنینی نمی یافت اما نکته جالب واکنش نادر قاضی پور در جلسه امروز مجلس بود. 
نماینده ای که یکبار با رفتاری زننده با یک خبرنگار برخورد کرده بود، این بار در توجیه کار خود باز متوسل به توهین 
شده و خبرنگاران و عکاسان را فضول خواند! که این توهین هیچ تناسبی با شان نمایندگی ملت ندارد از آن بدتر آنکه 
وی مدعی شد که در حمایت از کشاورزان و باغداران منطقه آذربایجان غربی ) حوزه انتخابیه اش( این اقدام را انجام 
داده است!! هبذا و تعجبا! بردار ارجمند شما خواسته ای دهانی تازه کنی چرا از کسیه کشاورزان و باغداران خرج کار 

خود می کنی؟ آیا این به سخره گرفتن همان مردمی نیست که مدعای دفاع از آنان را داری؟ 
یعنی کشاورزان و باغداران با یک گالبی خوردن شما منتفع شده ومورد حمایت قرار گرفتند؟ آیا این توهین به 
کشاورزان و باغدارانی نیست که اتفاقا می بایست مورد حمایت قرار گیرند و با این قسم حرف ها این موضوع مهم به 
حاشیه رفته و دستمایه طنز و مطایبه افکار عمومی می شود؟ آیا دفاع نمایندگان از مردم باید اینچنین و بدین سبک 
و سیاق باشد؟  و اما نکته دوم، اشتباه رخ داده در اعالم رای وزریر راه و شهرسازی،یعنی عباس آخوندی بود که رئیس 
جلسه امروز، یعنی مسعود پزشکیان اعالم کرد که 10 رای او خوانده نشده و آرای مثبت وی به 198 رسیده است! 
حال سئوال پیش آمده آنست که چرا چنین اشتباه ساده و بچگانه ای آنهم در چنین جلسه مهم و با این دستور کار 
حساس بوقوع پیوسته است؟ بازتاب آن در افکار عمومی چه خواهد بود؟ آیا مردم نخواهند پرسید که نمایندگانی که 
نمی توانند یک شمارش ساده و یک جمع بندی پیش پا افتاده انجام دهند، چگونه می توانند محاسبات مهم و قانون 

گزاری های حساس را به انجام رسانند؟
طرفه آنکه گفته شده که احتمال افزایش آرای حبیب اهلل بیطرف نیز وجود دارد و باید پرسید که اگر در خصوص 
وزرای لب مرزی چنین اتفاقی رخ می داد، تبعات آن چه بود؟ یک رای می تواند سرنوشت یک وزارتخانه و به 
طریق اولی کشور را متحول کند، آنچنان که نجفی در دوره قبلی تنها با یک رای نتوانست رای اعتماد بگیرد و .... 
در ادبیات پارسی مثال های نغزی برای بیان مفهوم های پیچیده و غامض وجود دارد؛ همانند آنکه می گویند: 
حرمت مسجد دست متولی آن است! و چه خوبست نمایندگان خود حرمت نگه دار مجلسی باشند که قرار است 

در راس همه امور باشد!

ش�ت ا د د یا

نمایندگان اصالح طلب مجلس معتقدند که کاستی های 
موجود در مجلس ناشی از شیوه ای است که در سال 
۹4 به خاطر شرایط وقت ناگزیر به انتخاب آن شده اند 
و در انتخابات آتی باید به نحو دیگری عمل کنند و 
حتی تن به تغییر استراتژی قبلی این جریان در بستن 

لیست بدهند.
فراکسیون امید بازهم زیر تیغ رفته است،فراکسیونی 
نقد  مورد  گاها  عملکردش  دو سال گذشته  در  که 
قرار گرفته است و در جریان رای اعتماد به کابینه 
دوازدهم نیز با انتقاداتی از سوی هم طیفانش در جریان 

اصالحات مواجه شده است. 
نیاوردن حبیب  اهلل بی طرف گزینه  پیشنهادی  رای 
شد  می  گفته  که  شرایطی  در  آنهم  نیرو  وزارت 
تصمیم گیری فراکسیونی بر رای دادن به او قرار 
گرفته بود، حکایت از آن داشت که فراکسیون امید 
عمال نقش تاثیرگذاری در البی گری های هفته اخیر 
بازی نکرده است و اعضای حاضر در فراکسیون 
هم چندان پایبند به تعهدات گرفته شده زیر سقف 
از  برخی  رو  همین  از  اند.  نبوده  فراکسیون  این 
فعاالن سیاسی اصالح طلب عملکرد این فراکسیون 

را ناامید کننده توصیف کرده اند.
عهدشکنی  و  سو  یک  از  دوساله  عملکرد  همین 
برخی راه یافتگان به مجلس به اسم لیست امید و 
جدا کردن خط و ربط شان بعد از پا گذاشتن به خانه 
ملت است که سبب شده رئیس فراکسیون امید از 
ضرورت بازنگری در استراتژی جریان اصالحات در 
انتخابات سال ۹8 سخن می گوید و چندان معتقد به 
ادامه استراتژی سال ۹4 نباشد، استراتژیی که به اعتقاد 

کارشناسان در سال ۹4 از سر اضطرار اتخاذ شد.

خط و نشان زودهنگام برای مدعیان
»چندی پیش به یکی از دوستان لیست امید در مجلس 
به صورت خصوصی گالیه کردم و چند روز بعد 
دیدم که گفته است حضور من در لیست امید فالن 
شهرستان افتخاری برای این لیست بوده است، مشکلی 
نیست. ما در انتخابات ۹8 خود را از این افتخار محروم 
می کنیم، ببینیم باز این افراد رای می آورند یا خیر!« ، 
 ۹8 سال  مجلس  انتخابات  در  اصالحات  »جریان 
نواقص  رفع  پی  در  شده  اصالح  استراتژی  یک  با 
موجود خواهد بود تا نشان دهد که اصالحات را برای 
خود نیز می پسندد.« اینها را محمدرضا عارف رئیس 
فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی می گوید. یک 
خط و نشان زودهنگام برای مدعیان. اتفاقی که باید 
ریشه آن را در عملکرد این فراکسیون و انتقاداتی که 

طی دو سال اخیر به اصالح طلبان مجلس و شخص 
محمدرضا عارف شده است جستجو کرد.

اشاره  با  امید  فراکسیون  عبدالرضا هاشم زائی عضو 
اینکه »استراتژی سال ۹4 به خاطر ردصالحیت  به 
نگهبان  شورای  توسط  طلبان  اصالح  گسترده ای 
اتخاذ شد و نهایتا موفق بود« به »خبرآنالین« گفت: 
اصولگرا،  جریان  سه   ۹4 سال  سیاسی  فضای  »در 
اصالح طلب و اعتدالیون طرفدار آقای رئیس جمهور 
وجود داشتند و اصالح طلبان با توجه به نظرسنجی ها 
به این نتیجه رسیدند که اگر سه فهرست تهیه شود 
احتمال موفقیت آن ها زیاد نیست. در حقیقت آن تفاهم 

بر حسب اجبار انجام شد«.
 « افزود:  اسالمی  مجلس شورای  در  تهران  نماینده 
نتیجه انتخابات نیز ثابت کرد که تصمیم درستی گرفته 
شده است. به عنوان مثال من با توجه به حروف الفبا 

آخرین نفر در فهرست منتخبین تهران بودم و از نظر 
تعداد آرا فاصله چندانی با آقای حدادعادل نداشتم. بر 
همین اساس فکر می کنم اگر سه فهرست ارائه شده 
بود ممکن بود که سی نماینده تهران از طریق فهرست 

امید به مجلس نروند«.
عضو کمیسیون شوراها با تاکید بر اینکه آن تفاهم 
ناگزیر منحصر به تهران نبود، گفت: »در استان ها نیز 
تهران  نمایندگان  فقط  عبارتی  به  افتاد.  اتفاق  همان 
نیستند که با لیست امید به مجلس راه یافتند و برخی از 

آن ها تحت عنوان مستقلین فعالیت می کنند«.
هاشم زایی به روند رای اعتماد به کابینه اشاره می کند و 
می گوید »شاهد بودیم که برخی از اعضای فراکسیون 
امید به نفع وزیری که مورد حمایت ما نبود، فعالیت 
می کردند. یا برعکس افرادی بودند که به وزیر مورد 
حمایت ما رای مثبت ندادند. با این حال معتقد هستم 

که این ضایعات منحصر به فراکسیون امید نیست و 
علت آن عدم وجود احزاب ریشه دار در کشور است«.
کشورهای  در  حتی  مجلس،  نماینده  این  گفته  به 
پیشرفته که پشتوانه قوی حزبی دارند نیز بعضا شاهد 

چنین مواردی هستیم اما تعدادش خیلی کمتر است.
با این وجود وی در رابطه با ضرورت تغییر استراتژی 
اصالح طلبان در انتخابات آتی مجلس نیز، گفت: »به 
نظر من وسط طناب را گرفتن همیشه جواب نمی دهد. 
شاید یک بار و با یاری شانس طناب به سمتی که 
ما مایل هستیم کشیده شود اما همیشه اینطور نیست. 
به اعتقاد من اصالح طلبان یا هر گروه سیاسی دیگری 
که به آینده بلند مدت خود فکر می کند، باید مواضع 

شفاف و روشن اتخاذ کند«.
پیش به سوی کیفیت

دو  آنچه  مانند  امید  فراکسیون  غیرشفاف  عملکرد 

دستگی در جریان انتخاب هیات رئیسه مجلس یا 
ماجرای استیضاح علی ربیعی وزیر کار سبب شده که 
برخی سیاسیون هشدار دهند که اگر این رویه ادامه 
یابد باعث بدبین شدن مردم به این جریان سیاسی و 

در نهایت دلسردی آن ها خواهد شد.
طرح موضوع تغییر استراتژی از سوی عارف نشان 
می دهد که آقایان اصالح طلب راه یافته به مجلس نیز 
باور دارند که با این روش نمی توان مسیر انتخابات 

سال ۹8 را هدایت کند.
از اعضای فراکسیون  غالمرضا حیدری یکی دیگر 
امید مجلس نیز در گفت وگو با »خبرآنالین« از احتمال 
دلسرد شدن مردم نسبت به جریان اصالح طلب سخن 

گفت.
او رد صالحیت های گسترده در سال ۹4 را اصلی ترین 
علت قرار گرفتن مدعیان اصالح طلبی در فهرست 

امید دانست و گفت: » حدود 170 نماینده به وسیله 
فهرست مورد حمایت اصالح طلبان به مجلس فرستاده 
و در مراحل مختلف مشخص شد که تعداد نمایندگان 
اصالح طلب واقعی خیلی کمتر از این تعداد است. 
عده ای که اصالح طلب نبودند فقط به خاطر شانس 
رای آوری بیشتر در این فهرست قرار گرفتند و بعد از 
آغاز به کار مجلس با فراکسیون امید همراهی نکردند«.
عضو کمسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: »انتظارات 
از فراکسیون امید در واقع انتظار از یک فهرست 170 
نفره است در حالی که تعداد واقعی خیلی کمتر است 
و ما اکثریت را در اختیار نداریم تا هر تصمیمی که 
می گیریم، رای آورد. این باعث تشویش اذهان مردم 
خواهد شد و مردمی که به این لیست رای داده اند را 

بدبین و دلسرد می کند«.
وی با اشاره به افرادی که در چارچوب لیست امید 
رای آوردند و بعد فراکسیون مستقلین را تشکیل دادند، 
گفت: » به قول اصولگرایان والیی معلوم نیست که 
موضوع آن ها چیست. این خیلی بد است و همکاری 
نمایندگان با یکدیگر را نیز سخت می کند. نمایندگان 
نمی دانند که میزان اعتمادشان به یکدیگر باید چقدر 
که  نیست  مجلس  نماینده  یک  شان  در  این  باشد. 

موضع گیری های او اینقدر غیرقابل پیش بینی باشد«.
حیدری در پاسخ به اینکه برای تکرار نشدن این مساله 
در سال ۹8 چه استراتژی باید اتخاذ شود، گفت: » 
به  دیگر  که  باشد  نحوی  به  باید  استراتژی  تغییر 
کمیت توجه نکرد و به کیفیت بپردازیم. باید کسانی 
باشند که  در فهرست مورد حمایت اصالح طلبان 
امتحان خود را از نظر تفکر و عمل در اصالح طلبی 

پس داده اند«.
نماینده تهران در مجلس شورای اسالمی تصریح 
کرد: » منظور از اصالح طلبی این است که ضمن 
واقع بینی مدافع منافع ملی باشیم و مواضعمان به 
است  ویژگی  مهم ترین  این  نکند.  تغییر  روز  نرخ 
و در استراتژی جریان اصالحات در انتخابات آتی 

باید مورد توجه قرار گیرد«.
مجلس دهم در نیمه راه است و رای اعتماد به کابینه 
را  مهم ترین وظایف چهارساله خود  از  یکی  یعنی 
پشت سر گذاشته است. اکنون نمایندگان اصالح طلب 
معتقدند که کاستی های موجود در مجلس ناشی از 
شیوه ای است که در سال ۹4 به خاطر شرایط وقت 
ناگزیر به انتخاب آن شده اند و در انتخابات آتی باید 
به نحو دیگری عمل کنند. شاید رایزنی های پشت 
پرده برای بستن لیست اصالح طلبان در سال ۹8 کم 

کم آغاز شود.

خط   ونشان زودهنگام



استان خوزستان به عنوان اولین 
اشتباه  های  سیاست  قربانی 
مدیریت منابع آبی به ویژه در 
سرشاخه  از  آب  انتقال  بحث 
سالی  چند  کارون  و  دز  های 
اعالم خطر می کند  است که 
در  نیز  کشور  نقاط  سایر  که 
حال وارد شدن به این مرحله 

بحرانی هستند
نمایندگان  مجمع  رئیس 
درمجلس گفت:از  خوزستان 
بیت  هزینه  با  پیش  دهه  دو 
المال،سیاست انتقال آب از یک 
از  به حوزه دیگر  آبریز  حوزه 
سوی وزارت نیرو دنبال شد که 

این سیاست اشتباه هردو حوزه را با خطر مواجه کرد.
به  مجلس  اعتماد  عدم  به  اشاره  با  زاده  پاپی  عباس 
وزیرپیشنهادی نیرو و مخالفت نمایندگان استان خوزستان 
با وی گفت:خداوند هر منطقه ای را با یک پتانسیل، اقلیم و 

آب و خاک خاص خودش ایجاد کرده است.
دست اندازی به شرایط طبیعی استان ها 

عوارض زیست محیطی دارد
نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسالمی افزود: استان 
خوزستان نیز شرایط خاصی دارد و اگر بخواهیم در شرایط 
طبیعی آن دست اندازی کنیم عوارض زیست محیطی آن 

هزینه های سنگینی را بر ما تحمیل خواهد کرد.
تصریح  مجلس  در  خوزستان  نمایندگان  مجمع  رئیس 
کرد:استان خوزستان به عنوان اولین قربانی سیاست های 
از  انتقال آب  اشتباه مدیریت منابع آبی به ویژه در بحث 
سرشاخه های دز و کارون چند سالی است که اعالم خطر 
می کند که سایر نقاط کشور نیز در حال وارد شدن به این 
مرحله بحرانی هستند. وی با اشاره به اینکه این بحران عالوه 
برخوزستان به تدریج همه کشور از جمله دریاچه ارومیه، 
استان همدان و  خراسان را با خودش درگیر کرده است 
افزود: بررسی میانگین 40 ساله بارندگی کشور نشان می دهد 
که ما خیلی کاهش بارندگی نداشته ایم اما مدیریت منابع آبی 

اشتباه بوده است.

پیام مهم مجلس به دولت توجه به مدیریت منابع آبی بود
پاپی زاده تصریح کرد: مجلس پیام مهمی را به دولت داد 
و آن اینکه آب موضوع اساسی کشور است و دولت حتما 
باید آن را مدیریت کند و علت اینکه آقای رئیس جمهور به 
اهمیت مسئله آب می پردازد، به دلیل اعتراضات یک هفته 
گذشته نمایندگان مجلس بود و موضع جدی نمایندگان در 
مقابل گزینه پیشنهادی وزارت نیرو باعث شد که دولت این 

اهمیت را درک کند.
به دولت گفته بودیم بیطرف را معرفی نکند

اعالم  دولت  به  کرد:ما  تصریح  دهم  مجلس  نماینده  این 
کرده بودیم که چنین گزینه ای را به مجلس معرفی نکرده 
و سیاست های اشتباه گذشته را  دنبال نکند و در سیاست 
اشتباه گذشته تجدید نظر کند و اصرار مجلس بر این است که 
دولت بپذیرد که موضوع آب، موضوع اساسی کشور است. 
نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان 
کرد:چالش هایی که در حوزه منابع آبی به ویژه در استان 
خوزستان ایجاد شده از جمله انتقال آب از سرشاخه های 

دز وکارون به شدت به  مناطق مختلف آسیب زده است.
اجماع نمایندگان 14 استان برای رای عدم 

اعتماد به وزیر پیشنهادی نیرو
وی ادامه داد:با توجه به  گسترش بحران آب، نمایندگان 14 
استان از جمله خوزستان، چهار محال و بختیاری،کهکلویه 
و بویر احمد، کرمانشاه،لرستان، آذربایجان غربی،آذربایجان 

گیالن،  مازندران،  شرقی، 
گلستان، خراسان های رضوی، 
اجماع  به  جنوبی  و  شمالی 
رسیدند که هر چه زودتر پیامی 
در  هم  آن  و  بدهند  دولت  به 

قالب عدم رای به وزیر.
سدگتوند اراضی 

کشاورزی خوزستان را 
نابود کرد

پاپی زاده افزود:متاسفانه تا االن 
نکته  این  به  تنها  نیرو  وزارت 
توجه کرده است که در منطقه 
ای آب وجود دارد باید و سد 
که  نکرده  نگاه  ساخته شود؛اما 
سد اشتباهی همچون سدگتوند که ساخته می شود؛تبدیل به کوه 
نمک می شود و تمام اراضی کشاورزی استان پهناوری همچون 

خوزستان را نابود می کند و حیات مردم را به خطر می اندازد.
ریل گذاری سیاست های اشتباه 

در حوزه مدیریت منابع آبی درزمان وزارت 
بیطرف اتفاق افتاد

نماینده مردم دزفول در مجلس بااشاره به اینکه ریل گذاری 
سیاست های اشتباه در حوزه مدیریت منابع آبی درزمان دو دوره 
وزارت »بیطرف« اتفاق افتاد؛خاطرنشان کرد: این سیاست ها و 
برنامه ها در دوره های بعد دنبال شد و همچنان اثرات منفی خود 
را نشان می دهد اما می خواهیم از این پس ادامه پیدا نکند؛چرا 

که هرجا جلوی ضرر را بگیریم، منفعت است.
سدسازی ترکیه منشاء خارجی ورود 

ریزگردها به ایران
مجلس  طبیعی  منابع  و  کشاورزی،آب  کمیسیون  عضو 
خاطرنشان کرد: وزارت نیرو باید عالوه بر حوزه های داخلی 
در حوزه های آبریز خارجی نیز حساس باشد چراکه با سد 
سازی ترکیه  در حوزه دجله و فرات بین النهرین خشک 
شده و موجب بروز تشدید پدیده ریزگردها و ورود آن به 
کشور ما خواهد شد و این نشان می دهد که وزارت نیرو 
تاکنون درغفلت به سربرده در حالی که اثرات ثانویه این سد 

سازی متوجه ما می شود.

 وزیر نفت با اشاره به گازهای همراه نفت که در خوزستان 
این  دولت  تأکید  با  که  می گویم  مردم  به  گفت:  می سوزد، 
موضوع را در دستورکار قرار داده ایم تا سوختن این گازها تا 
پایان این دولت به نزدیک صفر برسد و برای اجرای آن نیز 

مجری ویژه قرار خواهیم داد. 
  بیژن نامدار زنگنه اظهار کرد: امروز در جلسه ای که با فعاالن 
اقتصادی و فعاالن حوزه ساخت تجهیزات نفت در خوزستان 
داشتم، قرار شد تا با برگزاری کارگاه های آموزشی برای آن ها، 
زمینه را برای مشارکت حداکثری و آمادگی کامل واحدها برای 

فعالیت در قراردادهای نفتی آماده کنیم. 
وی افزود:با این کار می توانیم حجم عظیمی از سرمایه گذاری ها 
را در ایران و خوزستان به ثمر برسانیم زیرا خوزستان ظرفیت 

عظیمی برای ساخت تجهیزات موردنیاز صنعت نفت دارد. 
برنامه هایی  نفتی،  قراردادهای  کنار  در  کرد:  تصریح  زنگنه 
برای نوسازی تأسیسات صنعت نفت داریم و در این زمینه از 
ظرفیت و توان تولیدکنندگان قطعات در کشور و به خصوص 

استان خوزستان بهره مند خواهیم شد. 
در  مقاومتی  اقتصاد  ستاد  جلسه  برگزاری  به  اشاره  با  وی 
مشکالت  بحث  در  تا  است  قرار  کرد:  عنوان  خوزستان، 
مسئوالن  حضور  با  را  جلسه ای  عراق  کشور  به  صادرات 
امور  تجارت،  معدن،  صنعت،  وزارت  مسئوالن  و  خوزستان 
اقتصادی و بانک ها در تهران تشکیل دهیم و تا آنجا که ممکن 

است نسبت به حل مشکالت در این زمینه اقدام کنیم. 
زنگنه ادامه داد: مساله دیگر بحث ایجاد شهرک صنعتی صنایع 
و  آغاجاری  منطقه  در  پتروشیمی  دستی  پایین  و  دستی  میان 
کرده  پیگیری  به خوبی  را  مساله  این  استان  که  است  امیدیه 
است و در این زمینه ما نیز کمک می کنیم تا کار به سرانجام 

برسد، زیرا یک کار با ارزش است. 
وزیر نفت عنوان کرد: آموزش فنی و حرفه ای، بحث راه های 
خوزستان و طرح 550 هزار هکتاری از جمله دیگر مسایلی 
است که آن ها را پیگیری خواهیم کرد تا شاهد حل مشکالت 

آن ها در خوزستان باشیم. 
زنگنه اظهار کرد: آینده استان خوزستان با توجه به ظرفیت ها و 
گرایشی که دولت دارد و همچنین نامگذاری سال به نام تولید 

و اشتغال، روشن و خوب است. 
وی ادامه داد: با اجرای طرح های نفت، کشاورزی و زیربنایی 
مانند راه ها و همچنین توسعه پتروشیمی که برای آینده مدنظر 
است، همه باید دست به دست هم دهیم و با امید پیش رویم تا 
با تجهیز منابع داخلی و خارجی بتوانیم جهش بزرگی به سوی 

آینده ای روشن برای خوزستان رقم بزنیم. 
وزیر نفت با بیان این که میدان های مشترک عمده ای در استان 
بزرگترین  یاران  آزادگان،  یادآوران،  گفت:  داریم،  خوزستان 
در  و  دارند  وجود  خوزستان  استان  در  که  است  میدان هایی 
این زمینه در حال مذاکره برای توسعه میدان های مشترک نفتی 
غرب کارون هستیم.  زنگنه اظهار کرد: مناقصه میدان آزادگان 
برگزار شده و در حال اجرا است. شرکت های عالقه مندی که 
از آن ها دعوت شده بود، با همکاران ایرانی خود حضور یافتند 
و از این میدان بازدید کردند. امروز مجددا جلسه ای تکمیلی با 
مدیران آن ها در تهران برگزار می شود که این کار در واقع جزو 
فرآیند مناقصه است.  وی افزود: بعد از این جلسات زمانی 
حدود چهار ماه برای ارئه پیشنهادات وجود دارد تا بتوان آن ها 
را بررسی کرد و سپس در یک زمان چند ماهه برنده مناقصه 
به گازهایی که در  با اشاره  انتخاب خواهد شد.  وزیر نفت 
خوزستان می سوزد، گفت: به مردم می گویم که با تأکید دولت 
این موضوع را در دستورکار قرار داده ایم تا سوختن این گازها 
تا پایان این دولت به نزدیک صفر برسد و برای اجرای آن نیز 

مجری ویژه قرار خواهیم داد. 
زنگنه خاطر نشان کرد: دستور خواهم داد که وقتی می خواهند 
چاه ها را فعال کنند، دیگر هیچ نفتی را نسوزانند و از دستگاه 
امیدواریم  از آلودگی کم شود.  تا بخشی  mot استفاده کنند 
ال  جی  ان  ساخت  با  آینده  سال  چند  ظرف  آلودگی ها  این 

کاهش پیدا کند.

خوزستان، اولین قربانی سیاست های
 اشتباه مدیریت منابع آبی
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کارون

ش�ت ا د د یا

اگر احل  توجه به رسانه ها از هر نوعش ) صوتی، تصویری، 
کاغذی و ...( باشیم برخود می بالیم که هر روز یا هر چند روز 
کمتر یا بیشتر پروژه ای کلنگ زده میشود ، مورد بازدید قرار می 
گیرد، افتتاح می شود، و اگر هم افتتاح هم نشود و گرفتار تعطیلی 
با علت یا بی علت شود باز در باره اش سخن گفته می شود که 
با مخارج سنگین این پروژه افتتاح گردیده ، ریز مخارج هم اعالم 
می شود و اگر در ضمن اجرای پروژه ای، این پروژه مورد بازدید 
قرار گیرد، بالفاصله تصویر مقامات مورد بازدید با اظهار نظرها، 
تعریف و تمجید در رسانه ها منعکس می گردد . یک تقاطع غیر 
همسطح در میدانی در حال اجراست که مقامات و مسئوالن شهر 
از آن بازدید بعمل می آورند و روز بعد تصویر خیلی بزرگی از 
این مسئوالن محترم در میانه میدان شهر نصب میشود، اگر حال و 
حوصله داشته باشی می توانی تمام مسئوالن رده باال را در تصویر 
ببینی. نمونه دیگر، سرمایه داری اقدام به اجرای یک ساختمان می 
کند، گویا می خواهد مرکز خرید یا همان فروشگاه سابق دایر کند 
باز مقامات بسیار محترم و عزیز با دعوت یا بی دعوت می روند 
و از عملیات اجرایی باز دید بعمل می آورند و مالک یا سازنده یا 
سرمایه گذار هم از سختی کار می گوید.گله می کند از همه چیز 

و همه جا خصوصاً از معضلی بنام کمبود نقدینگی که البد قول 
هم میگیرد که مشکلش حل بشود .رسانه ملی هم در میان برنامه 
ها بصورت گزارش یا هر عنوان دیگری از دیگر پروژه های انجام 
شده خبر می دهد .اما خوب که دقت می کنی در انبوه این همه 
کارها ی عمرانی، درمانی و مشابه آنها چیزی که نیست یا خبر 
از چیزی که نیست افتتاج یا بازدید از پروژه های فرهنگی شهرو 
دیارمان است .از آقای مسئول محترم و سخت کوش و نه سخت 
کوش سئوال داریم چند بار به دفتر یک روزنامه محلی سرزده ای 
؟آیا تا بحال گوش به دردو دل مدیر و سردبیر این روزنامه یا آن 
روزنامه گوش فراداده اید؟آیا از سختی و در گیری های کار این 
رسانه آگاهی پیدا کرده اید؟ چقدر برای رفع مشکالتشان اقدام 
نموده اید؟ میدانید ، خوب هم می دانید، رسانه یا روزنامه آنهم 
روزنامه محلی می تواند چشم و گوش مسئولین باشد و به راحتی 
و با صداقت درد ها و آالم مردمان شهرتان و روستاهایتان را به 
شما می گوید .نگذارید این عزیزان در کار خود دلسرد شوند آنها 
هم مثل دیگر پروژه ها احتیاج به دیدن دارند .کوتاهی نکنید حتی 
اگر وقت شما اندک و برای کارهای مهم تری صرف می شود ، 

از پروژه های فرهنگی هم دیدن کنید. 

آدم خیال می کند اسامی ماههای سال همینطور خود بخود به آنها 
داده اند حساب و کتاب داشتند ، کار دیروز و پریروز هم نبوده 
، از قدیم االیام دانشمندان نشسته اند و فکر کرده اند که به فالن 
ماه چه اسمی بدهند  و یا ندهند ، خوب که نگاه می کنی  می 
گویی دمشان گرم .اکر مرداد را مرداد گفته اند علتش شاید این 
بود، که در این ماه مردمان این شهر و البته نه و آن شهرهای خوش 
و آب و هوا از شدت گرما جان به جانان  میدهند چه نامی بهتر 
از این مرداد. یا در گرمای تیرماه که گرمای آن بقول سعدی علیه 
رحمه که گفته گرمایش مغز استخوان سوزاندی، در گرما واقعًا 
هم گوشت وهم استخوان را می سوزاند .ماههای دیگر هم به 
همین گونه.اما این یکی که قباًل و در گذشته آخرین ماه تابستان 
محسوب می شد و حاال باید این عنوان را از او بگیریم ، امتیازات 
دیگری داد ، اگر قرا باشد به ماهها به خاطر امتیازاتشان نمره بدهیم 
باید شهریور را نمره باالئی بدهیم اگر چه این ماه دیگر ما، آخر 
تابستان از نظر اهالی شهر ما محسوب نمی شود و در این مورد 

کسر نمره و یا شاید افزایش نمره گیرد، حقش بیشتر  از ماههای 
دیگر است .هر کس قبول ندارد که باید به این ماه نمره ) بیست 
( بدهیم بیاید و یک ساعت در ساعت یک ظهر بیست قدم در 
سطح شهر راه برود .هر چه از گرما گفته اند و هر چه از گرما 
نگفته اند را خیلی راحت می بیند باالترین درجه حرارت هم 
راه هوائی شرجی ، آنهم چه شرجی ای ، شرجی این ماه ، 
پیشین  ماههای  در  دارد  بسیار  تفاوت  بقیه شرجی ها هم  با 
رطوبت بود و بس اما شرجی شهریور ) منظور شهریور سابق( 
جور دیگری است .هم رطوبت بسیار دارد و هم گرمای بسیار 
، چیز غریبی است رطوبت و گرما.مثل اینست که یک روز 
بارانی ، باران که در لطافت طبعش خلل نیست ) آب گرم ( 
زدود. کرد  عرق  هی  و  کرد  عرق  باید  هی  میشود  ببارد.چه 
حاالست که باید بگوئیم این ماه را بجای ) شهریور( ، ) شرجیور( 
بنامیم و کمترین فایده اش هم اینست که راه گله را هم بسته ایم 

.ماه شرجی ور است دیگر.

پروژههایفرهنگیراهمببینیم

امی��د حاجتی اظهار کرد: 115 پروژه به 
برنامه های ملی اختصاص داده شده که 
از این تعداد 111 پروژه مصداق استانی 
دارند. برای این پروژه ها برش اس��تانی 

تعریف شده است.
وی افزود: این پروژه ها بین 31 دستگاه 
اجرایی اس��تان تقسیم شده اند که با 53 
درصد پیشرفت فیزیکی مواجه هستند. 
ای��ن میزان پیش��رفت فیزیکی که مورد 
نظر ما نیس��ت، به چند دلیل اس��ت که 
از آن جمل��ه می توان به معرفی نکردن 
برخ��ی از وزارت خانه ه��ا هنوز متولی 
مشخص و پاس��خگویی برای استان ها 

در حوزه اقتصاد مقاومتی اشاره کرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
خوزس��تان تصری��ح ک��رد: برخ��ی از 

وزارتخان��ه ها نیز تاخیر در تعریف برش 
استانی و اهداف و تکالیف استانی داشتند 
و برای اینکه بیش از این از تعریف برش 
استانی عقب نمانیم، بر اساس سهمی که 
بخش های مختلف از اقتصاد ملی داشتند، 

اهداف پروژه های استانی تعریف شد.
حاجتی با اش��اره به اینکه در کنار این دو 
علت، برخی پروژه ها با اش��کال اعتباری 
مواجه بودند، گفت: 24 طرح ش��اخص 
در اس��تان خوزس��تان نظیر سیاست هایی 
ک��ه برای اقتصاد مقاومتی تعریف ش��ده، 
برنامه ری��زی ش��ده و ب��ه تکالیفی که در 
سطح ملی تعیین شده است، افزوده شد.

وی ادامه داد: از جمله این طرح ها، فعال 
کردن بنادر ش��ادگان و سجافی است که 
جزء مناطق محروم استان هستند و از نظر 
نرخ بیکاری تاثیر بس��یار خوبی در رونق 
بخشی په اقتصاد این مناطق داشته است.

برنام��ه  و  مدیری��ت  س��ازمان  رئی��س 
ریزی خوزس��تان ی��ادآور ش��د: تقویت 
حوزه گردش��گری ب��ا اولویت توس��عه 
در  آب��ی  گردش��گری  زیرس��اخت های 
اس��تان با توج��ه ب��ه ظرفیت س��دها و 
آب های جاری در اس��تان، تدوین بس��ته 
حمایت از ارتقای معیش��ت مرزنش��ینان 
ب��ا توجه به مس��ائل امنیت��ی و اقتصادی، 
و  س��رمایه گذاری  فرصت های  شناسایی 
برگزاری همایش های��ی که منجر به عقد 

تفاهمنامه های ارزشمند شد.
حاجتی اضافه کرد: تأس��یس 48 شرکت 
تولی��دات و  افزای��ش  بنی��ان و  دان��ش 
محصوالت دان��ش بنیان ب��ه میزان 265 
محصول جدی��د، اس��تفاده حداکثری از 
ظرفیت های توان مش��اوران و پیمانکاران 
بوم��ی در تامی��ن قطع��ات و تجه��زات 

صنایع نفت، گاز و پتروش��یمی، تصویب 
طرح توس��عه پایدار اس��تان و اختصاص 
ردیف اعتباری جداگانه توس��ط سازمان 
برنام��ه و بودج��ه کش��ور، تدوین طرح 
توس��عه اقتصادی شهرس��تان ها بر اساس 
برنام��ه آمایش س��رزمین، تدوین س��ند 
توسعه ش��یالت باتوجه به ظرفیت بسیار 
خوب موج��ود در ح��وزه آبزی پروری، 
تدوین س��ند توسعه روس��تایی و تثبیت 
روستانش��ینی از جمل��ه ای��ن فرصت ها 

هستند.
وی عن��وان کرد: در س��ال ۹2 نرخ تورم 
۹.31 درصد بوده و این رقم در س��ال ۹5 
به 1.8درصد رس��یده است. نرخ بیکاری 
1.13 بوده با تالش های صورت گرفته به 
7.12 رس��یده که امیدواریم با برنامه هایی 
که امسال در دست اقدام داریم، اقدامات 
مؤثرتری در جه��ت کاهش نرخ بیکاری 

استان داشته باشیم.
رئیس س��ازمان مدیری��ت و برنامه ریزی 
خوزس��تان با اش��اره ب��ه اینک��ه ارزش 
ص��ادرات غیرنفتی از 2.4 میلیارد دالر به 
5.6 میلی��ارد دالر افزای��ش یافت، یادآور 
ش��د: در بحث اقتصاد دان��ش بنیان که از 
سیاس��ت های ابالغی مقام معظم رهبری 
اس��ت، از 7۹ ش��رکت به 127 ش��رکت 
رس��یدیم و تع��داد محص��والت از 46 
محصول ب��ه 311 محصول افزایش یافته 

است.
حاجتی بیان ک��رد: وزارت نفت با توجه 
ب��ه ظرفیت های خ��ود می توان��د جبران 
کامل خسارت زیس��ت محیطی ناشی از 
فعالیت های نفتی در اس��تان خوزس��تان 
است که انتظار می رود شاهد تغییر مبنای 

محاسباتی در عوارض آالیندگی باشیم.
وی افزود: در حال حاضر بر مبنای هزینه 

تولید این عوارض پرداخت می ش��ود در 
صورتی که در قانون پیش بینی شده است 
بر مبن��ای درآمد حاص��ل از فروش این 

عوارض پرداخت شود.
رئیس س��ازمان مدیری��ت و برنامه ریزی 
خوزس��تان گفت: ای��ن تف��اوت ارزش 
بس��یار قابل توجه و منابع پایداری برای 
اس��تان ایجاد می کند ک��ه انتظار می رود 
طب��ق قانون ای��ن تغییر ایجاد ش��ود تا به 
شتاب بخش��یدن به جبران عقب ماندگی 

ها ببخشد.
حاجت��ی تصریح ک��رد: معتقدیم س��ایه 
س��نگین نفت بر اقتصاد استان خوزستان 
موجب شد بسیاری از بخش ها توسعه پیدا 
نکند. به عنوان مثال در حوزه گردش��گری 
تنها استانی هستیم که از ثبت جهانی سه اثر 

باستانی بهره مند هستیم.
ظرفی��ت  از  خوزس��تان  داد:  ادام��ه  وی 
گردشگری جنگ بهره مند است و در کنار 
این ظرفیت ها از ظرفیت های گردش��گری 
آب��ی و س��المت برخورداری��م ام��ا هیچ 
توس��عه ای در این بخش ها صورت نگرفته 
اس��ت؛ این اتف��اق به ص��ورت خاص در 
شهرس��تان های نفت��ی رخ داده به صورتی 
که شهرهای نفتی همچون مسجدسلیمان، 
آغاجاری و هفتکل پس از اس��تخراج نفت 

به یک مخروبه تبدیل شدند.
رئیس س��ازمان مدیری��ت و برنامه ریزی 
خوزستان درخواست کرد: انتظار این است 
با توجه به اینکه این ش��هرها دین خود را 
به صنع��ت نفت و کش��ور ادا کرده اند در 
راستای احیای مس��ئولیت های اجتماعی 
نفت به این ش��هرها کمک ش��ود تا س��ه 
برنامه احیاء و توس��عه ش��هرهای نفتی با 
مش��ارکت وزارت نفت تدوین و اجرایی 

شود.

حاجتی بیان کرد: عدم تناس��ب فعالیت 
های میان دس��تی و باال دستی در حوزه 
نفت نیز برای استان مشکل ایجاد کرده 
و سهم استان حدود 65 درصد در تولید 
نفت خام است اما سهم پاالیش نفت ما 

1۹ درصد است.
وی با بیان اینکه س��هم خوزس��تان در 
تولید صنایع  باالدس��ت پتروشیمی 35 
درصد اس��ت اما س��هم میان دس��تی و 
پایین دس��تی ما 3 درصد اس��ت، ادامه 
داد: تقاض��ا داریم در این راس��تا کمک 
شود جایی که س��رمایه گذاران باید به 
س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی برای 
فاینان��س معرفی ش��وند.  مجوزه��ای 
اختص��اص فاینانس مناس��ب س��رمایه 
گذاری در خوزس��تان در راستای برنامه 
آمای��ش ملی می تواند کمک کند س��رمایه 

گذاران متقاضی جذب شوند.
رئیس س��ازمان مدیری��ت و برنامه ریزی 
خوزستان گفت: وزارت نفت می تواند در 
خصوص توس��عه مناطق ویژه اقتصادی به 
ویژه در حوزه نفت به اس��تان خوزس��تان 

کمک کند.
حاجتی ادامه داد: خوزس��تان استان اول به 
لحاظ تن کیلومتر کاالی حمل شده از مبداء 
اس��ت اما وضعیت تناسب  کیفیت راه ها با 
این رتبه بسیار ضعیف است. نسبت بزرگ 
راه و آزادراه ب��ه کل راه اس��تان دارای رتبه 
14 کشور هستیم که باعث ایجاد حوادث و 

افزایش مرگ و میر شده است.
وی گفت: وزارت نفت می تواند در بخشی 
که اس��تفاده بیش��تری از راه ه��ا دارد، در 
توسعه راه ها کمک کند. همچنین با توجه 
به تبصره یک قانون بودجه در خصوص 
پیش بینی اختصاص قیر رایگان از طریق 
وزارت نف��ت، به خوزس��تان اختصاص 

مناسب تری داده شود.
رئیس س��ازمان مدیری��ت و برنامه ریزی 
خوزس��تان گفت: یکی از اتفاقاتی که در 
اس��تان رخ می دهد، رونق تولید و بهبود 
فضای کس��ب و کار است؛ بخشی از این 
برنامه در حوزه صادرات اس��ت و س��ال 
گذش��ته 440 میلیارد تومان تسهیالت از 
منابع داخل��ی بانک ها با نرخ حداقل 18 
درص��د به واحدهای تولیدی خوزس��تان 

اختصاص داده شد.
حاجت��ی اضاف��ه کرد: این تس��هیالت به 
واحدهای دارای پیشرفت فیزیکی باالی 
70 درص��د و آنهایی که به دلیل مش��کل 
س��رمایه در گردش با ظرفیت 30 درصد 

فعالیت می کنند، اعطا شد.

سوزاندنگازهایهمراهنفتدرخوزستان
تاپایاندولتبهصفرمیرسد

سیدرحیم آقازاده

ماهشرجیور

شهرهای نفتی خوزستان به مخروبه تبدیل شدند
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان گفت: شهرهای نفتی همچون 

مسجدسلیمان، آغاجاری و هفتکل پس از استخراج نفت به یک مخروبه تبدیل شدند.
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جتماعی ا

معاونتزناندولتیازدهم
چهدستاوردهاوحاشیههاییداشت؟

زن��ان  ورزشگاه ،توانمندس��ازی  ب��ه  ورودزن��ان 
سرپرست خانوار،اصالح قانون گذرنامه وخروج زنان ازکشور 

و...
با اتمام کار شهیندخت موالوردی به عنوان معاون رییس جمهور 
در امور زنان و خانواده، می ش��ود نگاهی داشت به عملکردی 
که او در این مدت داشته و راهی که باید دید معصومه ابتکار، 

چقدر ادامه دهنده آن است.
مع��اون رییس جمه��ور در امور زنان و خان��واده، جزو آخرین 
گزینه هایی بود که در دولت یازدهم در سال 13۹2 معرفی شد. 
بعد از گمانه زنی ها و انتظارها برای انتخاب روحانی، سرانجام 

این ش��هیندخت موالوردی 
بود که با سابقه فعالیت هایی 
که در حوزه زنان و تحصیل 
داش��ت،  رش��ته حقوق  در 
ب��ر صندلی ای نشس��ت که 
چش��م میلیون ه��ا زن به آن 
بود؛ چشم امید برای تحقق 
خواسته هایشان، شنیده شدن 
صدایشان و بیان و پیگیری 
آنها از س��وی یک مس��ئول 

دولتی.
س��ابقه فعالیت ه��ای مدنی 

ش��هیندخت موالوردی، باعث ش��ده بود او به این خواسته ها 
آش��نایی داشته باشد. او پیش از انتخاب به عنوان معاون حسن 
روحانی، در دولت اصالحات مشارکت زنان ریاست جمهوری 
و دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان بود و به عنوان 
مس��ئول کمیته حقوقی ائتالف اس��المی زنان فعالیت داش��ت. 
م��والوردی از افرادی بود ک��ه در دولت دهم، به عملکردهایی 
برای خانه نشین کردن زنان و تصویرسازی آنها صرفا به عنوان 
مادرانی که باید در خانه بمانند و توانایی هایشان در اجتماع کمتر 
دیده ش��ود، اعتراض داش��ت. او مانند بسیاری دیگر از فعاالن 
حوزه زنان، می دانست چه شکاف های عمیقی بین توانایی های 
زنان و فرصت هایی که به آنها اختصاص داده می ش��ود وجود 
دارد و بارها بر رتبه نامطلوب ایران در ش��کاف  جنسیتی اشاره 
کرده بود. حاال این س��مت جدید، فرصتی محسوب می شد که 
ببین��د او که خودش منتقد بوده، چه گام هایی می تواند برای پر 
کردن این شکاف ها بردارد و تا چه حد می تواند به دغدغه های 
زنان ش��هری و روستایی، ش��اغل و خانه دار، مجرد و متاهل، 
ورزشکار و هنرمند و پیر و جوان پاسخ بدهد. چهارسال پیش، 
موالوردی در مراسم معارفه اش به این دغدغه مندی برای اقشار 
مختلف زنان اش��اره کرد و با تاکید بر این که »کارهای زیادی 
در حوزه زنان روی زمین مانده« گفت: به ش��دت به همگرایی 
نیازمندیم و تمام زنان ایرانی را از هر دسته و گروه به مشارکت 
می طلبیم و دست نیاز خود را به سوی همه آن ها دراز می کنیم.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده دولت یازدهم، در 
طول چهار سال فعالیتش در معرض اتهام و تهمت و تیترهایی 
با ادبیاتی زننده از سوی رسانه های مخالف دولت قرار گرفت، 

از س��وی دیگر بعضی عملکردها یا گفته هایش به مذاق فعاالن 
حوزه زنان خوش نیامد و معتقد بودند می توانست شجاعانه تر 
در بعض��ی موارد واکنش نش��ان دهد و از بی��ان مطالبات زنان 
عقب نش��ینی نکند، ام��ا با همه اینه��ا، او با رویک��رد اعتدالی 
تمام تالش��ش را ک��رد که بتوان��د وضعیت زن��ان را به نقطه 
مطلوب تری برس��اند و مس��یری را ایجاد کند که حتی اگر این 
فعالیت ها در دوره مسئولیتش به ثمر ننشست، با گفتمان سازی 
مناس��ب و تغییر رویکرد جامع��ه، در آینده دور یا نزدیک، این 
خواسته ها بیش��تر محقق ش��وند. همانطور که خودش درباره 
مهمتری��ن عملکردهای معاونت زن��ان در طول دوره فعالیتش 
اعتماد  »افزای��ش  می گوید؛ 
ب��ه نف��س زن��ان، اعتم��اد 
ب��ه صالحیت ها و  دول��ت 
و  زن��ان  شایس��تگی های 
همینط��ور اعتم��اد زنان به 

برنامه های دولت«.
اما این مسئولیت چهارساله، 
که بس��یاری فکر می کردند 
دول��ت  در  اس��ت  ق��رار 
دوازدهم ادامه داش��ته باشد، 
به دالیل��ی که چن��دان هم 
مشخص نشد کدامند، ادامه 
پیدا نکرد، ش��هیندخت موالوردی در دولت دوازدهم س��مت 
دیگری گرفت، به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور 
حقوق ش��هروندی ش��روع به فعالیت کرد و قرار شد معصومه 
ابت��کار، رییس س��ازمان حفاظت از محیط زیس��ت در دولت 

یازدهم، نماینده مطالبات زنان در دولت جدید باشد.

سهمزناندرمدیریتکشور
بایدبه30درصدبرسد

نماینده مردم اصفهان گفت: طبق برنامه شش��م توس��عه، سهم 
زنان در مدیریت کشور باید 30 درصد افزایش یابد.

ناهید تاج الدین نماینده مردم اصفهان در جلسه علنی امروز طی 
تذکری ش��فاهی اظهار داش��ت:  مطابق با تعهد اسناد باالدستی 
باید تا پایان برنامه شش��م توسعه سهم زنان در مدیریت کشور 
8 درصد افزایش یافته و به 30 درصد برس��د اما امروز پس از 
بررس��ی کابینه جدید و رأی اعتماد جای خالی زنان را بیش از 

پیش در عرصه مدیریتی کشور حفظ می کنیم.
وی تصری��ح ک��رد: این در حالی اس��ت ک��ه در دو دهه اخیر 
مشارکت زنان در آموزش عالی و تخصص آنان 14 برابر شده 
اما حضور آنان در عرصه های مدیریتی تغییر محسوسی نداشته 

است.
نماین��ده م��ردم اصفه��ان خاطرنش��ان ک��رد:  از وزرای جدید 
می خواهیم به قانون برنامه ششم درباره حضور زنان در عرصه 
مدیریت کش��ور متعهد باش��ند چرا که ب��ی توجهی به این امر 

شکاف جنسیتی را در ایران پررنگ تر می کند.

ن�ان ز

فضای رس��انه ای و مج��ازی فرصتی مغتنم برای گس��ترش 
چرخ��ه اطالعات و آگاهی اس��ت و حضور کودکان در این 
محی��ط هم راهی برای بالندگی بیش��تر و هم به عنوان حقی 

برای انتش��ار افکار و نظرات کودکان اس��ت.
ماده دوازده پیمان نامه جهانی حقوق کودک کش��ور های عضو 
را موظف به تضمی��ن حق ابراز آزادانه عقاید کودکان در تمام 
امور مربوط به آنان می نماید و ماده سیزده همین میثاق، ضمن 

دف��اع از ح��ق آزادی بی��ان این 
حق را ش��امل مواردی از جمله 
و  دریاف��ت  جس��تجو،  آزادی 
ارائه اطالعات به هرش��کلی که 
از ط��رف کودک انتخاب ش��ود، 
می داند.  از سویی اما این حضور 
ک��ودکان در رس��انه ها و فضای 
مجازی می بایس��ت ب��ا رضایت 
کامل کودک و والدین او و قطعا 
مبتنی ب��ر مالحظ��ات حرفه ای، 
قانونی و اخالقی رسانه ای است 
و البته شایس��ته اس��ت کاربران 
فض��ای مج��ازی نی��ز در مورد 
موض��وع کودکان وحق��وق آنان 
بادق��ت و حساس��یت الزم عمل 

کنند.
حق��وق  ای��ن  رعای��ت  ع��دم 
می تواندعم��دی ی��ا غیر عمدی 
و با اهداف مختلفی از تحس��ین 
زیبایی، طنز و شوخی، سرگرمی 

گرفت��ه تا افزایش مخاطب یا س��وء اس��تفاده را در برگیرد. در 
این میان مس��ولیت بزرگی متوجه جامعه رسانه ای-مطبوعاتی 
برای رعایت این اصول حرفه ای اس��ت تا افراد ش��اغل در آن 
آموزش های الزم در این زمینه را دریافت نموده و این آموزه ها 
را در انج��ام وظایف حرفه ای به طور ج��دی به کار بگیرند و 
در عین حال به طور عملی الهام بخش و آموزشگر این اصول 

برای تمام جامعه باشند.
تهی��ه مصاحب��ه وگ��زارش از کودکان��ی ک��ه والدی��ن آنها به 
انجام جرمی خبرس��از در جامعه متهم ش��ده اند و در ش��رایط 
نامساعدروحی هستند و خود نیاز به حمایت روانی و اجتماعی 

دارند، توس��ط برخی رس��انه ها با چه هدفی صورت می گیرد 
و چ��ه فایده  احتمالی در مصاحب��ه ای چنین از کودکی که تنها 
رابطه اش با اتهام و جرم، تنها فرزند متهم بودن اس��ت وجود 
دارد و اصوال نقش فرزند یک متهم در فرآیند جرم چیس��ت؟! 
چنین کودکانی به دلیل ش��رایط خبرساز شدن انفجاری امری 
حساسیت برانگیز در جامعه مربوط به والدین و نزدیکان خود 
تحت فش��ار و در معرض آس��یب های روانی بسیار در حال و 

آینده هستند.
اضاف��ه کردن این فش��ار با 
انج��ام مصاحبه ها و اطالق 
عباراتی مث��ل »فرزند قاتل« 
آن در رس��انه ها  امث��ال  و 
فقط گامی در راه سنگین تر 
نمودن این فشار خردکننده 
اگ��ر چنین  روانی اس��ت. 
اقداماتی ب��ه خاطر آگاهی 
و  جامع��ه  ب��ه  بخش��ی 
پیش��گیری اس��ت-که ب��ه 
از  نگارن��ده، مصاحبه  نظر 
ی��ک ک��ودک منس��وب به 
متهم چنین کارکردی ندارد 
ایجاد  ع��وارض  به  -اصال 
ش��ده احتمالی آن نمی ارزد 
نوع��ی  مص��داق  تنه��ا  و 
خش��ونت روانی و س��هل 
انگاری اس��ت و در ضمن 
استفاده  ممکن است شائبه 

ابزاری از کودکان برای جلب مخاطب بیشتر را نیز برانگیزد.
ماده ن��وزده پیمان نامه جهانی حقوق کودکان را که با توجه 
به تصویب مجلس، قانون کش��وری محس��وب می ش��ود را 
مرور کنیم: کش��ورهای عضو کلیه اقدامات قانونی، اجرایی 
و آموزش��ی را در حفاظت از کودک در برابر کلیه اش��کال 
خش��ونت جس��می یا روانی، صدمه ی��ا آزار، بی توجهی 
ی��ا رفتار توام با س��هل ان��گاری و. . . تضمین نموده و به 
عم��ل خواهند آورد.  قبل از هرهدفی به س��المت روانی 
و جس��می کودکان بیندیش��یم. خش��ونت گاهی بسیار بی 

ص��دا اتف��اق می افت��د.   

ش�ت ا د د یا بابک خطی 

اطالعرسانییاکودکآزاریروانی؟
* یادداشتی در مورد آسیب شناسی نقض حقوق کودکان با والدین مجرم-متهم

 توسط برخی رسانه ها و جامعه و روش های برون رفت از آن

وجود این برگه هویتی نقش مهمی در برخورداری افراد 
آموزشی،  امکانات  به جامعه،  تعلق  از احساس  جامعه 

رفاهی، بهداشت یا حتی مسافرت دارد. 
داشتن شناسنامه و اوراق هویتی شاید در نگاه افرادی 
که از آن بهره مند هستند، طبیعی یا غیرمهم به نظر آید 
اما نداشتن همین یک برگ برای احراز هویت به معنای 
فاقد شناسنامه  افراد  اجتماعی  نابودی زندگی فردی و 

خواهد بود.
اصلی  هویت  برگ  امروزی  شناسنامه  همان  یا  ِسجل 

در  افراد  شناسایی  برای  مهم  و 
آن  نبود  یا  بود  که  است  کشور 
جوانب زندگی اجتماعی و فردی 
یک شهروند ایرانی را مورد تاثیر 
قرار می دهد. فردی که شناسنامه 
ماند،  خواهد  سواد  بی  ندارد، 
کرد  خواهد  هویتی  بی  احساس 
هرگونه  از  تولد  بدو  همان  از  و 
امکانات دولتی و شهری بی بهره 

خواهد ماند.
در  شناسنامه  بی  افراد  وجود 
غیررسمی  آمارهای  و  کشور 
توجه  بارها  آنان،  زیاد  تعداد 
ای  رسانه  فضای  و  مسئوالن 
کرده  جلب  خود  به  را  کشور 
را  افراد  این  از  بخشی  است. 
می  تشکیل  ایرانی  زنان  فرزندان 

مدارک  و  اند  کرده  ازدواج  خارجی  اتباع  با  که  دهند 
هویتی برای آنان صادر نشده است. شمار زیادی از آنان 
نیز از پدر و مادر ایرانی و در ایران متولد شده اند اما 
به دالیل گوناگون مانند ثبت نشدن ازدواج پدر و مادر 
، پدران و مادران بی شناسنامه که عمدتا ناشی از فقر 

فرهنگی بی شناسنامه مانده اند.
روز گذشته 31 مردادماه، گروهی از خانواده های فاقد 
مدارک هویتی مقابل مجلس تجمع کردند و از نمایندگان 
خواستار رفع مشکالت چندین ساله خود شدند. میان 
این خانواده ها زنانی که فرزندان و همسرانشان از اتباع 
افغان یا عراقی بدون مدارک و اوراق هویتی  خارجی 

بودند.نیز دیده می شدند.

آماربیشناسنامههاباالاماغیررسمی
در  بدون شناسنامه  افراد  تعداد  از  دقیق و رسمی  آمار 
دست نیست، آمارهای موجود نیز تنها در حد پیش بینی 
و تخمین است. شنیده ها حاکی از وجود بیش از یک 

میلیون بی شناسنامه در کشور است.
»ابوالفضل ابوترابی« نماینده مجلس شورای اسالمی با 
استناد به پیش بینی وزارت اطالعات اعالم کرد که 300 
هزار فرد بی شناسنامه در کشور وجود دارند. اما به دلیل 
آمار سیاهی که در این رابطه وجود دارد به نظر می رسد 

آمار تخمینی آن حدود یک میلیون نفر باشد.

بر اساس آمار موجود، بیش از 400 هزار نفر از افراد 
نیز  آنان  از  نفر  اند که 4500  بی شناسنامه ها کودکان 
در استان سیستان و بلوچستان زندگی می کنند. به گفته 
یکی از نمایندگان مجلس مناطقی در این استان وجود 
در  و  اند  شناسنامه  فاقد  آن  جمعیت  تمامی  که  دارد 
وسعت،  اند.  بهره  بی  کنونی  امکانات  همه  از  نتیجه 
پراکندگی و جمعیت باالی این استان و همچنین، هم 
باالی  تعداد  اصلی  علل  از  ناآرام  کشورهای  با  مرزی 

افراد بی شناسنامه در این استان به شمار می رود.

استان های لرستان، کردستان و خوزستان نیز از دیگر 
مناطقی اند که باال بودن تعداد افراد بی شناسنامه در آن 
»عباس  گفته  به  نیز،  از طرفی  بینی می شود.  پیش  ها 
گودرزی« دیگر نماینده مجلس بیشتر افراد بی شناسنامه 
ای  عده  و  دهند  می  تشکیل  خارجی  اتباع  را  کشور 

ممکن است دارای زوج یا زوجه اتباع خارجی باشند.
آمارهای اعالم شده تنها پیش بینی بوده و ممکن است 
آن  از  کمتر  یا  بیشتر  در کشور  ها  شناسنامه  بی  تعداد 

باشد.

بیسوادیوبیهویتی
ازمصائببیشناسنامهبودن

شناخت  و  ابراز  سند  مهمترین  عنوان  به  شناسنامه 
بهره  رو  این  از  رود.  می  شمار  به  ایران  در  هویت 
این  با  دولتی  و  عمومی  امکانات  تمامی  از  مندی 
طور  به  بود.  خواهد  پذیر  امکان  شناسایی  مدرک 
تقریبی، افراد بی شناسنامه از همه خدمات اجتماعی 
به وجود آمدن  باعث  این مساله  و رفاهی محرومند. 
محدودیت های معیشتی و فشارهای مالی خواهد که 
در کنار محرومیت های ناشی از فقدان هویت قانونی 

بر چالش زندگی خواهد افزود.
نخستین چالشی که افراد بدون شناسنامه با آن روبه رو 
می شوند مساله آموزش است. کودکان و حتی درصد 

باالیی از این افراد بی سواد باقی مانده اند. بی سوادی 
یکی از چالشی ترین مسائل افراد فاقد شناسنامه است.

بهره مندی از امکاناتی مانند بیمه، یارانه، انشعاب، برق، 
گاز، تلفن، خدمات بانکی، امکان معامله، اشتغال، سفر، 
رانندگی، ازدواج از دیگر مشکالتی است که افراد بدون 
شناسنامه به دلیل نداشتن هویت از آن ها محروم مانده 

اند.
در این میان، مشکالت روحی و روانی ناشی از احساس 
قشربندی  و  ساختار  در  نگرفتن  قرار  و  هویتی  بی 
است  مهمی  مشکل  عمده  جامعه، 
که به طور معمول گریبان گیر این 

افراد می شود.
و  افراد  حیاتی  وقایع  نشدن  ثبت 
قرار نگرفتن در کنترل های آماری 
می  که  است  ای  مسئله  نیز  کشور 
کالن  و  خرد  های  برنامه  در  تواند 
یا  کشور  استانی  و  شهری  مناطق 
خلل  دولتی  های  برنامه  اجرای 
ایجاد کند. حل نشدن مشکل افراد 
باعث شکل  ایران  در  شناسنامه  بی 
بدون  کودکان  تولد  چرخه  گیری 
شناسنامه از والدین بدون شناسنامه 
خواهد شد و مشکالت این خانواده 
ساخت.  خواهد  دوچندان  را  ها 
یا  شناسنامه  بدون  بهتر،  عبارت  به 
کارت شناسایی، زندگی فرد مختل 

خواهد شد.
مادرشان  و  پدر  که  ایرانیانی  کنونی،  قانون  براساس 
دارای شناسنامه بوده اما خود به دالیلی شناسنامه ندارند 
با طی مراحل در سازمان ثابت احوال، می توانند اقدام 
است  جا  این  مشکل  اما  کنند  شناسنامه  دریافت  به 

بسیاری از والدین نیز خود مدارک هویتی ندارند.
از طرفی، افراد بدون شناسنامه به دلیل بی هویت بودن 
هویتی  بی  دلیل  به  و  دارند  قرار  بزه  انواع  معرض  در 
در صورت ارتکاب جرم به راحتی قابل شناسایی هم 
از  حمایت  دفتر  رییس  نیاکی«  زاهدی  »زهرا  نیستند. 
حقوق کودکان در دادگستری تهران می گوید: کودکان 
از دختران در معرض  بی شناسنامه و درواقع گروهی 
خطر تجاوز هستند، مواردی از این دست مشاهده شده 
که متاسفانه این دختران در معرض تجاوز قرار گرفته و 
یا اینکه مجبور شده اند با افرادی بسیار بزرگتر از خود 

ازدواج کنند.
که  چرا  است  جدی  بحرانی  هویت  بی  کودکان  تولد 
اجتماعی  بر سر راه زندگی فردی و  مشکالت زیادی 
آنان خواهد بود. اینکه کودکی نداند کجا و کی متولد 
شده است؟ مدرسه نرود و بی سواد بماند تنها مشکالت 
مراحل نخست زندگی است که در سال های بعدی و 
در بزرگسالی به صورت ریشه ای و گسترده تر زندگی 

افراد را مورد تاثیر خواهد داد.

ن��رخ بیکاری دو رقمی نزدیک به نیم قرن اس��ت که بر 
مسائل اجتماعی و اقتصادی سایه افکنده است.

 در حال��ی ک��ه نزدیک به 20 س��ال ه��م از تالش های 
دولتمردان برای تک رقمی کردن آن می گذرد.

 در حال حاضر کشور شاهد افزایش روزافزون جمعیت 
غیرفعال اقتصادی است که تنها مصرف کننده هستند.

 براس��اس آخرین آمار اعالم ش��ده از سوی مرکز آمار 
ایران، نرخ بیکاری در بهار امس��ال 12/6 درصد است، 
این رقم در حالی عنوان ش��ده است که نرخ بیکاری در 
سال ۹5، 12/4 و در س��ال۹4 به میزان 11 درصد اعالم 

شده بود.
 در این میان براساس آمار، امسال جمعیت 
افراد بیکار در س��ن کار از رقم نزدیک به 
س��ه میلیون و 204 هزار نفر در پایان سال 
۹5 ب��ه رقم س��ه میلی��ون و 367 هزار نفر 

افزایش یافته است.
 به طوری که در س��ه ماهه نخست امسال 
163 ه��زار و 575 نفر ب��ه جمعیت بیکار 

کشور افزوده شده است.
 براس��اس این آمار، بیش��ترین ش��اخص 
بیکاری بی��ن گروه های س��نی مختلف به 

بیکاران 25 تا 2۹ سال مربوط می شود.
 به طوری که گفته ش��ده است که براساس 
بررس��ی ش��اخص بی��کاری بلندمدت در 
گروه های سنی مختلف47/5 درصد از کل 
بیکاران 25 تا 2۹ س��اله بیش از یک سال 

در جست وجوی شغل بوده اند.
 موض��وع دیگری ک��ه از آخرین آمار مرک��ز آمار ایران 
می توان فهمید این است که زنان به مراتب نرخ بیکاری 
بلندمدت بیشتری نسبت به مردان دارند که رقم آن 2/8 

برابر بیشتر از مردان است.
 این آمار نش��ان می دهد که بازار اشتغال در حال مردانه 
شدن است چراکه در کنار این نرخ بیکاری، ساالنه 600 

هزار زن از بازار کار خارج می شوند.
 آمارها نش��ان می دهد که نرخ مشارکت اقتصادی زنان 
از 17 درصد در س��ال 84 به 13/3درصد در س��ال ۹4 

رسیده است.
 این در حالی است که بنابر آمار سازمان سنجش، میزان 

ورود زنان به دانشگاه ها بیش از مردان است.
اقتصاددانان برای بی��کاری در جامعه دالیل مختلفی را 
بی��ان می کنند که مورد نخس��ت آن بی��کاری طبیعی یا 
ارادی اس��ت که براساس آن ش��خص بیکار به دلیل به 
دس��ت آوردن فرصت مناسب تر اشتغال به کاری اشتغال 

ندارد.
 در نوع ساختاری بیکاری، ورود تکنولوژی های جدید 

به حوزه تولید باعث بیکاری می شود.
 بیکاری فصلی نوع س��وم بیکاری اس��ت که معموال در 
بخش کشاورزی اتفاق می افتد، به طوری که شاغالن این 

بخش در ماه هایی از سال بیکار می شوند.

 بیکاری ناشی از رکود اقتصادی موضوع دیگری است 
کارشناس��ان به آن اش��اره می کنند که از رشد نامناسب 

اقتصاد کشور سرچشمه می گیرد.
 دلیل دیگر بیکاری واردات بی رویه محصوالت خارجی 
ارزان قیمت باع��ث تعطیلی کارخانه  ه��ا و کارگاه های 

تولیدی می شود.
 بیکاری ناشی از تناسب نداشتن عرضه و تقاضای بازار 
کار ه��م در کن��ار دالیل دیگر از موضوعاتی اس��ت که 

باعث افزایش نرخ بیکاری در جامعه می شود.
 این موضوع به دلیل رش��د نامتوازن جمعیت در برخی 

از دوره ها پدید می آید.

 در این میان برخی از کارشناسان معتقدند که سیاست ها 
و برنامه ریزی ه��ای غل��ط مس��ئوالن ب��رای اش��تغال 
دانش آموختگان، ضعف ارتباط میان آموزش و اش��تغال 
و هماهنگی نداشتن میان محتوای دروس دانشگاهی با 
نیازهای واقعی جامعه باعث افزایش بیکاری در جامعه 

می شود.
مجی��د کیان پور، نماینده مجلس ش��ورای اس��المی هم 
با اش��اره ب��ه افزایش نرخ بیکاری در کش��ور می گوید: 
»اش��تغالزایی و کاه��ش نرخ بی��کاری نیازمن��د عزم و 
اراده ملی و احساس مس��ئولیت دولت است، به طوری 
ک��ه ایجاد و بهره ب��رداری از صنایع کوچک و زودبازده 
عملی تری��ن راهکار اش��تغالزایی و کاهش 

نرخ بیکاری است.
«کیان پور با اش��اره به تبعات منفی افزایش 
نرخ اش��تغال و تبعات منفی آن و همچنین 
اعتب��ارات،  و  مناب��ع  محدودیت ه��ای 
افزود: »برای رس��یدن جامعه ب��ه پویایی، 
ظرفیت ه��ای موج��ود در حوزه مش��اغل 
خانگ��ی و هدای��ت آن ب��ه س��مت ایجاد 
مشاغل پایدار و صنایع کوچک و زودبازده 

مورد توجه قرار گیرد.
 البته متاس��فانه در ایران ب��ه ایجاد صنایع 
کوچک و مش��اغل خانگی توجه چندانی 

نمی شود.
« در ای��ن می��ان وی ب��ه موض��وع ارائ��ه 
تسهیالت برای اشتغال پرداخت به طوری 
که به اعتقاد کیان پور باید به محل هزینه کرد 
تس��هیالت اشتغال و اس��تفاده از ظرفیت آن برای ایجاد 
مش��اغل پایدار و خرد توجه ک��رد، چراکه این موضوع 
می تواند از مهاجرت بی رویه به ش��هرها، ایجاد مشاغل 

کاذب و حاشیه نشینی هم جلوگیری کند.
 البته دولت مدعی اس��ت که در برنامه شش��م توس��عه 
توجه ویژه ای به ایجاد اش��تغال داشته است به طوری که 
پیش بینی ش��ده اس��ت که با اجرای مفاد این برنامه نرخ 
بیکاری در کش��ور تک رقمی ش��ده و به هشت درصد 
می رسد.  با این حال رکود اقتصادی حاکم در جامعه و 
روند روبه رش��د نرخ بیکاری در کشور نوید خوبی از 

این ماجرا نمی دهد.

سایه سنگین بیکاری بر مسائل اجتماعی و اقتصادی
سیاس�ت ها و برنامه ریزی های غلط مس�ئوالن برای اش�تغال دانش آموختگان، ضعف ارتباط میان آموزش و اش�تغال

 و هماهنگ�ی نداش�تن می�ان محت�وای دروس دانش�گاهی ب�ا نیازه�ای واقع�ی جامع�ه باع�ث افزای�ش بی�کاری در جامع�ه می ش�ود.

بی سوادی و بی هویتی 
از مصائب بی شناسنامه بودن است
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

نگاه

يكي خون مي دهد و ديگري سوت مي زند

همسر شهيد مسلم خيزاب:
ديواري کوتاه تر از مدافعان حرم نيافتيد؟!

   عليرضا محمدي
از اول انقالب همين طور بود. يك نفر خون 
م��ي داد، يكي مي نشس��ت و ديگ��ري هم 
استفاده اش را مي برد. آن وقت ها خون شهدا 
را بزكي براي چهره هايش��ان قرار مي دادند 
و اكنون هتك همين خون ها را مايه سوت 
و كف حضار قرار مي دهن��د. البته كه قصه 
همان است برادر! فقط نقش سخيف شان را 
تغيير داده اند، زمانه انگار آنگونه عوض شده 
كه ايثار را مايه تأسف قرار مي دهند آنها كه 
در صف عقل زودتر از ما ايس��تادند و هر چه 

خرد بود با خود بردند. 
بگذار )به زعم خودش��ان( عقل و خرد براي 
آنها باشد و ش��رافت و مردانگي براي شهدا. 
بگذار س��وت و كف براي آنها باشد و تكبير 
و صلوات براي ما. ايس��تادن در مس��ير باد، 
تكان هاي جگرخراشي هم دارد. حرف هاي 
مفتي ك��ه زهرش��ان ص��اف در قلب ها فرو 

مي رود. 
يك زن جوان را مي شناس��م كه سرتاس��ر 
خان��ه اش را يادگاري هاي همس��ر ش��هيد 
مدافع حرمش قرار داده و يك فرصت طلب 
را مي شناس��م كه آنقدر فك��ر و خيال خام 
كرده كه حاال اگ��ر خودش هم نخواهد بوي 
ناخوشايندي از حنجره اش خارج مي شود. 

مي گفت: »با گفت وگو بايد جنگ در سوريه، 
يمن و لبن��ان را حل كرد و با تروريس��ت ها 

وارد مذاكره ش��د.« تو يا معني تروريسم را 
نمي داني يا وداع پدري با جگرگوشه اش را 
نديده اي. البته كه ما هم »دلمان مي سوزد 
جوان هايمان شهيد مي ش��وند و هيچ كس 
هم جوانش را از لب جوي نياورده« اما تو كه 
پرونده سياسي ات با قاب بندي و رانت بسته 
ش��د، تو چرا دايه مهربان تر از مادر شده اي. 
البد ت��و داغ مادري كه ي��ك فرزندش را در 
دفاع مقدس از دست داد و ديگري را در دفاع 

از حرم، بهتر از خود او درك مي كني. 
اگر قصه قصه يك مش��ت رأي اس��ت، خب 
بي انصاف ها چرا ب��ا خون ش��هداي مدافع 
حرم ب��ازي مي كنيد؟! بچس��بيد به همان 
اثرات ناپيداي برجام و دعا كنيد مگر تا قيام 
منجي رابطه بانك هاي جهاني با بانك هاي 
داخلي عادي ش��ود. ش��ما كه خبر نداريد 
ايستادن خون مي خواهد، عزت با دل كندن 
عجين ش��ده و امنيت با حرف هاي مفت به 
دس��ت نمي آيد؛ ُغصه خ��وردن را به همان 
پدران و مادراني بس��پاريد ك��ه انقالب را با 
مشت هايشان به پيروزي رساندند، با خون 
فرزندانش��ان آبياري كردند و حاال نوه هاي 
دهه هفتاديش��ان را در زمين شام به خون 

مي بينند. 
س��رود جبهه استضعاف و اس��تكبار عجب 
ملودي غريبي دارد، يك نفر خون مي دهد 

و ديگري سوت مي زند!

همس�ر ش�هيد مس�لم خي�زاب در 
گفت و گ�و با »جوان« در مورد س�خنان 
کرباس�چي در خص�وص مدافعان حرم 
ک�ه در اصفهان اي�راد ش�د، مي گويد: 
معلوم نيس�ت چرا هرکسي مي خواهد 
هر کاري کند اولين س�نگ خ�ود را به  
س�وي مدافعان حرم برم�ي دارد؟ مگر 
ديواري کوتاه تر از دي�وار آنها نيافتيد؟

اعظم رنجبر، همسر شهيد مدافع حرم مسلم 
خيزاب، با اش��اره به  اينكه هركس��ي در هر 
جايگاهي كه هس��ت بايد جهاد انجام دهد 
و فرقي نمي كند كه رئيس جمهور، خانه دار 
يا نظامي باشد، بيان مي دارد: براي پيشرفت 
و اقتدار نظام جمهوري اس��المي ايران بايد 
به خوبي جهاد كرد، كساني هستند كه امروز 
در مرزها مظلومانه از كيان و بوم كش��ور در 
حال پاسداري و دفاع هستند. بايد قدردان 
آنها باش��يم نه اينكه خونش��ان را دستاويز 

متامع سياسي قرار دهيم. 
رنجبر با اظهار اينكه ش��هداي مدافع حرم، 
غريبان��ه زمي��ن مي خورند كه م��ا باعزت 
بايس��تيم، تصريح كرد: بايد ق��دردان آنها 
باش��يم، اگر صحبت نابجاي��ي در مورد آنها 
شود در حق آنها جفا ش��ده است. مدافعان 
حرم از حريم واليت دفاع كردند، آنها در برابر 
داعشي هايي كه مزدور امريكايي ها بوده و به 

دنبال بدنام كردن اسالم ناب و از بين بردن 
حرم حضرت رقيه و زينب )س( هس��تند، 

ايستادگي كردند. 
همسر ش��هيد مدافع حرم مسلم خيزاب با 
بيان اينك��ه مدافعان ح��رم از لذت زندگي 
ش��يرين خود براي دفاع از ح��رم اهل بيت 
گذش��تند، گفت: ما نبايد بگذاريم اس��لحه 
آنها بر زمين بماند، داعش در ادعاهاي خود 
گفته است هدف اصلي شان ايران است، اگر 
مدافعان حرم جلوي آنه��ا را نگرفته بودند 

جنايت ها بيش از اين بود. 
رنجبر جلوگي��ري از توهين و بي حرمتي به 
مقدسات اس��الم، بدنام شدن اسالم توسط 
آنها، بي رحمي و شقاوت عليه زنان و كودكان 
مظلوم و بي دفاع مسلمان را ازجمله داليل 
حضور مدافعان ح��رم در جبه��ه مقاومت 

عنوان كرد. 
وي با اظهار اينكه معلوم نيست چرا عده اي 
معلوم الحال عافيت طل��ب براي جذب رأي 
اينگونه رفتاره��ا را انج��ام مي دهند گفت: 
آنهايي كه نفس هايش��ان از جاي گرم بلند 
مي ش��ود كه خود لياقت ش��هادت و حتي 
صحبت ك��ردن در مورد ش��هدا را ندارند و 
فقط بر صندلي و ميزهايش��ان تكيه زده اند 
اين را بدانند كه ش��هدا خود را نديده و خدا 

را ديده اند. 

   احمد محمدتبريزي
يك�ي از معروف تري�ن عكس ه�اي فض�اي 
مج�ازي مرب�وط ب�ه کارت آزم�ون يك�ي از 
شهداي مدافع حرم است که به خاطر شرکت 
در آزموني بزرگ تر و دش�وارتر هيچ گاه سر 
جلس�ه کنكور حاضر نش�د. قرار بود محمد 
ابراهي�م توفيقي�ان در آزمون کار شناس�ي 
ارشد ناپيوس�ته س�ال 95از حوزه امتحاني 
بجنورد و در رشته مجموعه علوم جغرافيايي 
شرکت کند ولي او پيش از حضور بر سر جلسه 
کنكور نم�ره قبولي اش را گرفت�ه بود. محمد 
ابراهيم با آن چهره معصومانه ب�ر اثر اصابت 
گلوله تروريس�ت ها به چش�م چپ�ش در 13 
بهمن ماه سال 94 به ش�هادت رسيد و نامش 
براي هميش�ه در تاريخ ايران ماندگار ش�د. 
خواهر ش�هيد طاهره توفيقيان در گفت وگو 
با »جوان« از ب�رادري مي  گويد که س�تون و 
تكيه گاه خانواده شان بود و حاال با رفتنش گرد 
و غبار  غم تمام ش�هر و محل را گرفته است. 

دوران کودک�ي ش�هيد توفيقي�ان در 
چه حال و هوايي س�پري ش�د و فضاي 
خانوادگي تان چه نقشي در رشد ايشان 

داشت؟
محمد 62/9/8 ب��ه دنيا آمد ولي براي مدرس��ه 
رفتن تاريخ 62/6/31 در شناس��نامه اش خورد. 
ما چهار خواهر بزرگ تر از محمد هستيم و خدا 
بعد از ما چهار خواهر، محم��د را به خانواده مان 
داد. از همان زمان كودكي در خانه حساس��يت 
و توجه خاصي نس��بت به محمد وجود داشت. 
خانواده ما خيلي متدين و مذهبي هس��تند و ما 
و برادرهايم در چنين خانواده اي بزرگ ش��ديم. 
عموهايم هر س��ه پاس��دار و رزمنده اند و وقتي 
ما زمان جنگ و همان س��ال هايي كه محمد به 
دنيا آمده بود به خانه هايش��ان مي  رفتيم حال و 
هواي جبهه را در خانه هايشان حس مي  كرديم. 
همچنين مادربزرگمان معلم قرآن بود و محمد 
مونس و دمخورش بود و ب��راي يادگيري قرآن 
پيش مادربزرگ��م مي رف��ت. مادربزرگم توجه 
خاصي به محمد داش��ت و مي  گف��ت من آينده 
بزرگي را در پيش��اني اين بچه مي بينم. به پدر و 
مادرم تأكيد مي كرد هواي محمد را داشته باشند 
و مي  گفت اقبال پس��رتان بلند است. زماني كه 
محمد كنارش حضور داشت و رفتار و كارهايش 
را ك��ه مي ديد، مي گفت اين پس��ر دقت و توجه 
زيادي به مسائل دارد و خيلي دقيق به هر چيزي 
توجه مي كند. راجع به خلقت و مسائل اعتقادي 
از مادربزرگم سؤال مي پرسيد و مادربزرگم وقتي 
اين كنجكاوي و دقت محمد را مي ديد از همان 
كودكي فهمي��ده بود با همس��االنش فرق دارد. 
كم كم كه محمد بزرگ شد در رفتار و كردارش 
مي ديديم با بقي��ه بچه ها ف��رق دارد. در همان 
سنين كودكي كه بچه ها بچگي مي كنند و شور و 
شر هستند محمد چنين رفتاري نداشت و خيلي 
آرام و مودب بود و طور خاصي مي خواست با بقيه 

ارتباط برقرار كند. 
اين روحيه و اخالق را در بزرگسالي هم 

حفظ يا تقويت کرد؟
بله، اين ويژگي هاي اخالقي اش در بزرگس��الي 
خيلي بيشتر شد. يكي از معلمان زمان تحصيلش 
بعد از شهادتش تعريف مي كرد يك روز همين 
طور كه در كالس مشغول درس دادن بودم، روي 
شانه محمد زدم و گفتم تو خيلي خوبي و هواي 
خودت را داشته باش و قدر خودت را بدان. زماني 
كه اين بچه به سن مدرسه رسيد فهميديم چه 
ويژگي هاي اخالقي مثبت و خاصي دارد كه او را از 

بقيه متمايز مي كند. خيلي به بقيه توجه مي كرد و 
مهربان بود. خصلت كمك به ديگران در وجودش 

بسيار پررنگ بود. 
به نظرت�ان داش�تن اي�ن ويژگي هاي 
اخالقي چقدر به ايشان براي پيدا کردن 

راهش کمک کرد؟ 
يكي از داليلي كه محمد را به س��وريه كش��اند 
همين خصلت مهرباني و كمك كردن به ديگران 
بود. مادرم تعري��ف مي كند كالس س��وم براي 
محمد كيف نو خري��ده بود. ي��ك روز برادرم به 
مادرم مي  گويد اگر اجازه بدهي من ديگر كيفم 
را با خودم به مدرس��ه نبرم. وقتي مادرم پيگير 
مي ش��ود تا دليل اين حرف محم��د را بفهمد، 
متوجه مي ش��ود يكي از همكالسي هاي محمد 
كه وضع مالي مناسبي نداشته به طور عجيبي به 
كيف او نگاه مي  كرده و انگار حسرت داشتن آن 
را مي خورده است. محمد به مادرم مي گويد من 
يا اين كيف را نمي برم يا يك كيف براي دوستم 
بخريد. مادرم خيلي از حرف محمد متأثر مي شود 
و براي همكالس��ي اش كيف مي خ��رد. برادرم 

تا كيف را سركالس نمي  برد 
دوس��تش جل��وي بقيه 
همكالس��ي ها خجالت 
نكشد بلكه كيف را به در 
خانه دوستش مي  برد و 
به دوستش مي  گويد 
چون م��ا دوس��تان 
صميم��ي  هس��تيم 

خواس��تم كيف هايمان شبيه 
هم باش��د و با اين عنوان هديه را به دوس��تش 
مي  دهد تا او احساس خجالت نكند.  ماه رمضان 
يك سال قبل از شهادت برادرم، دخترم از مسجد 
آمد و گفت مامان! دختر خانمي  به مسجد آمده 
و مي گويد مادرش فلج است و نمي تواند راه برود 
و اگر مي شود كمكشان كنيم. ما گفتيم اين خانم 
چه كسي است كه ما او را نمي شناسيم. كمي  بعد 
متوجه مي شوند مادر با دو بچه دچار ام اس شده و 
پدر خانواده تركشان كرده و آنها در يك زيرزمين 
نمور در همس��ايگي مادرمان زندگي مي كردند. 
محمد وقتي اين موضوع را فهميد خيلي ناراحت 
شد و َگر گرفت. سرسفره افطار نشسته بوديم كه 
محمد غذا را داخل قابلمه خالي كرد و با يك دبه 
روغن، يك گوني برنج و مقداري پول به خانه آن 
خانم رفت و مرتب به اين خانواده كمك مي كرد. 
بعد از شهادتش وقتي همرزمانش برگشتند به ما 
گفتند مادر مهال چه كسي است؟ وقتي پرسيديم 
ش��ما مادر مهال را از كجا مي  شناس��يد؟ گفتند 
محمد گفته اگر در سوريه اتفاقي برايم افتاد مادر 
مهال را فراموش نكنيد )گريه مي كند(. همرزمان 
برادرم هم گوش��ت هاي قرباني كه جلو پايشان 
قرباني كرده بودند را براي اي��ن خانواده آوردند. 
تابستان سال قبل از شهادتش تلويزيون جنگ 
زده هاي سوري را نش��ان مي داد. خانمي  با زبان 
عربي فرياد مي زد چرا كسي به ما كمك نمي كند 
و به فريادمان نمي رسد. محمد همان لحظه بلند 
شد و گفت ما هنوز در هيئت ها حسين حسين 
مي كنيم ولي صداي »هل م��ن ناصر ينصرني« 
را نمي شنويم. همين خلقيات و خصلت رفتاري 
و اخالقي اش او را به س��مت مدافع حرم ش��دن 

سوق داد. 
اينطور که پيداس�ت اميد به زندگي در 
وجود ش�هيد توفيقيان باال بوده است. 
هم فرزندي چند ماهه داشته و هم قصد 
شرکت در کنكور ارشد را داشت. عكس 
کارت آزمون ايشان در فضاي مجازي هم 
بسيار منتشر شد. چه چيزي سبب شد 

محمد از اين 
دلبستگي هاي 
دل  دنياي�ي 
بكن�د و قدم در 
راهي بگذارد که 
احتمال هر اتفاقي 
وج�ود  آن  در 

داشت؟ 
محمد براي جنگيدن و كمك به شيعيان مظلوم 
رفت و براي شهادت نرفت. بار زيادي روي دوشش 
بود. خودش مي خواست جغرافياي سياسي بخواند 
تا با توجه به شغلش به درد كشور وكارش بخورد. 
از بچه هايي كه از خراسان شمالي به سوريه رفتند 
محمد تنها كسي بود كه شهيد شد. خيلي پاك 
بود و نمي دانم چه معامله اي با خدا كرد كه شهادت 
نصيبش ش��د. محمد خيلي با ايمان بود. ما نماز 
خواندن محمد را هيچ وقت فراموش نمي كنيم. 
صداي قرآن قبل از نماز كه پخش مي  ش��د براي 
نماز خواندن آماده مي شد. فرزند برادرم هنوز سه 
ماهه نشده بود كه او همه ما را گذاشت و رفت. به 
ما هم چيزي نگفته بود كه به كجا مي رود. با من 
رابطه اش صميمي  بود ول��ي هيچ وقت نگفت به 
كجا مي خواهد ب��رود. وقتي به او گفت��م اين بار 
خيلي مأموريت مي روي و اين مأموريت هايت با 
بقيه فرق دارد مي گفت به كرمانش��اه و كمي  آن 
طرف تر مي روم و خيل��ي زود برمي گردم. محمد 
در پاس��پورتش آدرس خانه دوستش را داده بود 
تا كسي متوجه رفتنش نش��ود. آنجا دوستانش 

مي گفتند چرا ب��ه خان��واده ات نمي گويي كه به 
سوريه آمده اي كه پاس��خ مي داد نگران همسر و 
خانواده ام هس��تم، اگر آنها بفهمند خيلي نگران 
مي شوند. بسيار به او وابسته بوديم و مي دانست 
اگر بفهميم به سوريه رفته خيلي اذيت مي شويم 
و به همين خاطر به ما چي��زي نمي گفت. وقتي 
شهيد شد تازه متوجه شديم محمدمان به كجا 
رفته است. وقتي خبر شهادتش را آوردند گفتيم 
مگر محمد كجا بوده اس��ت. هنوز ه��م باورمان 
نمي شود كه محمد بينمان نيست. همسرش به 
قدري شوكه است كه مي گويد محمد برمي گردد. 
محمد س��تون خانه بود و االن س��تون خانه مان 
ريخته اس��ت. تكيه گاهمان محمد ب��ود. خانه 
محمد بجنورد بود و تا زماني كه به خانه برسد ما 
10 بار به او زنگ مي زديم كه مواظب باشد. حاال 
ببينيد چه خلئي در زندگي م��ان به وجود آمده 
است. گوشي پدرم را نگاه مي كردم مي ديدم هنوز 
پيام هاي محمد را پاك نكرده. نگاه مي كردم هر 
دو س��اعت يك بار محمد به پدرم پيام مي داده و 
حالش را مي پرسيده. هنوز پدر و مادرم چشم به در 

دوخته اند تا محمد برگردد. )گريه مي كند(
آيا  درباره شهادت صحبت کرده بود؟

وقتي اسم شهيد و شهادت مي  آمد محمد ناراحت 
مي شد. ماشين خريده بود و عكس شهداي هويزه 
را جلوي ماشينش چسبانده بود و مي گفت اين 
عكس را گذاشته ام تا فراموش نكنم جا پاي چه 
كساني مي خواهم بگذارم. اسم شهدا كه مي  آمد 
خيلي منقلب مي شد. مي گفت شهادت را به اين 
راحتي به كسي نمي دهند و شهيد شدن لياقت 
مي خواهد. به شهيد همت و شهداي هويزه عالقه 
خاصي داشت و زندگينامه بيشتر شهدا را خيلي 

خوب مي دانست. 
شهيد توفيقيان چند بار اعزام شد؟

در اولي��ن اعزام در آزادس��ازي نب��ل و الزهرا به 
ش��هادت رس��يد. در مجموع 23 روز آنجا بود. 
19 دي رف��ت و 10 دقيقه به هش��ت صبح 13 
بهمن شهيد ش��د. در مدتي كه محمد آنجا بود 
كتاب هاي��ش را با خ��ودش برد تا ب��راي كنكور 
ارشد آماده شود. ساعت هاي بيكاري فقط درس 
مي خواند. در گردان تكاور تيربارچي بود و شب 
قبل از شهادتش آماده باش مي خورد و بعد از نماز 
صبح به كانال كميل اعزام مي شود. در آنجا  تك 
تيرانداز داعشي چشم چپ محمد را مي زند و او را 

به شهادت مي رساند. 
ش�هيد توفيقي�ان تنها ش�هيد مدافع 
حرم اسفراين است. شهادت ايشان چه 

تأثيري بين مردم داشته است؟
من در دانشگاه سبزوار تدريس مي كنم و شهادت 
محمد آنقدر روي دانش��جويانم تأثير گذاش��ته 
كه بيشتر دانشجويانم در سالگرد برادرم عكس 
پروفايلش��ان را عكس محمد گذاش��ته بودند. 
در س��الگردش تمام مس��اجد و مدارس برايش 
ي��ادواره گرفتند و خيلي ها مي گويند از ش��هيد 
حاجت گرفته ايم. اسمش براي هميشه ماندگار 
ش��ده و در كنار تمام س��ختي هايي ك��ه بر ما 
مي گذرد خوشحاليم كه امروز تمام ايران برادرم 
را مي شناس��ند. حيف بود محم��د مي ماند و در 
بستر بيماري يا به مرگ طبيعي از دنيا مي رفت. 
هر مرگي غير از ش��هادت براي او حيف بود. اگر 
محمد مي ماند يكي از سرداران بزرگ مي  شد و 
خيلي به درد كشورش مي خورد. كسي كه امين 
و گرهگشاي مردم مي ش��د. محمد رفت، براي 
خودش خوب ش��د ولي نبودنش براي ما خيلي 

سخت است. 
من هر چه از اخالق خوبش بگويم كم گفته ام. 
اگر به محل��ه  ما بيايي��د انگار گ��رد و غبار غم 
ريخته اند. هم محله اي هايمان مي گويند بعد از 
رفتن محمد دنيا برايمان تيره و تار شده است. از 
بس با همه خوب بود. محمد خيلي بزرگ بود و 
هر چه از بزرگي اش بگويم كم گفته ام. فقط دلم 
از اين مي س��وزد كه براي پسرش پدري نكرد. 
پوريا االن يك سال و پنج ماه دارد. وقتي محمد 
رفت او دو ماهه بود و همان مدت هم محمد در 
مأموريت بود. حالت خنده و راه رفتنش خيلي 
شبيه پدرش است و خيلي زود بود پوريا بي  پدر 
شود. دلمان به همين خوش است كه پسرش 
و تنها يادگارش اس��ت. پوريا كه ب��ه دنيا آمد 
گفتيم اولين پس��ر برادرمان است و محمد چه 
اسمي  مي خواهي برايش انتخاب كني؟ محمد 
به همس��رش نگاهي كرد، لبخندي زد و گفت 
مادرش بايد اسمش را انتخاب كند. او براي به 
دنيا آوردنش زحمت كشيده و هر چه او بگويد 
من قبول مي  كنم. اين حق را به مادرش داد تا 
او نام فرزندش را انتخ��اب كند و نامش را پوريا 
بگذارد كه بعد از شهادت محمد همسرش گفت 

پسرم را محمدپوريا صدا كنيم. 

خواهر محمدابراهيم توفيقيان، تنها شهيد مدافع حرم شهرستان اسفراين در گفت وگو با »جوان«:

مي خواست پا جاي پاي شهداي هويزه بگذارد
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کارون

رش ا گ�ز دکتر محمد شریعتمداری

کابینه دولت دوازدهم از دیروز آغاز به کار کرد و عالوه بر 24 میلیون نفری که رای اعتماد 
به رئیس جمهور را به صندوق ریختند، همه طرفداران رقیب و حتی همه آنان که در انتخابات 
شرکت نکردند، در انتظار آنند که ثمرات انتخابات اخیر را به طور ملموسی در زندگی روزمره 
نامزدها  انتخاباتی،  از نظام های دموکراتیک در هنگام مبارزات  خود احساس کنند. در بسیاری 

وعده های بسیاری می دهند.
اما آنچه می تواند ضامن یک همزیستی پایدار و قابل اعتماد باشد، تعهد طرفین بر وعده هایی 
است که از قبل بر آن پافشاری کرده اند. تحقق انتظارات به خصوص در دور دوم ریاست جمهوری 
از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ زیرا امکان پاس دادن وعده ها به آینده میسر نیست و دیگر 
برای تحقق وعده ها  متقاعد کرد که فرصت کافی  را  با هیچ حربه ای نمی توان رای دهندگان 
الیه های  در  موجود  غامض  مشکالت  و  ایران  اقتصاد  خطیر  شرایط  است.  نبوده  فراهم 
که حرکت  می آورد  در  به صدا  برای سیاست گذاران  به روشنی  را  این زنگ خطر  مختلف، 
مسلط  و  قابل  افراد  از  بهره گیری  و  الزم  تجهیزات  کردن  مهیا  بدون  بزرگ  سنگ  این 
کامل  به طور  تقریبا  کابینه  ترکیب  که  اکنون  نیست.  امکان پذیر  خود  تخصصی  حوزه  به 
مشخص شده است و هیات دولت نیز دیروز اولین جلسه کاری خود را برگزار کرده است، 
این  تحقق  و  کند  تعقیب  را  اهدافی  چه  باید  آینده  دولت  که  کرد  مشخص  روشنی  به  باید 

است. ابزاری  چه  به کارگیری  مستلزم  اهداف 
اهداف مشخص  که  در حوزه هایی  می دهد  نشان  روشنی  به  یازدهم  دولت  عملکرد  بررسی 
نتایج  است  توانسته  دولت  کرده اند،  تصدی  را  موردنظر  حوزه  قابلی  افراد  و  شده  تعریف 
ظریف  محمدجواد  دکتر  خارجی  سیاست  حوزه  در  آورد.  به دست  را  انتظاری  مافوق 
اجرای  با  و  آید  فائق  کشور  خارجی  سیاست  بحران های  بزرگ ترین  از  یکی  بر  توانست 
بیژن  مهندس  نیز  نفت  در حوزه  کند.  باز  انزوا  از  کشور  اقتصاد  برای خروج  را  راه  برجام 
مدت  در  برجام،  پسا  دوران  در  شده  فراهم  محیط  از  کامل  بهره گیری  با  توانست  زنگنه 
بازگشت  زمینه  و  بازگرداند  تحریم ها  از  قبل  دوران  به  را  کشور  نفت  صادرات  کوتاهی 
که  است  مصادیقی  همان  اینها  کند.  فراهم  را  گاز  و  نفت  در حوزه  سرمایه گذاران خارجی 
وزرایی  نام  به  آنها  از  مجلس  اعتماد  رای  از  قبل  خود  دیروز  سخنرانی  در  رئیس جمهور 
تیم  در  آیا  دید  باید  حال  می شود.  تلقی  »برند«  به عنوان  جهان  در  آنها  اسامی  که  برد  نام 
بتوانند کلید  نام »برند« یافت که  به  افرادی را  اقتصادی کشور می توان  سیاست گذاری کالن 

باشند؟ اقتصادی  اصالحات  بسته  درهای  بازگشایی 
دقیق  تعریف  و  هماهنگی  ایران  اقتصاد  فعلی  تاریخی  پیچ  از  عبور  راه  در  گام  اولین 
بیشتر  شفافیت  سوی  به  فقط  نه  می رسد  نظر  به  که  است  اقتصادی  تیم  در  وظایف  شرح 
کالن  سیاست گذاری  تیم  در  است.  شده  افزوده  هم  قضیه  ابهامات  بر  بلکه  نکرده،  حرکت 
و  اقتصاد  وزارت  بودجه،  و  برنامه  سازمان  ریاست  کلیدی  سمت  سه  بر  عالوه  اقتصادی، 
دستیار  و  اقتصادی  معاونت  همچون  مسوولیت هایی  جدید  تیم  در  مرکزی،  بانک  ریاست 
افراد  وظایف  شرح  آنکه  بدون  است،  شده  تعریف  اقتصادی  امور  در  رئیس جمهور  ویژه 
افراد چه اختیارات و چه مسوولیت هایی در  این  به دقت مشخص و معلوم شود  فوق الذکر 

داشت. خواهند  کشور  آینده  اقتصادی  تصمیمات  قبال 
بدون تعریف دقیق اهداف پیش رو و تعیین دقیق مسوولیت ها در تیم اقتصادی، بیم آن می رود 
»گچ  همچون  اقتصادی  آحاد  انتظارات  شود.  زایل  سرعت  به  پیش رو  طالیی  فرصت های  که 
است و نه کاهگل« و هر زمان که انتظارات شکل می گیرد، فرصت اندکی برای شکل گیری آن 

وجود دارد و نمی توان انتظارات را در یک دوره زمانی طوالنی به صورت عاطل نگه داشت.
شاهد  ابتدا  همان  از  دوازدهم،  دولت  جدید  کابینه  تشکیل  با  که  می رود  امید  حال  هر  به 
باشیم  اقتصادی  از چالش های متعدد فعلی  برای عبور  میثاق و مسوولیت مشترک همه وزرا 
نخبه و متخصص و همچنین شرح  افراد  از  بهره گیری  اهداف،  تبیین دقیق  با  امر جز  این  و 
در  نتواند  دولت جدید  اگر  نیست.  میسر  اقتصادی  تیم  منصوب  افراد  در  مسوولیت ها  دقیق 
موج  شاهد  دوباره   1400 انتخابات  در  که  می رود  آن  بیم  باشد،  موفق  خود  اهداف  تحقق 
منجر  کشور  در  اعتدال  نورسیده  نهال  ریشه کنی  به  فقط  نه  که  باشیم  پوپولیسم  از  جدیدی 

کرد. روبه رو خواهد  تهدیدات جدی  با  را  ایران  اقتصاد  آینده  بلکه  خواهد شد، 

حفظ »دستاوردهای تورمی« و در کنار آن، »تداوم رشد اقتصادی« از جمله برندسازیدرتیماقتصادی
چالش های اصلی و مهم پیش روی دولت دوازدهم هستند.

دولت یازدهم طی چهار سال گذشته تمام تالش خود را بر محور مهار تورم 
به ارث رسیده از دولت محمود احمدی نژاد گذاشت و با نگاهی به آمار و ارقام 

فعلی تورم می توان گفت که حسن روحانی در این مسیر موفق بوده است.
بسیاری از منتقدان دولت می گویند که کاهش تورم به مرز 10 درصد منجر 
به تشدید رکود اقتصادی شده است؛ این در حالی است که برخی همراهان 

دولت نیز معتقدند دولت برای ایجاد رونق و تحرک در اقتصاد 
و اشتغالزایی، قدری از سیاست های خود مبنی بر مقابله با تورم 

کوتاه بیاید تا زمینه های رشد فراهم شود.
به نظر می رسد طرفداران این ایده عالوه بر اعتقاد به امکان 
جانشینی دوگانه مذکور بین تورم و رکود، در این موضوع نیز 
هم عقیده هستند که مرز کنونی تورم در اقتصاد ایران »پایین« 
یا »کمتر از سطح آستانه تحمل« است و هنوز چند درصدی تا 
رسیدن به سطحی که باعث نارضایتی عمومی شود، جا دارد و 
به همین دلیل شاید عاقالنه و مصلحت اندیشانه این باشد که 
دولت با قدری کوتاه آمدن از مواضع و سیاست های ضد تورمی 
خود حداقل در نیمه نخست دولت دوازدهم، باعث دمیدن به 
تنور رونق و اشتغال شود و کاستی های این حوزه را جبران کند.

در حال حاضر تعداد بسیار کمی از کشورهای جهان با تورم های 
دو رقمی دست به گریبان هستند و به جرات می توان گفت که 
80 درصد کشورهای مذکور راهکارهایی برای رسیدن به تورم 
زیر 5 درصد پیدا کرده اند. تورم افسارگسیخته با دامن زدن به 

نااطمینانی، قدرت تصمیم گیری را از عامالن بازار می گیرد. افراد نمی دانند که 
سرمایه گذاری در کدام پروژه در بلندمدت به صرفه است یا خیر. و این عدم 

اطمینان در تصمیم گیری امری فراگیر در تورم های فزاینده است.
انگیزه سرمایه گذاران برای  با کاهش تورم، این نااطمینانی ها کمتر شده و 
حضور و سرمایه گذاری در پروژه های اقتصادی پررنگ تر می شود. از سوی 
دنبال  به  افراد  معمول  طور  به  افسارگسیخته  تورم های  فرآیند  در  دیگر، 
پناهگاهی امن و مطمئن برای سرمایه های خود هستند و تجربه نشان داده 

که این پناهگاه به طور معمول در بازارهای ارز، طال و... بوده و فعالیت های 
تولیدی قدرت جذب سرمایه ها را نداشته اند. شرایطی که در آن اکثر افراد 
دچار تورم افزایش سرمایه می شوند؛ در حالی که در بهترین حالت آنان در 
مقابل تورم فزاینده قدرت خرید خود را از دست نمی دهند. در چنین حال و 
هوایی، افت و سقوط تورم می تواند این چارچوب سرمایه گذاری را تغییر داده و 

فعالیت های تولیدی از کاهش تورم جان دوباره ای بگیرند.
نگاهی به وضعیت اقتصاد ایران در طول چند سال گذشته نشان می دهد که 

رابطه میان تورم و رشد اقتصادی، رابطه مثبت نبوده است. در دوره رکودی 
که از سال 1390 شروع شد، رشد اقتصادی در مسیر کاهش قرار گرفت و 
تورم نقطه به نقطه به سطوح غیرقابل تحمل باالی 40 درصد رسید که خود 
گویای رشد منفی رشد و تورم است. از آن سو در دولت یازدهم نیز با این که 
تورم کاهش یافت، اما رشد اقتصادی فزونی گرفت که باز هم نشانه ای بود از 

رابطه منفی بین رشد و تورم.
واقعیت این است که سمت عرضه اقتصاد ایران با مشکالت زیادی روبه رو 

است؛ از بازار نیروی کار گرفته تا بازارهای مالی و سرمایه. حقوق مالکیت و 
اوضاع خوشی  این ها چندان  آن، همه  بهبود  و  نوآوری، فضای کسب وکار 
ندارند، اما آیا می توان در سیاست های پولی با افزایش تورم به حل مشکالت 
سمت عرضه کمک کرد؟ براساس تئوری های موجود، سیاست های تورمی 
تولید و  کارکرد بخش  به  نمی کند. سمت عرضه  به سمت عرضه  کمکی 
بازارهای اقتصاد مرتبط است و این که ریسک اقتصاد در چه وضعیتی قرار دارد.

توجه به بزرگی مشکالت پیش روی اقتصاد ایران، گویای این است که برای 
حل آنها باید راهکارهای متناسب پیشنهاد دهیم. اگر می خواهیم 
ساالنه یک میلیون شغل ایجاد کنیم، باید متناسب با این هدف 
کار،  بازار  مثل فضای کسب وکار،  در حوزه های مهمی  بزرگ 
تامین مالی و بازار سرمایه و بازارهای مالی پیشرفت هایی داشته 
باشیم. اگر با ایجاد تورم می شد ساالنه یک میلیون شغل ایجاد 

کرد که امروز زیمباوه بهشت نیروی کار بود.
بدون تردید اولین قدم در این مسیر، حفظ ثبات فضای اقتصادی 
است که یکی از مولفه های آن، ثبات بخش پولی و در مرحله 
کاهش  و  محیط کسب وکار  در  ثبات  مالی،  بخش  ثبات  بعد، 
ریسک های اقتصادی است. نرخ سود بانکی از جمله مشکالت 
بزرگ اقتصاد ایران است که باید حل شود. امروز که فهمیده ایم 
سیاست گذاری های اشتباه گذشته چه خسارتی به اقتصاد ایران 
تحمیل کرده، باید آنها را اصالح کنیم. البته حل موضوع سود 

بسیار مشکل است و باید حل شود.
یکی از فواید کاهش تورم این بود که مشکالت اقتصاد ایران را 
نمایان کرد. در مجموع می توان گفت که بانک مرکزی باید 
اقتصاد  در  را  موجود  پرقدرت  پول های  و  دهد  ادامه  را  خود  قبلی  مسیر 
ایران شناسایی کند. به اعتقاد گروهی از کارشناسان، تصور تحریک رشد 
از مسیر تورم، ساده انگارانه است و حتی اگر در کوتاه مدت به  اقتصادی 
خواهد  اقتصاد  زیان  به  بلندمدت  در  بیانجامد،  کسب وکار  ظاهری  رونق 
بود. بر این اساس، می توان گفت که حفظ »دستاوردهای تورمی« و در 
کنار آن، »تداوم رشد اقتصادی« از جمله چالش های اصلی و مهم پیش 

روی دولت دوازدهم هستند.

کاهش تورم مشکالت  اقتصادی را نمایان کرد
اولین گام دولت، حفظ ثبات فضای اقتصادی است

در اولین روز پس از ابالغ دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای مهار نرخ شکنی 
در بازار پول، شاهد واکنش متفاوت بازارها بودیم. بر این اساس دیروز شاخص 
کل سهام، رشد 2/ 0 درصدی را به ثبت رساند. در بازار اوراق بدهی نیز شاهد 
کاهش 9/ 0 درصدی نرخ سود موثر »اخزا11« بودیم. نرخ سود واقعی دریافت 
وام از طریق اوراق تسهیالت مسکن نیز روز گذشته تقریبا بدون تغییر باقی 
ماند. برآیند واکنش های مذکور نشان داد که همچنان فعاالن بازار با تردید به 
اخبار مذکور نگریسته و در انتظار دریافت سیگنال های عملی از اجرای این 

تصمیم بانک مرکزی هستند.
به  را  پول  بازار  در  نرخ شکنی  مهار  دستورالعمل  مرکزی  بانک 
افزایش  بانک ها ابالغ کرد. دستورالعملی که برای ساماندهی و 
شفافیت درخصوص نرخ سود در بازار پول به بانک ها ابالغ شده 
و بانک ها و موسسات اعتباری موظف شدند از روز شنبه یازدهم 
شهریور، مفاد این بخشنامه را اجرایی کنند. بر اساس این بخشنامه 
بانک ها موظفند نرخ سود سپرده های مدت دار یکساله را که حداکثر 
15 درصد تعیین شده، به صورت دقیق رعایت کنند و نرخ سود 
علی الحساب مذکور برای سپرده های روزشمار حداکثر 10 درصد 

خواهد شد.
23 تیر ماه سال جاری نیز سیاست گذار و بانکداران در تفاهم نامه ای 
گفته  بودند.  تعیین کرده   را  علی الحساب جدید  نرخ سود  سقف 
می شود بانک ها درصورتی مجاز به پرداخت سود بیشتر از سقف 
از  پایان سال مالی و پس  تعیین شده )15 درصد( هستند که در 
محاسبه درآمد، امکان پرداخت سود بیشتر فراهم باشد. در این میان 
آنچه در برخی رسانه ها به عنوان کاهش نرخ سود بانکی مخابره 
شده است، بیشتر از آنکه یک تصمیم نقطه ای و تعیین عدد باشد؛ 
طراحی یک چارچوب و ایجاد مکانیزمی مشروط برای پرداخت 

سود سپرده ها از سوی بانک ها است.
چرا که تیرماه سال گذشته نیز بانکداران درخصوص ضرورت کاهش نرخ های 
سود بانکی به اجماع رسیده  و این نرخ را در بازه 10 تا 15درصد تعیین کرده 
بودند اما تقریبا هیچ یک از بانک های دولتی و غیردولتی به این نرخ ها پایبند 
نماندند و به طرق مختلف تخطی کردند. حاال بار دیگر پرونده نرخ سود بانکی 
از کارتابل شورای پول و اعتبار بیرون آمد تا این بار با جدیت بیشتری فعالیت 
بانک ها کنترل شده تا راه های فرار بسته شود. حاال تجربه گذشته تخطی 
بانک ها از نرخ سود تعیین شده از سوی بانک مرکزی، سرمایه گذاران در بازار 

سرمایه را مردد نگه داشته است.

در واقع فعاالن همچنان معتقدند بار دیگر بانک ها راه میانبری برای پرداخت 
سودهای باالتر از سود تعیین شده به سپرده های بانکی پیدا کرده و مانع از 
اجرای واقعی دستورالعمل مذکور می شوند. بر این اساس روز گذشته بازار سهام 
که همواره نگاهی پیش نگر به اخبار اقتصادی و غیراقتصادی دارد، به مخابره 
این خبر واکنش نشان داد. با وجود این تردید فعاالن بازار سبب شد تا این 
واکنش چندان محسوس و پرقدرت ظاهر نشود. بورس تهران دیروز معامالت 
خود را مثبت آغاز کرد اما چندان پرقدرت نبود و در ادامه روند کم نوسانی را طی 

کرد و به رشد 2/ 0 درصدی بسنده کرد.

این  بر  تا حدودی تعدیل شد.  نیز نرخ سود »اخزا«ها  اوراق بدهی  بازار  در 
اساس روز گذشته، نرخ سود موثر اسناد خزانه اسالمی مرحله یازدهم با افت 
9/ 0 واحد درصدی نسبت به روز سه شنبه در سطح 20 درصد قرار گرفت. به 
عالوه به دنبال کاهش عملی نرخ سود بانکی، طبیعتا شاهد کاهش متناسب 
نرخ سود در بازار اوراق تسهیالت مسکن خواهیم بود. روز گذشته اما با وجود 
ابالغ دستورالعمل کنترل نرخ سود بانکی، نرخ »تسه«ها در سطح 9/ 21 

درصد باقی ماند.
همان طور که اشاره شد، در داد و ستدهای روز گذشته شاخص کل بورس تهران 
169 واحد )معادل 2/ 0 درصد( رشد کرد و به حرکت صعودی در کانال 82 هزار 

واحدی ادامه داد. همچنین دیروز سهامداران بورس تهران )با کسر معامالت 
بلوکی و اوراق مشارکت( حدود 511 میلیون برگه سهم دست به دست کردند 
که ارزش این مبادالت 107 میلیارد تومان بود و در 44 هزار نوبت معامالتی 
انجام شد. رالی قیمت ها در بازارهای کاالیی طی هفته های اخیر سبب شده تا 

همچنان فلزی ها در صدر توجهات بازار سهام قرار داشته باشند.
بر این اساس دیروز نیز نمادهای زیرمجموعه گروه فلزات اساسی بیشترین 
حجم و ارزش معامالت بورس تهران را به خود اختصاص دادند. فلزات اساسی 
ظرف 6 هفته اخیر تحت تاثیر عواملی همچون بهبود رشد اقتصادی دنیا، 
رشد  شاهد  عرضه  میزان  کاهش  و  دالر  ارزش  تضعیف 
مداومی بوده است. روز گذشته، روی رشد 5/ 0 درصدی 
را تجربه کرد و 3137 دالر در هر تن قیمت خورد. آلومینیوم 
نیز با افزایش 2/ 0 درصدی باالتر از 2000 دالر در هر تن 

معامله شد.
مس و سرب اما تا حدودی در محدوده منفی نوسان کردند 
و قیمت فوالد و در پی آن سنگ آهن در بازار شانگهای با 
افت همراه شد. معدنی ها نیز روز گذشته خوش درخشیدند. 
به طوری که »کمنگنز« با وجود عرضه چندین باره، صف 
میلیون  تقاضای یک  با  و  را حفظ کرده است  خرید خود 
سهمی به معامالت روزانه پایان داد. »کچاد« و »کگل« نیز 
از دیگر سهام پیشتاز این گروه بودند که با معامالت مثبت 
خود در میان نمادهای با بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص کل 

فرابورس قرار گرفتند.
بورسی در روز گذشته نشان می دهد  بررسی روند صنایع 
شاخص اکثر گروه های فعال در بورس تهران با افت مواجه 
بوده اند. به طوری که از بین 37  صنعت مورد بررسی در این 
بازه زمانی شاخص 21 صنعت با رشد و شاخص 10 صنعت با افت همراه بوده 
است. )شاخص 6 صنعت بدون تغییر ماند(. در این میان گروه های کوچک بازار 
با بیشترین رشد شاخص همراه شدند. بر این اساس دیروز گروه محصوالت 
گذشته  روز  صنعت  پربازده ترین  خود  نماگر  درصدی   3  /6 رشد  با  چوبی 
بورس تهران شد. پس از این گروه، گروه های استخراج زغال سنگ و سایر 
واسطه گری های مالی به ترتیب با ثبت رشد 2/ 2 و 15/ 1 درصدی در رده های 
محصوالت  گروه های  گرفتند.  قرار  صنعت  شاخص  رشد  بیشترین  بعدی 
کاغذی، محصوالت غذایی و زراعت اما به ترتیب با افت 3/ 1 و 9/ 0 و 5/ 

0 درصدی در قعر جدول بازدهی صنایع روز گذشته بازار سهام قرار گرفتند.

بازتابتغییرنرخسودبانکیدربازارسرمایه
در نخستین روز پس از اعالم خبر کاهش نرخ سود سپرده ها به 15 درصد از سوی بانک مرکزی، تردید در رفتار معامله گران بازار سرمایه قابل رصد بود؛ به طوری که بورس با وجود صعود 

اولیه، در ادامه با تعدیل قیمت ها مواجه شد؛ در بازار بدهی نیز کاهش نرخ سود چندان پرشتاب صورت نگرفت و در بازار اوراق تسهیالت مسکن، نرخ سود موثر وام بدون تغییر ماند. علت 

اصلی این امر به تجربه های ناکام سال های اخیر در جهت کاهش دستوری نرخ بهره برمی گردد و به نظر می رسد این بار فعاالن بازار در انتظار نشانه هایی عملی هستند.
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نکردیم
 نایب رئیس فدراسیون کشتی گفت: تیم اعزامی به رقابت 
رقابتهای  ماحصل  جهان،  قهرمانی  فرنگی  کشتی  های 

انتخابی تیم ملی بود.
برای  ایران  کشتی گیر  اینکه 6  بیان  با  تمیم  بنی  حمید 
نخستین بار راهی رقابت های جهانی می شدند، گفت: با 
توجه به ارزیابی صورت گرفته نسبت به سایر کشورها از 
بیشترین تغییرات از المپیک ریو تا مسابقات جهانی پیش 
از آن در ترکیب خود برخوردار بودیم. کشتی گیران ما 
اکثرا نفرات کم تجربه ای بودند، اما با انگیزه و اعتماد 
بنفس باالیی به مصاف رقبای خود رفتند. البته اشتباه فنی 
برای این نفرات قابل پیش بینی بود که می توانند با این 
تجربه ارزنده ای آنرا جبران کنند. در مجموع ما از اعتماد به 

جوانان ضرر نکردیم.
وی در مورد عملکرد سعید عبدولی و یوسف قادریان در 
رقابت های جهانی اظهارداشت: سعید هرآنچه می توانست 
انجام داد و بنظرم عملکردش از المپیک مناسب تر  بود. 
یوسف قادریان کمتر از خودش کشتی گرفت در حالی که 
تمرینات خوبی را پشت سر گذاشته بود و آمادگی مناسبی 
داشت. به هرحال وی باید بتواند مشکالت روانی خود را 
در هنگام مسابقه حل کند.البته آسیب دیدگی یوسف حدود 
پانزده روز او را در انجام تمرینات نسبت به سایر کشتی گیران 

عقب انداخت.
نایب رئیس فدراسیون کشتی با اشاره به اینکه مسابقات جهانی 
فرانسه به ما نشان داد باید به نفرات برتر انتخابی اعتماد کنیم، 
اظهار داشت: احترام به مسابقات انتخابی این انگیزه را در بین 
کشتی گیران سراسر کشور ایجاد کرده که بدانند با موفقیت در 
رقابت های مذکور می توانند راهی مسابقات جهانی شده و 

در آنجا نیز عملکرد خوبی داشته باشند.
بنی تمیم افزود: باید به مسابقات انتخابی احترام بگذاریم. ما با 
تکیه بر این اصل هم اکنون بطور متوسط در هر وزن 2 کشتی 
گیر داریم و در صورت ادامه این روند می توانیم تا المپیک 

2020 سه تیم ملی داشته باشیم.
وی تصریح کرد: کسب عنوان نایب قهرمانی با سه مدال برنز 
با توجه به جوانی تیم نتیجه خوبی است. جوانان تیم با توجه 
به بی تجربگی عملکرد نسبتا خوبی داشتند و ارزیابی ما از 

عملکرد نفرات با تجربه در مجموع متوسط است.
بنی تمیم در پایان خاطر نشان کرد: سرمربی تیم ملی و کادر 
فنی تالش خود را انجام دادند و همانطور که کشتی گیران 
جوانی داریم،  کادر فنی ما نیز جوان و در مسیر کسب تجربه 
هستند. باید بتوانیم به مرور نقاط ضعف خود را مرتفع و نقاط 
قوت خود را تقویت کنیم زیرا هدف ما بازی های آسیایی 
2018 جاکارتا و در نهایت المپیک 2020 توکیو است.برای 
همه کشورهای رقیب ایران از اینکه ایران با آینده نگری برای 
المپیک 2020، چنین تیم جوانی را راهی مسابقات جهانی 

کرده، بسیار جالب و تحسین برانگیزبود.

ارسالشکوائیهبسکتبالایرانعلیه
»باورمن«بهمرجعحلاختالففیبا

 فدراسیون بسکتبال بعد از گذشت ۹ ماه از اقدام یک 
طرفه »باورمن« برای فسخ قراردادش، شکوائیه خود را 
برای مرجع حل اختالف فیبا ارسال کرد تا مطالباتش را از 

این مربی پیگیری کند.
»درک باورمن« مربی آلمانی بسکتبال و آخرین مربی خارجی 
بود که هدایت تیم ملی ایران را بر عهده داشت. وی در یک 
مقطع هدایت ملی پوشان بسکتبال کشورمان را عهده دار بود 
اما نتوانست آنها را صاحب سهمیه المپیک ریو کند. بعد از آن 
و در آبان ماه سال ۹4 وی طی مذاکرات جدید با مسئوالن 
بسکتبال کشورمان متعهد به همکاری چهارساله با بسکتبال 
ایران شد و قرارداد جدید خود را بر این مبنا نهایی کرد. 
باورمن اما یک سال پس از امضای قرارداد جدید همکاری 
با فدراسیون بسکتبال ایران اقدام به فسخ آن کرد. این مربی 
دی ماه سال گذشته یعنی زمانیکه برای تعطیالت کریسمس 
به آلمان سفر کرده بود، به انعقاد قرارداد با تیم باشگاهی 
وورزبورگ برای همراهی این تیم در بوندس لیگا تا فصل 20 
- 201۹ اقدام کرد و اینگونه به صورت یک طرفه قراردادش 

با بسکتبال ایران را فسخ کرد. 
در همین زمینه فدراسیون بسکتبال به منظور پیگیری حق 
و حقوق خود از اقدامی که »درک باورمن« برای فسخ یک 
طرفه قراردادش بدون توجه به چهارساله بودن آن انجام داد، 

شکوائیه ای را علیه وی تنظیم کرد.
طبق آنچه در قرارداد فی مابین فدراسیون بسکتبال و درک 
باورمن به آن تاکید شده بود، BAT یعنی مرجع حل اختالف 
فدرسیون بین المللی بسکتبال )فیبا( نهاد مرجع برای رسیدگی 
به مشکالت پیش آمده تعریف شده بود. بر همین اساس 
قرار بود شکوائیه فدراسیون بسکتبال علیه باورمن به دو زبان 

انگلیسی و فرانسه برای این نهاد بین المللی ارسال شود.
محمود مشحون رئیس فدراسیون بسکتبال یازدهم بهمن ماه 
سال گذشته در گفتگو با خبرنگار مهر و در خبری که با عنوان 
»شکوائیه بسکتبال ایران برای مرجه حل اختالف فیبا ارسال 
شد« منتشر شد، از ارسال این شکوائیه به BAT خبر داد. وی 
حتی اینگونه عنوان کرد که “نسخه فرانسوی شکوائیه را برای 
مرجع حل اختالف فیبا ارسال کرده ایم  و به زودی نسخه 
انگلیسی این شکوائیه نیز ارسال خواهد شد.” حتی طی این 
ماه های گذشته مسئوالن فدراسیون در پاسخ به پیگیری های 
مختلف در رابطه با این موضوع و اینکه شکایت بسکتبال ایران 
به کجا رسید، اظهارنظرهای مختلفی داشتند این در حالی است 
که شکوائیه فدراسیون بسکتبال طی این مدت برای این مرجع 
حل اختالف ارسال نشده بود! شکوائیه تنظیم شده 10 روز 
پیش برای BAT ارسال شد و اینگونه بعد از ۹ ماه در پروسه 

پیگیری های حقوقی قرار گرفت.
مهدی یوسفی صادقلو، متخصص حقوق ورزش و وکیل 
فدراسیون بسکتبال در پرونده درک باورمن این موضوع که 
شکوائیه علیه این مربی 10 روز پیش برای مرجه حل اختالف 
فدراسیون بین المللی ارسال شد را اعالم و تائید کرد. وی 
گفت که پیگیر آن هستیم تا هر چه زودتر نتیجه شکایت از 

این مربی آلمانی را بگیریم.

خشموعصبانیتمربیانخوزستانی
ازداوروبازیکنانخود

عبداهلل ویسی و سیروس پورموسوی از نتایج تیم هایشان به شدت گالیه 
دارند.

سیروس پورموسوی سرمربی تیم فوالد خوزستان که تیمش  در تهران 
مغلوب پیکان شد،در کنفرانس خبری پس از بازی به شدت از عملکرد 

داور بازی انتقاد کرد.
پورموسوی گفت:» امروز هم یک گل سالم را داور مردود اعالم کرد. 
امیدوارم که من اشتباه کرده باشم. اما اگر گل امروز ما سالم بود، این داور 
را هیچ وقت در زندگی ام نمی بخشم. چون از دقیقه اول و از قبل از اینکه 
وارد زمین بشویم برای ما تنش ایجاد کرد و با بازیکن ما درگیر شد. در 
دقیقه 20 بدون دلیل به دروازه بان ما اخطار داد. امروز صحنه های 50-50 
را مقداری مراعات کرد. بیشتر به دنبال این بود که تیم ما را عصبی بکند.«

او همچنین از عملکرد کمیته داوران و اصفهانیان گله کرد و ادامه داد:»از 
آقای اصفهانیان گله دارم. ما قبل از این بازی اعالم کرده بودیم که در سه 
بازی ما دو پنالتی صددرصد ما گرفته نشد.در بازی با نفت، سیاه جامگان 
و گسترش تبریز پنالتی های ما گرفته نشد. آقای اصفهانیان به ما قول داده 

بود که امروز به عنوان ناظر بازی حضور داشته باشد که متاسفانه نیامد.«
دیگر خوزستانی شکست خورده تیم استقالل خوزستان بود که در خانه 
مقابل پارس جنوبی جم شکست خورد. عبداهلل ویسی سرمربی استقالل 
خوزستان در کنفرانس خبری پس از بازی، به جای داور از عملکرد تیم 
و بازیکنان خود انتقاد کرد و گفت:»ما در این بازی یک تیم بی لیاقت و 

بی عرضه بودیم که نتوانستیم از 10 کرنرمان استفاده کنیم.«

هیچکساینجادرستکارنمیکند
سرمربی نفت آبادان گفت: از دست مسئوالن باشگاه ناراحتم و اگر شرایط 

تغییر نکند، از تیم می روم.
فراز کمالوند پس از تساوی نفت آبادان مقابل ذوب آهن گفت: دست تک 
تک مردم را می بوسم که ۹0 دقیقه تشویق کردن و حق مسلم ما پیروزی 
بود. بعد از پنالیی سخت بود که به بازی برگردیم. خیلی سخت است که 
از ذوب آهن دو گل بخورید و برگردید. حتی می توانستیم با زدن پنالیی 

برنده هم بشویم.
کمالوند عنوان کرد: این همه تماشاگر با شور و هیجان می آیند و ما را 
تشویق می کنند اما باید خیلی از مسائل در باشگاه تغییر کند. از دست 
مسئوالن باشگاه ناراحتم و می خواستم این موضوع به گوش آن ها برسد. 
گفته بودم این بازی را رایگان اعالم کنند اما این کار را نکردند. این تیم مال 

مردم است و وقتی کسی پول بلیط ندارد چه کار باید کند.
وی گفت: اگر در بازی های بعدی قبل از بلیط فروشی در را باز نکنند تا 
مردم بیایند خودم همه بلیط ها را می خرم و به مردم می دهم، مگر چقدر 
می شود، حدود 4، 5 میلیون. این تیم سال گذشته در آستانه سقوط بود و 

حاال با 5، 6 بازیکنی که ما آوردیم شرایط تغییر کرده است. 
سرمربی نفت آبادان با اشاره به اینکه بلیط فروشی فقط یکی از مشکالت 
است،  گفت: ما مشکالت زیاد دیگری هم داریم که اگر حل نشود ادامه 
همکاری با نفت آبادان برای من خیلی سخت خواهد بود. نمی دانم زمین را 
درست کنم، چمن آب بدهم، فیزیوتراپ بیاورم یا تدارکات. اگر تدارکات 
کارش را درست انجام ندهد مجبورم از خارج از استان بیاورم آن وقت 
دیگر نباید ناراحت باشد. باغبان زمین را آب نمی دهد من باید کار فنی کنم 

یا چمن بزنم. هیچ کس اینجا کارش را درست انجام نمی دهد.
کمالوند ادامه داد: هنوز دو نفر از بازیکنان ما خانه ندارند و با مشکل مواجه 
هستند اگر این شرایطی که گفتم تغییر نکند دیگر روی نیمکت نفت آبادان 

نخواهم نشست و آخرین بازی ام است.
وی با اشاره به یکسری حرف ها در دل من است،  گفت: فشار عظیمی 
روی ما می آورند که چرا حامد لک یا سوشا مکانی را می خواستیم. یک 
ماه می گفتند میالد بازی کند و بازی کرد اما بازیکن باید آماده باشد که به 
زمین برود. دو ماه است که سرمربی نفت هستم و بازیکنان تاکنون انتقادی 
نکردند و این هم به خاطر من بوده است، من هم باید بتوانم زحمات 
آنها را جبران کنم. اگر باشگاه فشار را از روی من برندارد دیگر نمی توانم 

ادامه دهم. 
کمالوند اظهار داشت: روزی 10، 12 ساعت کار می کنم در این دو ماه 6 
کیلو وزن کم کردم نمی توانم خودم زمین را غلطک بزنم و دنبال ویزای 
بازیکن خارجی هم باشم. مگر یک آدم چقدر توان دارد؟ از مدیریت 
باشگاه گالیه دارم که حرف من را برای عدم بلیط فروشی قبول نکردند. 
با این شرایط اگر نتوانند من را تحمل کنند فرد دیگری را بیاورند، مشکلی 

نیست.

خوزستانهمچنانحرفاولرا
درکشورمیزند

رییس هیات گلف خوزستان گفت: گلف خوزستان در شرایط خوبی به 
سر می برد و همچنان در کشور حرف برای گفتن دارد. 

اظهارکرد:  استان،  گلف  وضعیت  درباره  مرادحاجتی  علیرضا    
گلف بازان اهوازی با توجه به وجود زمین ملی حفاری در حال تمرین 
هستند که جا دارد از آقای بهمنی، مدیرعامل شرکت ملی حفاری تشکر 
کنم. همچنین مسووالن نفت مسجدسلیمان و رییس هیات گلف این 
شهرستان نهایت همکاری را با ما دارند و این رشته در تمامی رده های 
سنی هر دو بخش آقایان و بانوان شهرستان مسجدسلیمان فعال است 

و بحث استعدادیابی نیز به خوبی در جریان می باشد.   
وی ادامه داد: در شهرستان امیدیه نیز طی سال گذشته و امسال، زمین 
گلف احداث شد و در چند سال آینده نتایج خوبی از گلف این 
شهرستان به دست خواهد آمد. شهرستان های آبادان و خرمشهر نیز 

فعال هستند.   
شرایط  در  خوزستان  گلف  گفت:  خوزستان  گلف  هیات  رییس 
خوبی به سر می برد و همچنان در کشور حرف برای گفتن دارد. 
اخیرا خرم آباد کمی در این رشته مدعی شده است و آن هم به دلیل 
زمین مینی گلفی است که خود خوزستان برای این استان طراحی کرد. 
اصفهان نیز حرکت هایی در این رشته داشته است ولی در حال حاضر 
خوزستان حرف اول را در کشور می زند و بیشترین تعداد تیم را هم 

در لیگ برتر کشور دارد.   
وی عنوان کرد: در حال حاضر گلف شهرستان های خرمشهر، آبادان، 
هندیجان، اهواز، مسجدسلیمان و امیدیه فعال هستند و فعال شدن 

مینی گلف شهرستان های دزفول و رامهرمز نیز در اولویت هستند.   
حاجتی در خصوص فعالیت بخش بانوان نیز گفت: در حال حاضر زمین 
مناسبی برای انجام تمرینات بخش بانوان نداریم ولی ورزشکاران با 
توجه به مکان هایی که مشخص کرده ایم، فعال تمرینات خود را دنبال 
می کنند. ما مکاتباتی با اداره کل ورزش و جوانان خوزستان داشته ایم تا 
هفته ای دو تا سه جلسه، یکی از زمین های چمن موجود در ورزشگاه 
تختی را برای تمرین بانوان در اختیار ما بگذارند تا در ادامه مسیر 
بتوانیم زمین مینی گلفی در اهواز راه اندازی کنیم که  به نظرم در این 

زمینه شهرداری باید پیشقدم باشد.

حیاط  ته   1344 سال 
یک  کلگه  ثریای  دبستان 
که  بود  مجردی  منزل  لین 
فارغ  استخدام  تازه  معلمین 
تربیت  دانشسرای  التحصیل 
معلم مسجدسلیمان در آنجا 

سکونت داشتند .
  بچه ها جوان الغر اندامی 
میدانند  نشان  انگشت  با  را 
خراجی  او  میگفتند  و 

فوتبالیست معروف است .
 او را از دور در زمین های 
خاکی میدان و تمبی و نفتون 
دیده بودیم و خوشحال بودیم 

که حاال او را از نزدیک می بینیم بیشتر اوقات لباس گرمی 
بتن داشت و بعد از وقت با معلمین والیبال بازی میکردند و 

ما توپ جمع میکردیم .
 با همان قدی که برای والیبال کوتاه بود روی دست همه 
آبشار می زد .  در محله پشت بیمارستان دوستانی داشت 
که بیشتر وقت خود را آنجا میگذراند .  اخالق تندی داشت 
و به بچه ها رو نمیداد .  بعد دبیرستان رفتیم 25 شهریور با 
ایرج برادرش روی یک نیمکت مینشستیم و او ناظم بود و 

همه ما را با هم تنبیه میکرد .

از  نمیداد بخاطر یک شیطنت کودکانه  ایرج هم رو  به   
تا خودش  بودیم  دبیرستان گریزان  از  ترسش یک هفته 
دنبالمان فرستاد و گفت بیایید کتکی درکار نیست و ما 

جرئت کردیم و به کالس بازگشتیم .
 سالهای آخر فوتبالش بود تیم شاهین تهران که در طبقه 
متوسط جامعه هواداران بسیار داشت به دستور حکومت 
وقت منحل شد و به تبع آن شاهین مسجدسلیمان هم منحل 

و بازیکنانش به تیم نوپای پرسپولیس پیوستند .
 مدتی هم با پیراهن پرسپولیس به میدان رفت تا پرسپولیس 

با  هم  مسجدسلیمان 
مهاجرت بازیکنانش از رونق 
سابق افتاد و دوره طالیی تاج 

با ایرج طهماسبی آغاز شد .
گذشته  سال  پنجاه  طی    
چارچوب  فوروارد  کمتر 
چون  گلزنی  و  شناس 
ظهور  فوتبال  در  خراجی 
کرد حیف که در آن روزگار 
فوتبال ایران سالهای نخست 
تشکیالتی  را تجربه میکرد 
به  جمعی  ارتباط  وسایل   ،
صورت امروزی نبود و چه 
استعدادهایی چون خراجی که 
فرصت عرض اندام در این صحنه از آنها قهرا« دریغ شد .

 خراجی در بیشتر رشته های ورزشی از جمله پینگ پونگ 
و والیبال و شطرنج هم دستی داشت و نه چون معلمین 
امروز بسیار اهل کتاب و مطالعه بود تا همین اواخر که 
سراغش را از ایرج میگرفتم با عالقه و پشتکار عجیب 
مطالعه  به  را  وقتش  کلیه  مزمن  بیماری  تحمل  عین  در 
میگذراند .  او برای بچه های مسجدسلیمان اسطوره فوتبال 
بود و در همه روزهای خوش کودکی و نوجوانی مان در 

مسجدسلیمان نقش بسزا داشت .  یادش گرامی .

چهل روز از وداع مصطفی خراجی گذشت 

یادمان  اسطوره فوتبال خوزستان و ایران
فریدون کرایی

تعطیالت نیم فصل فرصت خوبی بود که مدیران باشگاه 
به جانشین منصوریان فکر کنند. ولی سرمربی استقالل با 
پوست اندازی در تیم و گل دقیقه آخر بهنام برزای به سپاهان 

یک بار دیگر جایگاهش در استقالل را پس گرفت.
این  از  بعد  استقالل  پیروزی  و  منصوریان  به  اولتیماتوم 

تذکرها؛ مسیری است که در این یک سال تکرار می شود.
به گزارش نود، علیرضا منصوریان یک بار دیگر با اولتیماتوم 
هیئت مدیره باشگاه مواجه شد. استقاللی ها که امیدوار بودند 
با خریدهای این فصل، ناکامی سال قبل را به فراموشی 
بسپارند ولی همچنان با زدن فقط یک گل، حال و روز 
خوشی ندارند. منصوریان در مدت حضورش روی نیمکت 
استقالل بارها با تذکر جدی هیئت مدیره و هواداران مواجه 
شده است. ولی او نشان داده که راه خروج از بن بست ها 
را بلد است. همه بحران هایی که منصوریان روی نیمکت 

استقالل داشته و به سالمت فرار کرد را مرور می کنیم.
بحران در شش هفته

شش هفته از شروع لیگ گذشته بود ولی استقالل هنوز هیچ 
بردی نداشت. با وجود قعرنشینی اما دربی انقدر نزدیک بود 
که منصوریان تا هفته ششم جایگاهش در استقالل تغییر 
را  ذوب آهن  باید  منصوریان  دربی،  در  تساوی  با  نکند. 
می برد تا زود آرزوهایش روی نیمکت استقالل به پایان 
گل محمدی،  تیم  مقابل  برد  لطف  به  منصوریان  نرسد. 

نیمکت استقالل را از دست نداد.
جوان گرایی

تعطیالت نیم فصل فرصت خوبی بود که مدیران باشگاه 
استقالل  به جانشین منصوریان فکر کنند. ولی سرمربی 
با پوست اندازی در تیم  و گل دقیقه آخر بهنام برزای به 

سپاهان یک بار دیگر جایگاهش در استقالل را پس گرفت.
آسیا و دربی با هم

آینده عمر مربیگری منصوریان در استقالل در فاصله پنج 
روز مشخص می شد. استقالل نوزدهم بهمن دیدار پلی آف 
آسیا را داشت و بیست وچهارم همان ماه هم باید دربی 
برگشت را برگزار می کرد. هواداران امیدوار بودند در این 

صورت  در  شود.  مشخص  تیم شان  تکلیف  روز،  پنج 
شکست در هر دو دیدار که قطعا مدیران باشگاه هم مجبور 
به تغییرات در کادرفنی می شدند. ولی نتیجه ای سرنوشت 
استقالل با یک برد و یک باخت در این مسابقه باز هم 
درگیر اما و اگر می شد. ولی منصوریان همه پیش بینی ها 
را دور زد. استقالل ابتدا السد و ژاوی را از آسیا کنار زد و 
سپس یک برد شیرین در دربی کسب کرد. اتفاقی که حکم 

به بقای منصوریان داد.
پایان وعده ها

منصوریان هر چه وعده داده بود حاال زمان برداشت بود. 
ولی در فاصله سه هفته مانده به پایان لیگ، استقالل از 
این  به  را  دوم  جایگاه  تا  تراکتورسازی شکست خورد 
تیم پس بدهد. این اتفاق یعنی پایان وعده سهمیه آسیایی 
استقالل. ولی دو برد در دو هفته پایانی، استقالل را به آسیا 

رساند تا منصوریان به یکی از وعده هایش عمل کند.
دوباره بحران...

حذف  آسیا  از  ممکن  شکل  فجیع ترین  به  استقالل 
دردناک  آنقدر  آسیا  در  استقالل  گله  باخت شش  شد. 
قبل فرصت  نتایج سال  برای جبران  بود که منصوریان 
زیادی نداشته باشد. حاال تماشاگران و مدیران استقالل 
فرصت  منصوریان  به  هفته  پنج  از  بیشتر  نمی خواهند 
بدهند. شنیده شده که در جلسه روز قبل هیئت مدیره، 
به منصوریان اولتیماتوم جدی داده شد که برای ابقا روی 
نیمکت استقالل، فقط همین دو مسابقه را فرصت دارد. 
منصوریان اگر فردا مقابل پدیده پیروز نشود، شاید نیمکت 
استقالل را از دست بدهد. ولی سرمربی آبی ها حداقل در 

فصل گذشته که نشان داد راه خروج از تنگنا را بلد است.

سامان قدوس یک بازیکن مستعد و جوان است که 
در صورت گرفتن تابعیت ایرانی شاید یکی از مهره 
های تاثیرگذار کارلوس کی روش در جام جهانی 
باشد. او یک مهاجم مرکزی است و خودش پست 

شماره ده و هافبک تهاجمی را ترجیح می دهد.
بازیکن ایران االصل تیم ملی سوئد تالش دارد تا با 
تغییر تابعیت بتواند لباس تیم ملی ایران را بپوشد.یک 
بازیکن دو تابعیتی دیگر در آستانه حضور در تیم 
ملی ایران قرار دارد. سامان قدوس بازیکن 23  ساله 
و ایرانی االصل تیم اوسترسند در لیگ برتر فوتبال 
سوئد بعد از بازی برای تیم ملی سوئد مورد توجه 
کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی ایران قرار 

گرفته و تمایل دارد که در تیم ملی ایران بازی کند.
اکسپرسن سوئد در بخش ورزش خود  سایت 

درباره سامان قدوس و شرایطش در تیم ملی فوتبال سوئد 
نوشت:»بعد از جدایی آربر زنلی که بازی در تیم ملی کوزوو را 
انتخاب کرد تیم ملی سوئد در آستانه از دست دادن یکی دیگر 
از بازیکنان خود قرار دارد.« این سایت نوشت که سامان قدوس 
بازیکن 23 ساله تیم ملی این کشور درخواست تغییر تابعیت 
کرده و قصد دارد به تیم ملی ایران بپیوندد.  سامان قدوس گفته 
است:» بله من در سفارت ایران بودم.« سامان قدوس با ده گل 
در 27 بازی فصل گذشته یکی از پدیده های فوتبال سوئد به 
شمار می آید. او در تور ژانویه به تیم ملی سوئد دعوت شد و 
در اولین بازی مقابل ساحل عاج به میدان رفت. او در دومین 
بازی ملی اش در برابر اسلواکی توانست اولین گلش را برای 
تیم ملی سوئد به ثمر برساند. او در لیگ امسال سوئد در دوازده 
بازی 3 گل به ثمر رسانده است اما آمارش در جام حذفی مانند 
تیم ملی سوئد آماری خیره کننده است. او در هفت بازی جام 
حذفی 7 گل برای تیمش زده است. اما این تمام اخبار جالب راجع 
به مهاجم جوان و پرانرژی ایرانی – سوئدی نیست چرا که او در 
بازی میان اوسترسند و گاالتاسرای در لیگ اروپا گل  اول تیمش را 
به ثمر رساند ، یک پاس گل داد و در بازی برگشت نیز یک خطای 
پنالتی برای تیمش گرفت تا  در موفقیت تیمش در این دو بازی 

رفت و برگشت اروپایی نقشی ایفا کرده باشد.

 ایرانی ها به دنبال قدوس
سایت ها و رسانه های سوئدی منتشر کرده اند که ایرانی ها 
گروهی را برای انجام کارهای سامان قدوس و تغییر تابعیت 
او تشکیل داده اند چرا که کی روش می خواهد این بازیکن 
را همراه خود به جام جهانی 2018 روسیه ببرد. شاید همین 
موضوع عالقه کی روش باشد که باعث شده سامان قدوس 
پایش را برای گرفتن تابعیت ایران در یک کفش بکند. او حتی 
در گفت و گویی که با یکی از رسانه های سوئد داشت درباره 
آینده اش در فوتبال ملی گفت:» هنوز هیچ چیزی مشخص 
نیست و همه چیز 50-50 است اما آنچه مشخص است فقط 
یک تیم ملی وجود دارد. من سوئد را خیلی دوست دارم و 
خوشحالم که در این کشور زندگی می کنم. اما پدر و مادرم 
ایرانی هستند و خون آن ها در رگ های من وجود دارد. پس 

من هم ایران را دوست دارم.«

  تا آگوست به ایران بیا
مسئوالن فوتبال ایران به سامان قدوس گفته اند که هرچه سریع 
تر کارهای مربوط به تغییر تابعیت و حضور در تیم ملی ایران 
را انجام دهد. بر اساس این خبر فدراسیون ایران و مسئوالن 
تیم ملی از این بازیکن جوان خواسته اند تا پایان ماه آگوست 

)حدود یک هفته دیگر( اقدامات الزم را انجام دهد.

 سامان می تواند به ایران بیاید؟
سامان قدوس از آنجایی که برای تیم ملی سوئد در 
بازی های دوستانه به میدان رفته است هنوز فرصت 
دارد که با تغییر تابعیت به عضویت تیم ملی ایران 
درآید. او بازی های تیم ملی و فوتبال ایران را زیر 
نظر دارد بازیکنان ایرانی را به خوبی می شناسد. 
قدوس درباره این که چقدر شانس دارد تا برای تیم 
ملی ایران بازی کند گفت:» هنوز می توانم برای تیم 
ملی ایران بازی کنم. برای من افتخار بزرگی است که 
برای ایران بازی کنم و پدر و مادرم به من افتخار خواهند 
کرد.« نکته جالب این جا است که بهرنگ صفری دیگر 
بازیکن ایرانی- سوئدی از سامان قدوس خواسته که 
برای تیم ملی بازی کند و اشتباهی که او مرتکب شد را 
انجام ندهد. بهرنگ به دلیل بازی برای تیم ملی سوئد 

هرگز نتوانست برای تیم ملی ایران بازی کند.
 

قدوس گمشده کی روش؟
سامان قدوس یک بازیکن مستعد و جوان است که در صورت 
گرفتن تابعیت ایرانی شاید یکی از مهره های تاثیرگذار کارلوس 
کی روش در جام جهانی باشد. او یک مهاجم مرکزی است 
و خودش پست شماره ده و هافبک تهاجمی را ترجیح می 
دهد. نکته جالب این جا است که تیم ملی ایران در این پست 
به بازیکنی با کیفیت باال برای مسابقات جام جهانی نیاز دارد. 
قدوس بازیکنی دوپا با قدرت بدنی، سرعت و تکنیک باال و 
البته دارای شم و قدرت گلزنی است. بازیکنی که در این مدت 
کوتاه توانسته خودش را به عنوان یکی از پدیده های فوتبال 
سوئد مطرح کند. او موفق شده که در تیم ملی سوئد که یکی 
از بهترین تیم های فوتبال جهان است بازی کرده و گل بزند. او 
همراه تیم اوسترسند که به تازگی از لیگ های پایین تر سوئد به 
لیگ برتر آمده عالوه بر کسب جام حذفی سوئد در مسابقات 
باشگاهی اروپا هم درخشید. او در تیم باشگاهی اش بیشتر در 
پست وینگر سمت چپ بازی می کند هرچند توانایی بازی 
در سمت راست و مهاجم مرکزی و هافبک تهاجمی پشت 

مهاجم را دارد.

پنجمین تالش منصوریان برای نجات؛ زندگی روی گسل

پدیدهسوئدلباسایرانرامیخواهد
کی روش به دنبال سامان قدوس
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درصدباالیمحرومیتروس�تاهایخوزس�تان
در ابتدا این مراس��م حجت الس��الم و المس��لمین سید اس��حاق موسوی 
نماینده ولی فقیه در بنیاد مس��کن با اشاره به اول ماه ذی الحجه و سالروز 
ازدواج حض��رت علی ) ع( و فاطمه زهرا ) ص( گفت: روز معارفه مدیر 
کل بنیاد مس��کن با اول ماه ذی الحجه یکی اس��ت و ما باید آن را به فال 
نیک بگیریم و این ماه نیز فضیلت های بسیاری دارد که یکی از آنها نزول 

آیه تطهیر می باش��د.
وی ادام��ه داد: خ��دا را ش��اکریم که در نظام مقدس اس��المی زیر پرچم 
والیت و در بنیاد مسکن اسالمی خدمت می کنیم ، بنیاد مسکن هر جایی 
قدم گذاش��ته درخش��ان بوده اس��ت و در هر مکانی ورود کرده رضایت 

مردم را پش��ت س��ر خود داش��ته اس��ت.
موس��وی بیان کرد: کارهای دقیق،کارشناس��ی،خوب و محرومیت زدایی 
نمونه ای از این فعالیتها بزرگ بنیاد مس��کن اس��ت، بنیاد مس��کن نهادی 
است که به دست مبارک امام راحل ) ره( تاسیس شده ومستقیما زیرنظر 

رهبر معظم انقالب حضرت آیت اهلل خامنه ای اس��ت .
نماینده ولی فقیه در بنیاد مس��کن اظهار کرد: تقدیر و تش��کر می کنیم از 
مهندس خانی که زحمات زیادی در بنیاد مس��کن کش��یده اند و مدام در 
حال فعالیت بوده اند ایشان که هوای خوب مازندران را ترک و به گرمای 
خوزستان روی آورده اس��ت انتخاب مهندس انصاریان فرزند خوزستان 
ب��ه عنوان مدیر کل جدید بنیاد مس��کن انتخابی خوبی اس��ت زیرا او از 

نیروهای با تجربه اس��تان و به عبارتی پیرمرد بنیاد مس��کن می باش��د .
موسوی گفت: از اقای درفشی تقاضا داریم تا هوای بنیاد مسکن را بیشتر 
داش��ته باشد زیرا بنیاد مسکن زحمات زیادی کشیده است کارهای خوبی 
انجام ش��ده ولی درصد محرومیت روس��تاهای خوزس��تان باال است ، در 

بودجه ای که می دهید هوای خوزس��تان را بیش��تر داش��ته باش��د .
وی در پای��ان اظه��ار کرد: تقاضا داریم که بنیاد مس��کن روز به روز ترقی 
پی��دا کند باید از این فرص��ت خدمتگذاری که در اختیارمان قرار گرفته به 

نحو احس��ن اس��تفاده کنیم.

آسفالتسهمیلیونمترمربعجادههایروستاییخوزستان
 مدیر کل س��ابق بنیاد مسکن خوزس��تان گفت: روزی که خدمت دوستان 
وارد بنیاد مسکن شدیم سال ۹3 ) سال همت و مضاعف( بود و ما همین 
امر را س��رلوحه کار خود قرار دادیم و با همت تمام دوس��تان و همکاران 
بنیاد مس��کن و همدلی و همراهی همکاران وقت دکتر مقتدایی و تیمشان 

توانس��تیم کارهای خوبی را پیش ببریم.
محمد خانی نوذری ادامه داد: با عمری که خدا به ما داده است توانستیم سه 
س��ال در بنیاد مسکن خدمت کنیم و همیشه این را گفته ایم که خوزستان 
یک سرزمین ملی است و همه دستگاه ها باید برای آن تالش کنند.با توجه 
به شرایط،کش��ور که در تحریم بوده اس��ت کار کردن بسیار سخت است 
ولی با کمک دوس��تان توانس��تیم تفاهم نامه خوبی را با استانداری و مدیر 

کل روس��تایی داش��ته باش��یم.
وی افزود: با حدود تقریبی ش��صت میلیارد اعتبار توانس��تیم روس��تاهای 
خوزس��تان را از نو س��اخته و بازس��ازی کنیم و با اعتباری که خود بنیاد 
مس��کن و ارزش افزوده در اختیار ما قرار داده اس��ت در س��ال گذش��ته 
توانس��تیم حدود س��ه میلیون متر مربع از جاده های روستایی را آسفالت 
کنی��م و با تفاهم نامه ای که با منطقه آزاد اروند نیز داش��ته ایم توانس��تیم 
بح��ث محرومیت زدایی در منطقه ابادان و خرمش��هر را که منطقه جنگی 

هم اس��ت را اجرایی کنیم.
خانی ن��وذری بیان کرد: با کمک طرح بنیاد مس��کن در بحث مس��کن 
روس��تایی توانستیم 101 روستا در منطقه روستایی ابادان و خرمشهر را 
بهس��ازی کنیم در برنامه پنجم طرح هایی را اجرا کردیم و توانس��تیم با 
همت بنیاد مس��کن و دفتر مرکزی ،500 روس��تای باالی بیست خانوار 

را بهس��ازی کنیم و این در حالی اس��ت که اس��تان خوزس��تان دومین 
اس��تانی اس��ت که این طرح را اجرایی میکند و روستاهای پایین بیست 

خان��وار را نی��ز تعیی��ن محدودی��ت ک��رده ای��م.
مدیر کل س��ابق بنیاد مس��کن استان خوزس��تان اظهار کرد: شش اکیپ 
اجرایی در روستاهای دور دس��ت وجود دارد و جایی که پیمانکار هم 
ب��ه آنجا نمیرود همکارانی که در بنیاد مس��کن هس��تند ب��ه انجا رفته و 
خدمات��ی را انجام میدادند، تفاهم نامه ای  با اب و فاضالب روس��تایی 
در منطقه ازاد اروند به صورت پایدار داش��ته ایم که بحث جمع اوری 

فاضالب س��بک و سنگین در روس��تاهای آلبو حنیسه مرز بین ابادان و 
خرمش��هر به اتمام رس��یده اس��ت.

وی توضیح داد: بحث پکیج خانگی را با ش��رکت گراف داش��ته ایم که به 
صورت مقطعی  در هر خانه ما بتوانیم فاضالب را اجرا کنیم و توانس��تیم 

این امر را بومی س��ازی کنیم و هزینه تمام ش��ده ان را نیز پایین بیاوریم.
خانی نوذری بیان کرد: در این س��ه سال توانستیم 500 روستا نیمه تمام را 
به مرز 80 درصد برسانیم و پنجاه روستا جدید را از نو شروع کرده ایم،با 
تعاملی که با اداره ثبت داش��ته ایم 170 هزار جلد سند صادر شده است و 
س��ه طرح راه و شهر سازی هم داشته ایم و تقاضا داریم که پروژه مسجد 

س��لیمان نیمه تمام نماند.

خوزس�تانمتعلقبههمهکش�وراس�ت
 مدیر کل راه و ش��هر س��ازی استان خوزس��تان اظهار کرد: شاید یکی از 
دالیلی که خوزس��تان س��رپا مانده است این باش��د که خوزستان متعلق به 
همه کش��ور و همه کش��ور مال خوزستان است و با توجه به مشکالتی که 

در اس��تان وجود دارد مدیران خوش درخش��یده اند.
منوچهر رحمانی بیان کرد: حدود 400 هزار روس��تا در اس��تان خوزستان 
وجود دارد که از این رقم 2300 خانه روس��تایی مس��کونی اس��ت و باید 
تالش کنیم تمام 400 هزار خانه مس��کونی شوند.شورای برنامه ریزی باید 
به بنیاد مس��کن کمک کند ،اگر روستا باشد یعنی امنیت،اخالق  و اشتغال 
هم هست به همین دلیل از همکاران خواهشمندیم که از مدیر جدید بنیاد 
مس��کن حمایت کنند و راه و شهر سازی نیز به نوبه خود در خدمت بنیاد 

مس��کن می باش��د.

اولویتتصویبوماندگاریجمعیتدرروستاباش�د
 معاون عمرانی اس��تانداری خوزس��تان بیان کرد: کارنامه بنیاد مس��کن با 
وجود مقداری کاستی اما در مجموع  عملکرد موفقیت آمیزی داشته است 
اقای انصاریان مسئولیتی را پذیرفتند که به محرومترین قشر این جامعه در 
بنیادی که بارها گفته ایم توانسته است از اغاز تاکنون از حواشی کاسته و 
کارنامه موفقی را از خود نشان داده است .هفته دولت در استان خوزستان 
اقدامات بس��یار مهمی انجام ش��ده اس��ت منتها انقدر محرومیت و عقب 

ماندگی باال اس��ت که به راحتی نمیتوان کاری انجام داد.
فرامند هاش��می زاده ادامه داد: تمام روستاهای استان مشمول طرح هادی 
هس��تند و 200 روستا نیاز به بازنگری دارند و همین عدم بازنگری باعث 
ش��ده است تا یک مقدار کاس��تی در زندگی مردم ایجاد شود پیشنهاد بنده 
این اس��ت با اقداماتی که دولت در ش��هر انجام داده است ایجاد مدیریت 
واح��د ش��هری در همه واحد های س��ازمانی و همه خدم��ات رفاهی که 
در س��طح ش��هر کار میکنند تحت عنوان یک مدیریت ش��هرداری و غیر 

ش��هرداری در بیاید.
وی بیان کرد: برنامه شش��م به مس��ئله اش��تغال تاکید فوق العاده ای داشته 
است ،مس��ئله اشتغال در روستا مقدم بر هر چیزی است که اگر ما عمران 
داشته باش��یم ولی روستایی اشتغالی نداشته باشد ان روستا را ترک میکند 
و هزینه ای که داده ایم بیهوده خرج خواهد ش��د ،در راس��تای حمایت و 
پش��تیبانی از اش��تغال اولین کار تصویب و ماندگاری جمعیت در روس��تا 

انجام ش��ود.
وی عنوان ک��رد: اگر بتوان جمعیت را در روس��تاها تصویب کنیم میتوان 
به اقتصاد مقاومتی،رونق اقتصادی و عدم توس��عه ناموزون جمعیت ش��هر 
ها کمک کرد.در برنامه شش��م به روستاهای هدف در گردشگری و رونق 
گردش��گری اشاره شده اس��ت و امیدواریم بتوانیم از روستاهایی که زمینه 

بکر طبیعت را دارند اس��تفاده کنیم.
معاون عمرانی اس��تاندار گفت: با کمک س��ازمان برنامه و بودجه امس��ال 

توانس��تیم تمام ردیف ها،اعتبارات،ملی،دستگاهی برنامه ششم را در بحث 
بودج��ه را آنالیز کنیم که نمونه ان در منطقه ازاد اروند میباش��د که حدود 

475 میلیون تومان فقط در زمینه عمرانی ش��هری تهیه کرده ایم.
هاشمی زاده افزود: شروع احیای نهضت سبز در اطراف روستاها و اطراف 
شهر ها و مسیر جاده ها دوباره زده میشود و این امر در تشویق روستاییان 

فرهنگ نهضت س��بز را در ش��هر و روس��تا کمک فوق العاده ای میکند.

توانمندس�ازیروس�تاییدربنیادمس�کن
مس��عود انصاریان، مدیر کل جدید بنیاد مس��کن در این مراسم اظهار کرد: 
در راس��تای برنامه ششم توس��عه همه موارد از ابتدا سال با کمک مهندس 

خانی برنامه ریزی ها در اس��تان انجام و آغاز ش��ده اس��ت.
وی با توجه به بیس��ت سال س��ابقه ای که در بخش معاونت بنیاد مسکن 
داش��تند از زحمات بی وقفه مهندس خانی به نمایندگی از همه همکاران 

تش��کر و قدر دانی کردند.
انصاری��ان ادامه داد: م��ا در راه خدمت به طبقات مح��روم جامعه و مردم 
خوزس��تان نیازمند کمک و همیاری و مس��اعدت تمام دستگاهای اجرایی 
و مس��ئوالن استانی هستیم ،حدود س��ه ماه است که در بنیاد مسکن بحث 
توانمند س��ازی روس��تایی را داریم و اقدامات اولیه ای در دو شهرستان با 
کمک دهیارها، ش��ورا اس��المی و مردم روس��تا آغاز کرده ایم و به دنبال 

گس��ترش این کار با کمک صندوق توس��عه ملی هس��تیم.
انصاریان بیان کرد: در بخش مس��کن روستایی و اشتغال تمهیدات الزمی 
داده ش��ده است تا بتوان در این زمینه فرمان امام راحل در خصوص بنیاد 
مس��کن را عملی سازیم،خوزس��تان چه در زمان جن��گ و چه پس از ان 

سربلند بوده است و امیدوارم همیش��ه در هر موقعیتی نیز س��ربلند بماند.

مدیرکلجدیدبنیادمس�کنخوزس�تانبایدنس�بت
بهمس�ائلروس�تاییدیدوس�یعیداش�تهباش�د

هادی درفشی، معاون پشتیبانی و امور هماهنگی بنیاد مسکن استان گفت: 
مدیران باید به مصالح اس��تان مسلط باشند و دوره بلند مدتی داشته باشند 
و مش��ارکت پذیری و اعتماد به کار را نیز در دس��تور کار خود قرار دهند 
و ای��ن اوامر برای انتخاب مدیران اصلح اس��ت ،ب��ا انکه قدم های بزرگی 
برای استان برداشته شده است اما کارهای بسیاری باقی مانده است و باید 

ش��تاب بیش��تری به کارهای عقب مانده داده ش��ود.
وی بیان کرد:  یکی از کارهایی که در بنیاد مس��کن در برنامه شش��م انجام 
میش��ود ادامه کار بازس��ازی و نوسازی خانه های روستایی است که سالی 
200 هزار واحد نوس��ازی در برنامه ششم را خواهیم داشت که این امر از 

س��ال 84 ش��روع ش��ده اس��ت.
درفش��ی ادام��ه داد: ویژگی جدیددرس��اخت مس��کن روس��تاهابحث 
معیش��ت محوری مسکن روستایی است زیرا اگر یک روستایی توانایی 
معیش��ت در روستارا نداشته باشد سکونت درروس��تا برایش جذابیتی 

نخواهدداش��ت
وی با اش��اره به بحث مسکن در بنیادمس��کن اظهارکرد: بنیادمسکن 
درس��ال58به دس��تورامام )ره(تاس��یس ش��د و الویت تامین مسکن 
مربوط به مس��کن محرومین اس��ت که دربرنامه شش��م بحث مسکن 
اجتماعی وس��اخت س��االنه 150مس��کن گروههای کم درامد هم به 
بنیاد مس��کن واگذارشده است، بازس��ازی مناطق جنگی وبازسازی 
برای رانش زمین ازابتدای تاس��یس بنیادمس��کن تاکنون وجودداشته 

اس��ت
وی بیان کرد: درش��رایط فعلی بازس��ازی2۹نقطه ازکشوراعم ازبازسازی 
درس��طح روس��تایی وفضای ش��هری را انجام داده ایم وس��عی کرده ایم 

تاکمترین اتفاق وخس��ارت رادرحوادث  داش��ته باش��یم.
معاون پش��تیبان وامورهماهنگی بنیادمس��کن توضیح داد: دراستراتژی 
کل��ی بنیادبح��ث مس��کن محرومی��ن وس��اخت مس��کن مهرک��ه ب��ه 
ان  درروس��تاهابایدبرای  ک��ه  حدود320هزارمیرسد،میباش��دانچه 
بیش��ترتالش کردحفظ محیط زیست اس��ت زیرا محیط زیست یکی از 
اولویت های همه ما در کش��ور اس��ت به طوری که از تخریب اراضی 
نیز جلوگیری ش��ود به عبارتی به حداقل کفایت کردن توسعه فضاهای 

روس��تایی توجه داش��ت.

وی با توجه به سیاس��ت مشارکت ساخت و ساز توضیح داد: در دوره ای 
که منابع کشور محدود است باید از موازی کاری جلوگیری کرد ،در بنیاد 
تالش بر این است که در خدمت دستگاه ها و مردم باشیم و منابع خود را 
روی هم گذاشته بهترین استفاده را از منابع ببریم و در حفظ و نگه داری 
هر انچه ساخته شده است و از این ثروت و دسترنج که با این همه مشکل 

به وجود امده اس��ت کوش��ا باش��یم.
درفشی ادامه داد: بخش عمده ای از این منابع که برای ساخت و ساز تامین میشود 
و تامین پول برای ساخت و ساز از طریق سیستم مالی بانک ها است که نزدیک به 
70 تا 75 درصد این سرمایه به خود روستاها برمیگردد تالش ما بر این است که 
بنیاد خارج از همه مسائل حاشیه ای ،مسائلی که توقف و تداخلی در کارها ایجاد 
و ظرفیت کار را کاهش میدهد به شدت اجتناب کنیم ،تالش ما این است که یک 

ظرفیت خوب در روستاها و شهر ها حفظ کنیم و مردم را نیز توانمند سازیم.
گزارش: معصومه مطشر/ عکس: کوروش صالحی

مراسمتکریمومعارفهمدیرکلبنیادمسکنخوزستانبرگزارشد؛

نوسازی ساالنه ۲۰۰ هزار خانه
 در سطح کشور  توسط بنیاد مسکن

طی حکمی از سوی رییس بنیاد مسکن  انقالب اسالمی، مسعود انصاریان به جای محمد خانی نوذری به عنوان
 مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی خوزستان منصوب شد.


