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»تبعیض مثبت«استفاده از »رانت« نیست
بابک خطی

 شایسته ساالری اصل بدیهی در تصدی موقعیت ها است 
تا افراد در شرایط مساوی توانایی های خود را به منصه 

ظهور برسانند.
خدمت  در  مفهومی  »نیز  مثبت  »تبعیض  عبارت 
از  برخورداری  در  عدالت  تحقق  و  ساالری  شایسته 
فرصت هاست، اما به دالیل مختلف که شاید ساده ترین 
آن ها وجود بار منفی معنایی در کلمه »تبعیض«است، 
گاهی به عنوان مساله ای مخالف عدالت و شایستگی 

تعبیر می شود.
ایجاد شرایط  و  اقدامات  »انجام  مثبت  »تبعیض  معنای 
مثل  به دالیلی  که  نفع گروه هایی در جامعه است  به 
جنسیت، نژاد، رنگ و... مورد رفتار غیر عادالنه قرار گرفته 
برابر برای همه ی  اند و هدف آن، اعطای فرصت های 
افراد جامعه و تحقق عدالت است؛ بنابراین تبعیض مثبت 
ذاتا استفاده از روش هایی است که باعث خاتمه دادن به 
روندی تبعیض آمیز می شوند و اصوال در جایی این مفهوم 
وارد مناسبات اجتماعی می گردد که پای حضور رفتاری 

غیرعادالنه ای در میان باشد.
از  صرفنظر  را  انسان ها  بشر  حقوق  اعالمیه  دوم  ماده 
مواردی، چون نژاد، جنس، زبان، قومیت، مذهب، دارایی 
... شایسته برخورداری از حقوق برابر می داند. در اصل 
نوزدهم قانون اساسی نیز آمده است که همه مردم ایران 
از حقوق مساری برخوردارند. در بند نهم ماده سوم قانون 
اساسی نیز بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادالنه 
برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی تصریح شده 

است.
بر  فرصت ها  اعطای  می کند  ایجاب  اجتماعی  عدالت 
حق  اشخاص  همه  و  باشد  شایستگی  و  عدالت  پایه 
برخورداری از تمام امکانات موجود را داشته باشند و 
دریچه مشاغل و مناصب گوناگون در شرایط یکسان به 
روی همه باز باشد و از طرفی الزم است بیشترین منافع 
برای کم بهره مندترین گروه ها -که از لحاظ شایستگی 

فرقی با بقیه ندارند -در نظر گرفته شود.
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افزایش دو برابری انتقال آب  از رودخانه کارون
مش�اور اس�تاندار خوزس�تان در امور آب گفت: دو طرح بزرگ انتقال آب در حال اجرا اس�ت

 ک�ه اگ�ر ای�ن طرح ه�ا ب�ه پای�ان برس�د، نیم�ی از آب رودخان�ه کارون انتق�ال می یاب�د
 و انتق�ال آب از ای�ن رودخان�ه ب�ه دو براب�ر افزای�ش پی�دا می کن�د.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان:

ساختمان ایمن و با کیفیت، حق شهروندان خوزستانی
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چمدانش هایشان را بسته و راه افتاده بودند تا پرونده تابستان 
امسال را با اردویی دوستانه و پراز خاطره ببندند تا وقتی معلم 
از آنها پرسید "در تابستان چه کردید ؟" با شادی از روزهای اردو 
در شیراز بگویند، اما برای همیشه به تلخ ترین خاطره دوستانشان 
تبدیل شدند و در نیمه های شب به خواب ابدی فرو رفتند؛ کسی 
چه می داند شاید قبلش خواب روزهای خوب آینده را می دیدند ...

بامداد روز جمعه اتوبوس حامل دختران دانش آموز هرمزگانی 
در داراب به  علت خواب آلودگی راننده واژگون شد و 39 دانش 
آموزی که قرار بود در اردوی تشکیالتی فرزانگان سازمان دانش 

آموزی شرکت کنند هیچ گاه به مقصد نرسیدند.
 هر چند آمارهای اعالمی از تعداد قربانیان این حادثه از سوی 
نهادهای ذیربط متناقض بود اما در نهایت وزارت آموزش و 
پرورش شمار قربانیان را 9نفر اعالم کرد که هفت تن از آنها 
دانش آموز، یک نفر مربی تربیتی و دیگری کمک راننده بوده 
است. معاون اورژانس کشور نیز گفت که متاسفانه این حادثه 
منجر به قطع عضو دو دانش آموز و قطع نخاع دو دانش آموز 

دیگر شده است.
ضمن  پرورش  و  آموزش  وزیر  راستا  همین  در 
ابراز تاسف از وقوع این حادثه و با بیان اینکه »با 
خانواده های داغدار همدرد هستم« قول پیگیری 
این حادثه را داده است. وی که ظهر روز گذشته به 
همراه هیئتی وارد شیراز شد تا از نزدیک در جریان 
درمان دانش آموزان مصدوم قرار بگیرد، در پاسخ به 
پرسشی درباره علل بروز این حادثه، گفت: مواردی 
نیاز به بررسی بیشتر داشت که از عوامل مربوطه 
خواستیم ظرف سه روز آینده گزارش کارشناسی 
دقیقی را در این خصوص ارائه دهند که چرا در این 
وقت شب اتوبوس را حرکت دادند در حالی که شاید 
این اتفاق می توانست در روز بیفتد و دیگر نیازی به 
حرکت در نیمه شب نبود. دوم آنکه باید بررسی شود 

که آیا اتوبوس حامل دانش آموزان از ایمنی الزم و کافی برخوردار 
بوده است یا خیر؟ که قرار شد همه این موارد تا سه روز آینده به 

صورت مکتوب به بنده ارائه شود.
بطحائی درباره اینکه آیا خواب آلودگی راننده علت وقوع حادثه بوده 
است؟ نیز عنوان کرد: گزارشات پلیس راه حاکی از آن است که 
راننده علیرغم آنکه مدت زیادی پشت فرمان نبوده و ۲.۵ ساعت 
هم از رانندگی اش نگذشته بود، دچار خواب آلودگی می شود و این 
موضوع باعث خارج شدن اتوبوس از مسیر و واژگونی اش شده 

است.
"زینب رحیمی" یکی از دانش آموزان حاضر در اتوبوس نیز روایت 
کوتاهی از این سفر بیان کرد و گفت: ساعت ۲3 به سوی استان 
فارس حرکت کردیم. تا ساعت 3 بامداد بیدار بودیم که یکی از 
مربیان اعالم کرد بروید استراحت کنید تا راننده حواسش پرت 
نشود؛ نیم ساعت نگذشته بود که مشاهده کردیم در بین زمین و 
هوا معلق هستیم.من اولین نفر بودم که از شیشه به بیرون پرتاب 
و از ناحیه دست و پهلو دچار شکستگی شدم. شیشه ای که حاوی 
مهیاوه بود و بچه ها برای پختن نان سنتی همراه داشتند به سرم 
برخورد کرد و همین امر باعث شد تا از شیشه اتوبوس به بیرون 

پرتاب شوم.
حادثه ناگواری که روز گذشته رخ داد سواالت و ابهاماتی به همراه 
داشت و افکار عمومی همچنان منتظر هستند آموزش و پرورش 
به این سوال پاسخ دهد که چرا این اتوبوس شبانه اقدام به حرکت 
کرده در حالی که باید تا ساعت چهار بعدازظهر فردای آن روز به 

مقصدش می رسیده؟ و اینکه آیا  هنوز وقت آن نرسیده است 
که اعزام دانش آموزان به اردوها با نظارت بیشتری صورت گیرد 
و کیفیت وسایل حمل و نقل بهبود یابد و یکبار برای همیشه 
دستورالعمل و آیین نامه کامل و متقنی تدوین و به اجرا در بیاید؟.

مهدی فیض معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش تالش 
کرد تا روز گذشته به این پرسش ها پاسخ دهد. وی ممنوعیت 
حرکت شبانه اتوبوس ها را رد کرد و با بیان اینکه آیین نامه 
اردوهای دانش آموزی، آیین نامه کارشناسی شده و پخته ای 
است گفت: حرکت اتوبوس در شب بر خالف گذشته در آیین 
نامه جدید دارای منع قانونی نیست و با رعایت ضوابطی قابل 

انجام است.
جان باختن ۲۲ دانش آموز در سانحه تصادف اتوبوس با تانکر 
سوخت در مشهد در سال 86،  کشته شدن 37 نفر از کارکنان 
آموزش و پرورش در سانحه جاده ای شهرکرد،  کشته شدن 10  
دانش آموز در اراک در سال 88، کشته شدن سه دانش آموز دختر 
در تصادف اتوبوس در محور بروجرد و حادثه لردگان که منجر به 
مرگ ۲6 دانش آموز دختر در سال 91 شد تنها بخشی از حوادث 

جاده ای مرگبار دانش آموزی در کشور هستند.
 هرچند طی دو سه سال اخیر بروز حادثه ای با این ابعاد را در 
اردوهای دانش آموزی شاهد نبوده ایم اما حادثه داراب به عنوان 
اولین و تلخ ترین اتفاق وزارت آموزش و پرورش در سال جاری 
زنگ خطر و تلنگری است که باید در گوش مسئوالن آموزش 
و پرورش به صدا در بیاید تا با نظارت دقیقتر از بار وقوع چنین 

حوادثی در آینده کاسته شود.
پرورش در  و  آموزش  و کارشناس  دبیر  نیک نژاد  محمدرضا 
گفت وگویی با ایسنا، به این حادثه از منظر دیگری نگاه کرده و 
در این باره اظهار کرد: هرچقدر هم که زمینه های الزم آماده شده 
باشد ممکن است اتفاقاتی رخ دهد که از دست آموزش و پرورش 
خارج باشد. به هر روی آمار باالی حوادث جاده ای و ناامنی راه ها 

را نمی توان نادیده گرفت.
وی افزود: درباره اردوها دو راه برای آموزش و پرورش وجود دارد 
یا آنکه به کلی در اردوها را تخته کنند که اکنون بسیاری مدارس 
این کار را انجام می دهند و حتی از بردن بچه ها به اردوهای 
داخل شهری امتناع می کنند و یا آنکه علی رغم محدودیت ها 
اردوها را ادامه دهند؛ زیرا جزئی از فرآیند آموزش است و پتانسیل 

خوبی دارد.
مواردی  در  اینکه  بیان  با  پرورش  و  آموزش  کارشناس  این 
اردوهایی حادثه ساز می شوند که تا حدودی برنامه ریزی برای 
آنها خارج از مدرسه انجام می شود عنوان کرد: اردوی اخیر نیز یک 
اردوی تشکیالتی بود که توسط سازمان دانش آموزی برگزار شد. 

وی درباره نحوه برخورد مسئوالن با این حادثه اظهار کرد: در این 
مواقع مسئوالن می خواهند پاسخگوی مسائلی باشند که چندان 
ارتباطی به آموزش و پرورش ندارد و به مسائل ایمنی بر می گردد.

آنها در صدد توجیه این پدیده غم انگیز بر می آیند اما باید تدابیری 
اندیشیده شود که از بار این حوادث کاسته شود زیرا جان فرزندان 
ما ارزشمند است و مقدم ترین موضوع در آموزش و پرورش جان 

و سالمتی دانش آموزان است.
نیک نژاد با بیان اینکه قطعا آیین نامه فعلی اردوها دارای اشکال 
است اظهار کرد: مسئوالن آموزش و پرورش عنوان کردند که 
ممنوعیت حرکت شبانه را تا پنج سال پیش داشته ایم؛ اما با چه 
توجیهی این موضوع از آیین نامه حذف و حرکت شبانه بالمانع 
دیده می شود؟ بر فرض که امکانات خوب بود و ضوابط رعایت 
شد، به جاده  هایی که ساالنه چندین هزار کشته می دهند، با چه 

اطمینانی بچه ها را شبانه به اردو می فرستند؟.
این کارشناس آموزش و پرورش افزود: از سوی دیگر متاسفانه 
در چند سال گذشته هر چه کارشناسان بر افزایش بودجه تاکید 
کردند، کسی گوش نداد. پتانسیل و انرژی و هوش این دانش 
آموزان از کف کشور رفت و جان تعدادی دیگر به 
خطر افتاد. مدارس ما معموال به سراغ ارزانترین 
امکانات و وسایل حمل و نقل برای اردو می روند 
چون بودجه ندارند. کمبود بودجه مستقیم روی این 
مسائل موثر است. اتوبوس های راهیان نور هم به روز 

نیستند و اشکاالت عمده ای دارند.
این در حالیست که سردار مهری، رئیس پلیس 
راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی با بیان اینکه 
آموزش و پرورش باید شیوه های جدیدی را برای 
اعزام دانش آموزان برنامه ریزی کند، گفت: ما برای 
راهیان نور نیز چنین اقداماتی را انجام دادیم و پیشنهاد 
می دهیم که آموزش و پرورش با هماهنگی پلیس 
و دیگر دستگاه های مرتبط شیوه نامه اردوهای دانش 

آموزی را تدوین کند تا دیگر شاهد چنین حوادثی نباشیم.
رئیس پلیس راهور ناجا در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا می توان 
برای اردوهای دانش آموزی ممنوعیت تردد شبانه را اعمال کرد 
یا خیر؟ گفت: این موضوع نیازمند شیوه نامه ای است که آموزش 
و پرورش باید تدوین کند و البته چنین موضوعی را می توان مد 
نظر قرار داد. اطالعات این اتوبوس در سامانه سپهتن ثبت شده 
است حتی تصاویری وجود دارد که نشان می دهد راننده در حین 
رانندگی خواب آلود بوده است؛ البته مسئوالن قضایی در حال 

تحقیق درباره این موضوع هستند.
مهری تصریح کرد: برابر بررسی های ما اتوبوس مذکور کمک 

راننده داشته، سرعتش مجاز بوده و مشکل فنی نداشته است.
به گفته محمود علی گو، قائم مقام سازمان دانش آموزی در 
مجموع 3۴ نفر در این حادثه مصدوم شدند که وضعیت تمام 
مصدومان ثابت و عادی شده و امروز 13 نفر مرخص می شوند. 
همچنین پنج نفر از دانش آموزان در شیراز تحت نظر هستند و 
درمان آنها یک تا دوماه طول می کشد که دو نفر از  آنها قطع 
عضو شده اند. یکی دیگر از دانش آموزان که در داراب بستری 
است ، امروز پس از ثابت شدن وضعیتش با هلی برد به شیراز 

منتقل می شود.
هنوز واقعه فرو رفتن سربازان در کام مرگ در یک سانحه جاده ای 
در سال گذشته را از یاد نبرده ایم و امروز این ضرورت احساس 
می شود که سایر دستگاه های ذیربط در کنار آموزش و پرورش در 

برابر بروز این حادثه پاسخگو باشند.

مرگ، گاهی ریحان می چیند ...

  عید سعید »قربان«، جشن »تقرب« عاشقان حق مبارک
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خوزستان

 در خوزستان، استانی که بیشترین رودها را دارد، همچنان 
۶۰۰ روستا با تانکر آب رسانی می شوند و شمار زیادی از 

روستاها نیز دچار کم آبی شدید هستند.
 آب خوزستان، به بهانه داشتن بیشترین رودها، طی مراحلی 
به بخش های مختلف کشور منتقل شد. با افزایش سدها، 
کم آبی و بی آبی دامن گیر روستاهای زیادی شد. مرگ چهار 
میلیون نخل و نابودی بخش چشم گیری از مزارع استان از 

تبعات انتقال آب بوده است.
۶۵ درصد تأمین آب شرب استان از آب های سطحی و ۳۵ 
درصد از آب های زیرزمینی است. 2۸2 حلقه چاه و ۶۰ 
چشمه نیز در کل استان وجود دارد. اخیراً طی بررسی های 
انجام شده توسط آب و فاضالب روستایی، خشک شدن 
چاه هایی در شمالی ترین نقطه استان مثل ایذه و باغملک تائید 
شد. این شهرستان ها بهترین سفره های زیرزمینی را داشتند 

که اخیراً چاه هایی از آنها خشک شده است.

چاه خشک شده از شمال تا جنوب استان
پیش از این درویشعلی کریمی، مدیرعامل آب و فاضالب 
نیز  اروندکنار  کنار  در  گفت:  این خصوص  در  روستایی 
پنج روستا همچنان آب شربشان با تانکر تأمین می شود. 
می شوند.  آب رسانی  تانکر  با  روستا   ۶۰۰ مجموع  در 
قنات و  این روستاها دچار خشک شدن چاه و تخریب 

شکستگی خط شده اند.
کریمی توضیح داد: چاه زدن امر ساده ای نیست و گاهی برای 
یک چاه 2۵۰ متر را حفر می کنند اما به آب نمی رسند. در 
شهرستان های ایذه و باغملک آب شرب بیشتر روستاها از 

طریق سفره های آب زیرزمینی تأمین می شود.
برداشت های  تابستان،  به فصل  با توجه  داد:  وی توضیح 
بی رویه آب از سفره های آب زیرزمینی به منظور کشاورزی، 
باعث افت فشار چاه های آب شده است. همچنین عدم 
رعایت الگوی مصرف آب شرب توسط برخی مشترکان 
وجود  به  شهرستان  روستاهای  برخی  برای  را  مشکالتی 
آورده و دچار مشکل کم آبی شده اند ولی تاکنون هیچ گونه 
گزارشی مبنی بر قطعی کامل آب شرب روستاها آن هم به 
مدت ۴۵ روز به مجموعه امور آب و فاضالب روستایی در 
شهرستان های ایذه و باغملک و ستاد استان گزارش نشده 

است.

آب شرب از صبح تا ساعت ۱2 ظهر در لوله ها در جریان 
است، اما از سر ظهر تا ساعت پنج عصر قطع می شود. بار 
دیگر از ساعت پنج عصر تا ۹ شب جریان پیدا می کند و بعد 

از این ساعت دوباره قطع می شود.
از  استان ها  عالی   شورای  در  ایذه  نماینده  توصیف  این 
وضعیت آب آشامیدنی در شهرستان های ایذه و باغملک 
واقع در استان خوزستان در ۳۰ سال گذشته است؛ اما کمبود 
آب در دو شهرستان ابعادی فراتر از جیره بندی ساعتی آب 
دارد. سدهای کارون ۳ و ۴ در فاصله تقریباً ۱۵ کیلومتری 
ایذه و باغملک قرار دارند، اما آب های پشت سد در اختیار 

مردم این منطقه قرار نمی گیرد.
هدایت اهلل خادمی، نماینده ایذه و باغملک در مجلس دهم در 
این باره گفت: رودخانه کارون به طور کامل از ایذه می گذرد، 
تعدادی از روستاها را دور می زند و به مسجدسلیمان سرازیر 
در  کارون  رودخانه  از  کیلومتر   ۱۰۰ عبارتی  به  می شود. 

شهرستان ایذه و باغملک قرار دارد. قرار بود تعدادی سد 
برای  برق  تولید  بر  تا عالوه  احداث شود  منطقه  این  در 
کشور، آب شرب و کشاورزی مردم منطقه را تأمین کنند. 
سد »کارون ۳« تا شهرستان ایذه ۱۵ کیلومتر فاصله دارد که 
این فاصله با زمین های کشاورزی روستاییان این منطقه به 
مراتب کمتر است اما مردم محروم این شهرستان سهمی از 

آب پشت سد نمی برند.
هر چاهی که چاه نمی شه

مدتی پیش مسئله مسمومیت روستاهای باغملک از آب 
شرب مطرح شد که مسئوالن آب و فاضالب روستایی این 

ادعا را رد و تکذیب کردند.
مدیرعامل آب و فاضالب روستایی در این خصوص توضیح 
داد: مسمومیت مربوط به آب آشامیدنی نبود و روستاهای 
باالدست چنین مشکلی نداشتند. مسئوالن شبکه بهداشت 
باغملک نیز این موضوع را تائید کردند. از بین ۱2 روستا تنها 
چهار روستای پایین دست دچار این مشکل شدند که حدس 
من بر این است به دلیل مجاورت با کاشت هندوانه احتماالً 

سمومی وارد آب شده است.
نیست،  پایدار  که  تانکر  با  آب رسانی  خصوص  در  وی 
توضیح داد: در نظر داشتیم در برنامه ای پنج ساله؛ آب رسانی 
با تانکر را حذف کنیم اما به صورت غیرمنتظره با خشک 

شدن بسیاری از چاه ها حتی در بهبهان مواجه شدیم. ابتدا 
۱۳۰ روستا را از چرخه آب رسانی با تانکر خارج کردیم 
که با خشک شدن چاه ها در روستاهای دیگر مواجه شدیم.

کریمی افزود: حتی در جنوب استان به دلیل خشک شدن 
رودها، کشاورزان شادگانی از آب شرب برای آب رسانی 
به نخیالت استفاده می کنند. مشکالت یکی پس از دیگری 
به هم گره خورد. همان طور که گفتم چاه زدن اصاًل ساده 
نیست و برای نمونه در بارانگرد ایذه بیش از ۱۸۰ متر حفر 
کردیم و به گوگرد رسیدیم و نمی شود گوگرد به خورد مردم 
دهیم. فنّاوری فقط به ما می گوید در کجا می شود چاه زد اما 

نمی گوید که به آب شرب مناسب می رسیم یا نه.
وی همچنین با بیان اینکه وضعیت تخصیص اعتبار از سال 
۹2 رو به افول بود گفت: سال ۹۴ به گفته رئیس جمهور، 
برای  برنامه هایی  داشتیم.  را  اعتبارات  برای  سال  بدترین 
رسیدگی به این وضعیت داریم اما اعتبارات کافی نیست. 
پارسال ۱۴ مجتمع آب رسانی را شروع کردیم و این تعداد 
امسال به 2۷ مجتمع افزایش پیدا کرد و قرار است در آینده 
نزدیک به ۱۵۰ میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به این 

امر اختصاص یابد.

میان آب، تشنه میان آب ها
نمی شود.  باغملک  و  ایذه  به  محدود  بی برقی  و  آب  کم 
چنین  درگیر  استان  مختلف  بخش های  در  روستاییان 

معضالتی هستند.
نماینده مردم شهرستان شوش در مجلس در دیدار با معاون 
شرب  آب  مشکالت  رفع  در  تسریع  لزوم  بر  نیرو  وزیر 

روستایی تأکید کرد.
سید راضی نوری در این دیدار که در دفتر معاون وزیر نیرو 
انجام شد با اشاره به قطعی مکرر آب شرب روستایی در این 
شهرستان خواستار تسریع در رفع مشکالت این حوزه شد.

نوری به اهمیت ارائه راهکار مناسب و اختصاص اعتبارات 
الزم برای رفع ریشه ای این مشکالت پرداخت گفت: مردم 

شوش از این مشکالت زیرساختی به ستوه آمده اند.
شهرستان شوش با 2۱۹ روستا و پنج شهر همواره در بخش 

روستایی با مشکل قطعی آب همراه بوده است.
با این حال بازسازی خطوط انتقال آب رسانی که به دلیل 
پراکندگی روستاها در این شهرستان به اعتبارات و زمان 
قابل توجهی نیازمند است مورد پیگیری مستمر قرار گرفته 
این شهرستان  در  انتقال آب شرب  فرسوده  است. شبکه 
طی سال های اخیر بارها دچار شکستگی شده است؛ این 
شکستگی بر کیفیت و فشار آب تأثیر گذاشته و مورد گالیه 

اهالی شوش به ویژه در بخش شاوور شده است.
قطع مکرر برق روستاهای بخش شاوور و افت فشار آب 
در این روستاها باعث شد دولت تصمیم جدی در این زمینه 
اتخاذ کند. از ابتدای فصل گرما شاهد نارضایتی مردم از 
وضعیت آب و برق در روستاهای شوش بودیم. قطع برق 
و افت فشار آب تا کنون نیز ادامه دارد. دولت نیز با هدف 
کاهش مشکالت آب و برق روستاهای بخش شاوور و 
پایداری شبکه آب رسانی، 2۳ میلیارد ریال اختصاص داد. 
با اجرای این طرح، مشکل بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ نفر در 

شاوور حل می شود.
 شروع فاز دوم تأسیسات آب رسانی »میان آب« نیز همچنان 
مشخص نیست،اما مسئوالن از راه اندازی این تأسیسات در 
آینده نزدیک خبر می دهند. با راه اندازی تأسیسات آب رسانی، 
آب شرب روستاهای میان آب، سیدرحیمه، علی ضغیر، 

سیدباقر، غزی، سیدخلف و سید خشان بهبود می یابد./مهر

آب رسانی به ۶۰۰ روستای خوزستان با تانکر
تشنگی در کنار سدهای بزرگ

خب�ر

ه�ا ن  س�تا شهر

له مقا س�ر

حتی یک روز در پرداختی ها
 تاخیر نداشته ایم 

رضا امینی در آئین گشایش شعب هفت تامین اجتماعی اهواز بیان کرد : 
صندوق تامین اجتماعی تنها صندوق پویای کشور است که توانسته با همه 
فراز و فرودهایی که اقتصاد کشور با آن روبرو بوده به تعهدات خود به موقع و 

سروقت عمل نماید .
مشاور مدیر عامل و مدیر کل دفتر هماهنگی امور استانهای سازمان تامین 
اجتماعی گفت : با وجود مشکالت اقتصادی کشور این سازمان حتی یک روز 
در پرداختی ها به جامعه هدف تاخیر نداشته است . رضا امینی در آئین گشایش 
شعب هفت تامین اجتماعی اهواز بیان کرد : صندوق تامین اجتماعی تنها صندوق 
پویای کشور است که توانسته با همه فراز و فرودهایی که اقتصاد کشور با آن 
روبرو بوده به تعهدات خود به موقع و سروقت عمل نماید . وی با بیان اینکه 
ماهانه برای پرداختی ها 60 هزار میلیارد ریال منابع تجهیز می کینم و این کار 
بسیار سختی است ابراز امیدواری کرد با بهبود وضعیت شاخص های اقتصادی 
به ویژه اشتغال ، رونق کسب و کار و همچنین ارتقاء فرهنگ کار بتوانیم از شرایط 
سخت خارج و شرایط بهتری برای خدمت به مردم و جامعه هدف فراهم نمائیم. 
مشاور مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی توسعه فن آوری اطالعات )IT( در 
چهارسال دولت تدبیر و امید را یکی از کارهای شاخص این سازمان با هدف روان 
سازی امور و جلوگیری از اتالف وقت مراجعه کنندگان عنوان کرد و در ادامه 
از راه اندازی چندین خدمات دیگر با عنوان ارائه خدمات نوین به کمک IT در 
سال جاری خبر دارد . وی آماده سازی فهرست بیمه یک میلیون کارگاه بصورت 
الکترونیک از مجموع 1/۲ میلیون کارگاه فعال در کشور را از نتایج توسعه بخش 
نرم افزاری در این سازمان بیان کرد و افزود : با این وجود از توسعه فیزیکی مراکز 
و دسترسی بهتر مردم به خدمات تامین اجتماعی نیز غافل نبوده ایم . مدیر کل 
دفتر هماهنگی امور استانهای سازمان تامین اجتماعی راه اندازی شعبه هفت اهواز 
را در راستای خدمت رسانی بهتر و توزیع متوازن تر خدمات بیان کرد و گفت : 
خدمت به مردم عزیز خوزستان افتخاری ماندگار برای سازمان تامین اجتماعی 
است و در آینده نگاه ویژه تری برای بهبود هر چه بیشتر سطح خدمات رسانی 
خواهیم داشت . مدیر کل تامین اجتماعی استان خوزستان نیز در آئین بهره 
برداری از شعبه هفت اهواز گفت : برای ساخت و تجهیز این شعبه با مساحتی بالغ 
بر یک هزارو 300 متر مربع در منطقه سپیدار اهواز بیش از 19 میلیارد ریال هزینه 
شده است . محمود یارعلیزاده افزود : با افتتاح و آغاز بکار این شعبه تعداد شعب 
فعال تامین اجتماعی در استان خوزستان به 36 شعبه رسید . مدیر کل تامین 
اجتماعی استان خوزستان با اشاره باینکه تمهیداتی بعمل آمده است تا شعب اهواز 
به تناسب جغرافیای شهری در دسترس مردم قرار گیرند افزود : در صدد دریافت 
مجوزهای قانونی از سوی سازمان تامین اجتماعی هستیم تا در آینده ای نزدیک 

شعبه هشت تامین اجتماعی را در منطقه امانیه اهواز راه اندازی نمائیم .
معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان نیز در این آئین با تاکید براینکه بی 
تردید سازمان تامین اجتماعی فضایی را ایجاد نموده است تا در سایه خدمت 
زمینه تجلی احترام به مخاطبان را فراهم نماید گفت : ضروری است تا از تمامی 
ظرفیتهای اقتصادی و اجتماعی استان نهایت بهره را ببریم و باید از شاخص کلی 
رفاهی کمتر ار متوسط کشوری نیز در این استان سراسر استعداد انتقاد نمایم چرا 
که بیش از پیش استان خوزستان نیاز به توجه و توسعه دارد . علی حسین حسین 
زاده ارتقاء رضایت اجتماعی را یکی از شاخص های مهم توسعه یافتگی بیان و 
ابراز امیدواری کرد با بهبود شاخص های رفاهی ؛ خدماتی و اجتماعی بویژه در 
دولت دوازدهم شاهد ارتقای شاخص رضایت اجتماعی در خوزستان خواهیم بود .

وضعیت مدیریت سرزمین
 در خوزستان مناسب نیست

مدیرکل محیط زیست خوزستان گفت: کاهش باران و افزایش کشت برنج در 
خوزستان نشان می دهد وضعیت مدیریت سرزمین در خوزستان مناسب 

نیست.
 الهیجان زاده اظهار کرد: شعاعی دبیر مرکز ملی پایش ریزگردها را دعوت 
کردیم تا نتایج برگزاری کنفرانس بین المللی ریزگردها 11 تا 1۴ در تهران 
با حضور مهمانان خارجی را ارائه کند ولی امکان حضور نداشت و خودمان 
این مطالب را ارائه می کنیم. نشست های بین المللی زیادی بین ایران و 

کشورهای همسایه برگزار ولی منجر به نتایج مطلوبی نشد.
وی افزود: از سال 93 سازمان محیط زیست تصمیم گرفت موضوع 
الملی و سازمان ملل منتقل  بین  به  از منطقه ای بودن  را  ریزگردها 

کند.
مدیرکل حفاظت از محیط زیست خوزستان تصریح کرد: محیط زیست 
ایران در سال های ۲01۵ و ۲016 در چهار اجالس بین المللی قطعنامه 

هایی را پیشنهاد که منجر به تصویب چهار قطعنامه شد.
الهیجان زاده ادامه داد: هدفی که برای اجالس بین المللی ریزگردها 
تعریف شد، این بود که اولین کنفرانس را با همکاری سازمان ملل، 

وزارت خارجه و محیط زیست در ایران برگزار کنند.
وی بیان کرد: 90 شرکت کننده از 36 شرکت برای حضور در اجالس 
افتتاحیه اجالس 1۲ تا 1۴ تیر ماه سال جاری  دعوت شدند؛ مراسم 
معاون  همچنین  و  سخنرانی  جمهور  رئیس  افتتاحیه  در  شد.  برگزار 
نیز  خارجی  کشورهای  از  دیگر  نظر  صاحب  افراد  و  ملل  سازمان 

سخنرانی داشتند.
تیر ماه  از محیط زیست خوزستان عنوان کرد: 1۲  مدیرکل حفاظت 
جلسات تخصصی شروع و در ابتدای جلسه فنی سخنرانی توسط گری 
سخنرانی  نیویورک  زیست  محیط  سازمان  از  احمد  جمیل  و  لوئیس 
از  تعدادی  با  و  سخنرانی  دوم  روز  در  نیز  سولهایم  اریک  داشتند. 

مهمانان خارجی برای بازدید به خوزستان آمدند.
غبار،  و  گرد  های  طوفان  با  مقابله  نحوه  شد:  یادآور  زاده  الهیجان 
تأثیرات بلندمدت و یا کوتاه مدت آن در کشورها، تأثیراتش بر اقتصاد 

و سالمت مردم نیز در آن اجالس بیان شد.
وی اضافه کرد: توصیه های فنی مختلفی در اجالس مطرح شد که از آن 
جمله می توان به ترویج مدیریت پایدار استفاده از زمین و آب، مدیریت 
از  جلوگیری  برای  استانداردها  از  مجموعه جدیدی  شناسایی  سرزمین، 
تأثیرات طوفان های گرد و غبار بر سالمت مردم، ایجاد روش ها و مدل 
های استاندارد برای اندازه گیری تأثیرات، ایجاد ارتباط بین یافته های 

علمی و واقعیت های موجود اشاره کرد.
مدیرکل حفاظت از محیط زیست خوزستان با تأکید بر اینکه مدیریت 
سرزمین مهترین مورد است، گفت: در سال گذشته حداقل ۴9 درصد 
کاهش بارش در خوزستان داشتیم ولی در تابستان سال جاری باالترین 
میزان برنج کاری را در طول دهه های گذشته انجام دادیم که اسمش 

مدیریت سرزمین نیست.
الهیجان زاده تصریح کرد: تبادل اطالعات را هنوز در استان نداریم ولی 
در اجالس به انجام این تبادل به صورت رایگان میان کشورهای مختلف 

تأکید شد تا هواشناسی امکان هشدار به موقع را داشته باشد.

لزوم توجه ویژه مسئوالن
به باغ موزه دفاع مقدس آبادان

مدیر باغ موزه دفاع مقدس آبادان بر ضرورت توجه مسئوالن شهرستان به 
معرفی این مکان به عنوان محیطی برای گردشگری آنهم در حوزه دفاع مقدس 

تاکید کرد
 رضا صریحی گفت: امید می رود تا مسئوالن بر اهمیت این مکان به عنوان 
محلی بکر و مناسب برای گردشگری دفاع مقدس واقف شوند و در این باره نیز 

گامهای ثمربخشی را بردارند. 
وی افزود: راه اندازی باغ موزه دفاع مقدس آبادان از مصوبات هیئت مدیره 
پاالیشگاه آبادان است که از سال 1390 استارت آن زده شد، این محل در 
سطحی معادل سه هزار مترمربع شامل دو بخش سخت افزاری )ادوات و غنایم 
جنگی، ساختمانهای مخروبه باقی مانده از زمان جنگ و گورستان انگلیسی ها( 
و  نرم افزاری ) فیلم های مستند و کتاب( است.  صریحی، درباره ساختمان 
بزرگ و تیر و ترکش خورده ای که در دل این منطقه قرار دارد، اظهار کرد: 
اینجا انبار اصلی کاالی وزارت نفت برای صادردات به خارج از کشور بود که 
در زمان جنگ تحمیلی و پس از تخلیه کاالهای موجود در آن به خط مقدم 
جبهه رزمندگان اسالم برای مبارزه با حزب بعث عراق تبدیل شد.  مدیر باغ 
موزه دفاع مقدس آبادان تصریح کرد: متاسفانه مجموعه مدیران شهری تاکنون 
نقش موثری در جهت معرفی و جذب گردشگران به این محیط را نداشته اند، 
اینجا یک منطقه بکر گردشگریست که به اذعان بسیاری از کارشناسان و حتی 
کسانی که برای بازدید می آیند، بهترین مکان برای گردشگریست اما متاسفانه 

مسئوالن شهری آبادان به این بخش بی توجه اند. 
صریحی گفت: این مکان به عنوان یکی از خطوط مقدم جبهه در دوران دفاع 
مقدس، مکانی بکر و بسیار قابل توجه در زمینه گردشگری دفاع مقدس است 
که بایستی به آن پرداخته شود، متاسفانه سهم آبادان از کاروانهای راهیان نور 
که برای بازدید از مناطق جنگی می آیند در این میان نادیده گرفته شده است. 
وی افزود: کاروانهای راهیان نور به جز شلمچه و یادمان والفجر 8 اروندکنار 
هیچ جای دیگری را به ذهن ندارند و این اجحاف در حق مردم مقاوم آبادان 
است که اجازه ندادند حتی یک وجب از شهرشان به دست دشمن بعثی بیفتد. 

مجوز زیست محیطی نیروگاه
 یکهزار مگاواتی دزفول صادر شد

معاون استاندار و فرماندار دزفول با بیان اینکه ساخت نیروگاه یکهزار مگاواتی 
این شهرستان با سرمایه گذاری خارجی بزودی وارد گام اجرایی می شود گفت: 
مجوز زیست محیطی این نیروگاه صادر شده است. حبیب اله آصفی افزود:دانش 
این نیروگاه یکهزار مگاواتی اروپایی است و سرمایه گذار آن نیز یونانی ها هستند 
که اصرار دارند در عملیات کلنگ زنی این پروژه بزرگ در بخش انرژی حضور 
داشته باشند. وی اعتبار پیش بینی شده برای ساخت این نیروگاه را 37 هزار میلیارد 
ریال عنوان کرد و افزود: تالش می شود عملیات اجرایی این پروژه بزرگ تا اواخر 
شهریور ماه با حضور سرمایه گذار خارجی ، یکی از وزیران و استاندار خوزستان 
آغاز شود. معاون استاندار و فرماندار ویژه دزفول ادامه داد:محل این نیروگاه در شهر 
حمزه دزفول تعیین شده که امیدواریم هرچه سریعتر عملیات احداث آن آغاز شود. 
آصفی با اشاره به تالش های صورت گرفته در راستای جذب سرمایه بخش 
خصوصی در دزفول گفت:میزان سرمایه گذاری صورت گرفته از سوی بخش 
خصوصی در سالهای اخیر در دزفول نشانه اطمینان و اعتماد بخش خصوصی 
است که باید از این ظرفیت ها در جهت توسعه ،عمران و ایجاد اشتغال استفاده کرد. 
فرهاد قلی نژاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست دزفول نیز گفت:مجوز زیست 

محیطی نیروگاه یکهزار مگاواتی دزفول صادر شده است.
ساخت نیروگاه هزارمگاواتی دزفول در زمینی به وسعت باالی 60 هکتار در حوالی 

شهر حمزه در نظر گرفته شده است.
صریحی اظهار کرد: وجود یک سالن آمفی تئاتر به عنوان محیطی فرهنگی، 
ادوات و غنایم جنگی و ساختمانهای تخریب شده در زمان جنگ تحمیلی در 
محدوده این باغ موزه می تواند در قالب یک شهرک دفاع مقدس مورد بازدید 
عموم قرار گیرد.   وی مصوبه شورای اسالمی شهر پیشین برای احداث پارک 
شهدای اروند در بخشی از این باغ موزه را یادآور شد و تصریح کرد: متاسفانه 
تاکنون این مسئله تنها در حد قول و وعده و نه عمل بوده است، امید می رود 
تا با روی کار آمدن اعضای جدید شورای شهر بتوانیم پارک شهدای اروند و 
مباحث خدماتی که بتواند در این محل برای مردم پیش بینی و ارائه شود را با 

همکاری یکدیگر مهیا کنیم.

»تبعیض مثبت«استفاده از »رانت« نیست
ادامه از صفحه ۱

در مورد زنان، اقلیت های قومی و مذهبی تا جایی که فرصت های 
برابر در دسترس بوده است این موقعیت ها به طور نسبتا متناسب 
تسهیم شده است، اما به نظر می رسد از جایی -مدیریت های 
عالی و مناصب دولتی -ناگهان گسستی در عرصه و ارائه یکسان 
موقعیت ها دیده می شود و یکی از راه حل هایی که شاید بتواند 
این گسست را حل کند همانا کارکردِ برابری محور تبعیض مثبت 

است.
»تبعیض مثبت« ویژگی هایی مشخص برای شناخت دارد:

الف:در جایی مطرح می شود که گروه هایی در جامعه وجود 
دارند که در مورد فرصت های پیش رو شرایط مساوی ندارند. 

)جنس، زبان، نژاد، رنگ پوست.(
ب:هدف غائی آن از بین بردن نابرابری موجود است.

ج:الزاما دائمی نیست و می تواند به صورت موقتی و تا زمان ایجاد 
شرایط عادالنه الزم االجرا باشد.

به  که  فراهم می شود  این اصل وقتی  تحقق  برای  راه  بهترین 
برای  تسهیل شرایط  به صورت  و  قانونمند  و  مدون  صورت 
گروه های واجد توسط قانونگذار تعریف شود تا نهایتا به رفع 

نابرابری های موجود منتهی گردد.
شاید از اولین تعابیر عملی مفهوم »تبعیض مثبت »قانون واگنر 
در اوایل قرن بیستم باشد که برای مقابله با عملکرد تبعیض آمیز 

کارفرمایان در مورد استخدام نیروهایشان وضع شد:
برای  ندارند  کار هستند حق  اتحادیه  »کارفرمایانی که عضو   

استخدام خصوصی هیچگونه تبعیضی قائل شوند. »
توجه به وجه عادالنه همین قانون کوتاه می تواند به روشن شدن 

مفهوم »تبعیض مثبت« کمک نماید.
اینکه بدانیم تبعیض مثبت در جایی وارد مناسبات می شود که 
شرایطی تبعیض آمیز و رانتی -فرای شایسته ساالری -وجود 
داشته، نیاز به اصالح این سازوکار برای رسیدن به اهداف عدالت 
اجتماعی ضروری به نظر می رسد و با این توصیف تبعیض مثبت 
کارکردی در مقابل روش های رانتی و تبعیض گرانه بوده، در 

جهت تحقق عدالت و شایسته ساالری حداکثری است.
همین  در  حتی  موقعیتی  به  رسیدن  هر  است  تاکید  به  الزم 
گروه های فوق الذکر که بدون شایسته ساالری و با کمک عواملی 
مثل ژن خوب، رانت، مدیرزادگی و امثالهم باشد زیر عالمت 
سوال بزرگ و غیرقابل قبول است و از قضا تبعیض های واقعی 

در همین جا ها وجود دارد.

روند کاری پروژه قطار شهری اهواز به دلیل 
به  نسبت  کیسون  شرکت  کارگران  اعتصاب 
عدم دریافت حقوق مدتی است که بسیار کند 

شده است.
استان خوزستان گرچه استراتژیک ترین استان 
کشور به شمار می رود و از دیرباز به عنوان 
روزها  این  ولی  شده  معرفی  زرخیز  استانی 
کارگران این استان از وضعیت بد معیشتی و 
نبود امنیت شغلی رنج می برند به گونه ای که 
این قشر ضعیف و زحمت کش شرکت های 
خصوصی، شهرداری و یا حتی دولتی به دلیل 
برخی مشکالت دست به تجمع و اعتراض 
شرکت  که  است  سال  یک  »حدود  می زنند. 
کیسون حقوق بیش از ۳۰۰ کارگر این شرکت 

را پرداخت نکرده و از این رو معیشت خانواده هایمان به 
خطر افتاده است. در این مدت چیزی جز وعده نشنیده ایم 
و دیگر تحمل اشک های کودکانمان را نداریم« این جمالت 
گزیده ای از سخنان یکی از کارگران شرکت کیسون بود که 
چندی پیش در مقابل استانداری خوزستان برای چندمین بار 

متوالی تجمع کرده بود.

کیسون باید حقوق کارگران را بدهد
نبی اهلل خون میرزائی متذکر شده بود که شرکت  کیسون 
مکلف به پرداخت این حقوق است چرا که کارگران برای 
این  حقوق  باید  گفت:کیسون  کرده اند،  کار  شرکت  این 
کارگران را بدهد تا شرکت فعال تر شود، ما درخواست این 
کارگران را به مدیران استانی و شورای اشتغال انتقال داده ایم. 
کارگران نامه ای بنویسند تا بنده هم موضوع را پیگیری کنم.

سرپرست فرمانداری اهواز بیان کرد: بنده و استاندار در حال 
پیگیری مشکالت این کارگران هستیم و معاون وزیرکشور 
این  امیدواریم  و  کرده  تأکید  پروژه   شدن  فعال  بر  نیز 

مشکالت برطرف شود.
با وجود اینکه شرکت کیسون موظف به پرداخت حقوق 
با  گفت وگو  در  شاهین زاده  شهرام  ولی  بوده  کارگران 
خبرنگار تسنیم با اشاره به روند کاری پروژه قطار شهری 
اهواز اکنون خبر می دهد که روند کاری این پروژه به دلیل 
اعتصاب کارگران شرکت کیسون مدتی است که بسیار کند 

شده است.

وی افزود: کارگران مدتی حتی اجازه ورود به کارگاه را 
نمی دادند و با وجود اینکه 2ماه از حقوق آنان پرداخت شده 

هنوز از اجرای روند عادی پروژه ممانعت می کند.
مدیرعامل سازمان قطار شهری اهواز در پاسخ به این پرسش 
که آیا نبود شهردار خللی در کار وارد کرده بیان کرد: کارهای 
اداری و نرم افزاری پروژه در حال اجرا است که به محض 
انتخاب سرپرست و یا شهردار اسناد و مدارک مربوطه در 
اختیار وی قرار داده شود تا کار با سرعت و قوت ادامه 

پیدا کند.

کارگران رسما شکایت کنند
وی با اشاره به اینکه از حدود یک ماه پیش که اعتراضات 
شروع شد روند اجرا خیلی کند شده و رو به توقف رفته 
است و ما نیز اکنون این مشکل را داریم، گفت: اقدام خاصی 
که می توانستیم در این  زمینه انجام دهیم پیگیری و فشار 
آوردن به کیسون بود که حداقل بخشی از مطالبات کارگران 

پرداخت شود که این کار انجام شد.
شاهین زاده با بیان اینکه کارگران به اداره کار هنوز شکایتی را 
اعالم نکرده اند، عنوان کرد: عده ای از کارگران هنوز معترض 
هستند اما راضی به شکایت نمی شوند؛ اگر چه ترس از 
اخراج دارند ولی باید بدانند که قانون وجود دارد و اخراج 
شدن به این سادگی نیست و ما نیز اجازه نمی دهیم پیمانکار 
باید  پیمانکار  هرطوری که می خواهد رفتار کند چرا که 

دالیل مستند برای اخراج داشته باشد.

وی ادامه داد: در جلسه شورای کارگری نیز که 
با حضور دادستان و معاون استاندار برگزار شد 
نیز دادستان به نمایندگان کارگران توصیه کرد 
که شکایت کنند تا بتوان روال حقوقی مربوطه 
پیگیری شود ولی کارگران تمکین نمی کنند و 
می گویند که شکایت ما همین تجمع است. من 
نیز بدون حکم مراجع ذی صالح قانونی اجازه 

دست بردن در حساب های کیسون را ندارم.
مدیرعامل سازمان قطار شهری اهواز در پاسخ 
به این پرسش که مدیران کیسون در رابطه با 
نیستند، تصریح  مشکالت کارگران پاسخگو 
اینکه  بر  از قرار داد مبنی  بندی  بر  آنها  کرد: 
بدون اجازه کارفرما حق مصاحبه نداریم، استناد 
می کنند که بنده همین جا به عنوان کارفرما رسما 
اعالم می کنم که در این خصوص هر توضیحی که الزم 

است مدیران کیسون ارائه دهند.

پیمانکاری که مانع اجرای پروژه می شود
پروژه متروی اهواز در حالی ماه های پایانی یازدهمین سال 
از عمر خویش را می گذراند که تاکنون فقط ۱.2 کیلومتر 

ریل در طول خط این پروژه ریسه شده است.
چندی پیش شریعتی استاندار خوزستان در بازدید از این 
پروژه خبر از بهره برداری فاز نخست مترو را تا پایان سال 
۹۶ داده بود ولی با صحبت های جدید شاهین زاده و نیز خبر 
از روند کند پروژه به دلیل اعتراض و کارنکردن کارگران 
کیسون این احتمال نیز با اما و اگرهایی روبه رو خواهد شد.

شرکت کیسون که با اهرم فاینانس برنده مناقصه قطار شهری 
اهواز شده بود نه تنها فاینانس را به ارمغان نیاورد بلکه با 
عدم پرداخت حقوق کارگران مانع بزرگی بر اجرای روند 

پروژه شده است.
اگرچه اعضای دور چهارم شورای شهر اهواز با عدم نظارت 
قوی و نیز شهردار انتخابی آنها به دلیل اهمال کاری و البته 
وجود زوایای پشت پرده توانایی به سرانجام رساندن این 
پروژه مهم را برای کالنشهر اهواز نداشتند اما باید دید که 
آیا شهردار جدید و منتخبان دور پنجم شورای شهر اهواز 
می توانند این کالف سردرگم اهواز را به نقطه عطفی برسانند 
و رضایت مردم را پس از تقریبا ۱۱ سال کسب کنند./تسنیم

متروی اهواز در ایستگاه توقف

قاسم منصور آل کثیر



صحبت کردن با زبان خشن و تند 
با جهان خدمت کردن به اسراییل است

حضرت آیت اهلل العظمی وحید خراسانی در دیدار با رئیس دفتر رئیس جمهور 
که روز پنج شنبه در دفتر ایشان برگزار شد، با آرزوی توفیق برای واعظی در 
مسئولیت جدیدش و ابالغ سالم به رییس جمهور، گفتند: اگر همه کارهای شما 
در خدمت به مردم و دین باشد یاری خدا و کمک امام زمان هم مشمول شما 
خواهد شد. بنده همواره برای موفقیت رییس جمهور و دولت دعا کرده و دعا 
خواهم کرد. مرجع معظم تقلید شیعه در بخش دیگری از سخنانشان تصریح 
کردند: باید همانگونه که خداوند به حضرت موسی فرمان داد که با فرعون با 
زبان نرم سخن بگوید ما نیز با جهان با زبان خوش صحبت کنیم. صحبت کردن با 
زبان خشن و تند و با روش های افراطی با جهان، خدمت کردن به اسراییل است.

 
فیلم مهران مدیری فوق العاده زشت و بد بود

اکبر عبدی شامگاه چهارشنبه، هشتم شهریور به بهانه تولدش مهمان برنامه 
»فرمول یک« با اجرای علی ضیا شد.این بازیگر پیشکسوت در بخشی از برنامه 
در مورد مهران مدیری و اولین فیلم سینمایی او »ساعت پنج عصر« گفت: »این 
فیلم فوق العاده زشت بود، فوق العاده بد بود، متاسفانه فکر می کردم قرار است 
فیلم عجیب و غریبی ببینم ولی اصال فیلم خوبی نبود. این که مردم ما قاط زده اند 
و هیچ کس هیچ چیزی را متوجه نیست و همه از روی هم رد می شوند و از 
آن طرف یک عده آدم را می بینیم که خیلی شیک می آیند می ایستند و...«عبدی 
همچنین در مورد رامبد جوان و برنامه »خندوانه« با اجرای او گفت: »آقای جوان 
از یک جایی به بعد از سینما بریده و مجری شده، یعنی دقیقا مجری شده، ما 
در تلویزیون مجری زیاد داریم. حتی در برنامه خودش، این اواخر، کامال کنار 
تماشاچی ها نشسته، یک عده می آیند از شهرستان، از تهران، خیلی هم بااستعداد 
اجرا می کنند، یک آقایی هست که اصال شبیه خودش )رامبد جوان( هم هست. 
اجرا می کند و او هم مثل تماشاچی رفته نشسته آن جا. به نظر من این کار کم 
است. یعنی این کار به اندازه آقای رامبد جوان نیست. آقای رامبد جوان خیلی 

بیشتر از این است.«  /خبرآنالین

الریجانی معاون قاضی زاده هاشمی شد
در احکام جداگانه ای توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، طاهر 
بیمه سالمت،  سازمان  عامل  مدیر  و  مدیره  هیئت  رییس  عنوان  به  موهبتی 
گلمکانی به عنوان معاون حقوقی و امور مجلس و دکتر حق بین به عنوان 
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی منصوب شدند.همچنین باقر 
الریجانی به عنوان معاون آموزشی و محمدرضا ملک زاده به عنوان معاون 

تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در مسئولیت خود ابقا شدند.

درخواست مهم یک مرجع تقلید از وزیر جدید ارشاد
آیت اهلل صافی گلپایگانی در دیدار سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی از مردم به وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی بی اهمیت هستند درحالی که این وزارتخانه می تواند در امر تبیین معارف 
اسالمی به ما کمک کند. وی ادامه داد: وزارت ارشاد در صورت انجام اقدامات 
درست و صحیح می تواند نقش مؤثری در جامعه داشته باشد و زمانی که وزارت 
ارشاد خدمات خوبی را ارائه کند مورد رضایت حضرت ولی عصر)عج( نیز 
قرار می گیرد. مرجع تقلید شیعیان گفت: این وزارتخانه همچنین می تواند تحول 
بزرگی در ارشاد جامعه ایجاد کند. آیت اهلل صافی گلپایگانی با اشاره به اینکه 
وزارت ارشاد یک وزارت خانه بسیار مهم است، گفت:  امروز راه های زیادی 
پیش روی آن برای حل مشکالت وجود دارد، به عنوان نمونه در بخش کتاب 
و نشر می توان با نظارتی بهتر، مقابل انتشار بسیاری از کتاب های نامربوط و 

بی محتوا را گرفت./تسنیم

احمدی نژاد شبیه پدرم نبود
جمیله رجایی فرزند ارشد شهید رجایی از مشابهت سازی دو دهه بعد پدرش 
با محمود احمدی نژاد متعجب است و با تاکید بر اینکه این دو نفر هیچ شباهتی 
از نظر اخالقی و شخصیتی ندارند و چنین نسبت دادن هایی صحیح نیست، در 
پاسخ به اینکه پدرتان چه ویژگی  هایی داشت که احمدی نژاد نداشت، گفت: 
پدرم هیچ گاه از روابط خانوادگی در کارش استفاده نمی کرد و پارتی بازی در 
مرامش نبود، از روی حساب حرف می زد و قاطع بود. در کارهایش دقیق بود و 
قدمی خالف قانون بر نمی داشت. او در ادامه از نگاه مادرش به این موضوع یاد 
کرد که گفته بود »کارهای احمدی نژاد شباهتی به رجایی ندارد«.عاتقه صدیقی در 
همان دوران زمامداری احمدی نژاد متذکر شده بود که اداره کشور برمبنای خود 
محوری خطرناک است و نسبتی با مشی رجایی که بر کار کارشناسی متکی بود، 
ندارد. او حتی در نقد کپی برداری از برخی شیوه  های همسر شهیدش در دولت 
احمدی نژاد گفته بود که »روش هایی که دولت کنونی پیش گرفته، بدون توجه 
به عنصر زمان و شرایط جهانی و کشور است. لذا اقدامات این دولت نتیجه ای 
ندارد و مصیبت به بار آورده است. هر چه شب و روزهای بیشتری کارکنند، بر 
عمق این مصیبت ها افزوده می شود یعنی به هر نسبت تالش دولت نهم افزایش 

یابد، آثار سوء بیشتری به جا می گذارد./آفتاب یزد

چوب و چاقو تمرینات صبا را تعطیل کرد
در حالی که قرار بود تمرین صبای قم امروز برگزار شود، به دلیل هجوم تعدادی 
از بازیکنان سابق این تیم با چوب و چماق و چاقو، تمرین این تیم به تعطیلی 

کشیده شد/ خبرورزشی

احمدی نژاد لج بازی کرد و فاینانس از کف رفت
در  ایران  زیرساختی  پروژه های  اجرای  برای  خارجی  مالی  منابع  از  استفاده 
شرایطی مطرح می شود که دولت های مختلف همواره به دنبال جذب فاینانس  
بوده اند. در دولت دهم نیز نوع تازه ای از فاینانس ایجاد شد که براساس آن قرار 
بود پول فروش نفت ایران به چین به عنوان ضمانت نامه فاینانس ها در نظر گرفته 
شود و این کشور نیز مطابق قراردادهای موجود، منابع مالی مورد نیاز پروژه های 
ایران را تأمین کند. حریری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در این ارتباط 
نیز گفت: »در سال های ۸۹ و ۹۰ یعنی زمانی که در اوج تحریم ها قرار داشتیم، 
قرار بر آن بود که معادل مبلغ ذخیره ارزی که در چین وجود دارد، از این کشور 
فاینانس بگیریم؛ نخستین پیشنهادی که وجود داشت این بود که سپرده های ارزی 
ایران حکم ضمانت را پیدا کند و بتوانیم سه برابر آن از چینی ها فاینانس بگیریم، 
اما برخی لج بازی ها اجازه نداد این اتفاق بیفتد«. به گفته او، دندان گردی دولت 
دهم سبب شد شرایط تأمین مالی از سوی چین در دولت دهم فراهم نشود: »در 
مذاکرات مرتبط با فاینانس میان ایران و چین، از سوی مسئوالن وقت کشور ما 
لج بازی هایی شد؛ این لج بازی ها هم به این شکل بود که به صورت ناگهانی به 
چین اعالم شد به جای دریافت سه برابر ذخایر ارزی موجود در چین به عنوان 
فاینانس، باید شش برابر فاینانس به ایران پرداخت شود. این لج بازی ها از سوی 
شخص رئیس جمهور انجام شد و البته مبنای منطقی نیز نداشت چراکه در آن 
زمان ایران 2۰  میلیارد دالر سپرده ارزی در چین داشت که شش برابر آن، رقمی 
معادل ۱2۰  میلیارد دالر را شامل می شد؛ اصال در آن زمان به این اندازه پروژه 
نداشتیم که چین بخواهد به ما فاینانس بدهد«. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و 
چین یک مشکل دیگر این موضوع را نیز مربوط به منابع موجود در بانک های 
داخلی دانست: »نکته جالب اینجاست که اگر ما می خواستیم ۱2۰  میلیارد دالر از 
چین فاینانس بگیریم، ۳۰ درصد آن باید از طریق بانک های داخلی تأمین می شد. 
یعنی ما باید ۳۰  میلیارد دالر پرداخت می کردیم که آن موقع هم ما ۳۰  میلیارد دالر 
نداشتیم! بعد دعوا می کردیم که شش برابر بدهید! همین موضوع سبب شد که نه 

دستمان به فاینانس برسد و نه به پولمان«./شرق

 دوگزینه جدید اعتدالی برای اداره وزارت علوم
حسن روحانی تالش دارد تا فردی با گرایش اعتدالی، تصدی وزارت علوم را 
عهده دار شود.در روزهای اخیر نیز نام دو گزینه جدید، دکتر الهام امین زاده)معاون 
سابق حقوقی رئیس جمهور( و دکتر سید جالل دهقانی فیروزآبادی)معاون 
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی( برای وزارت علوم، تحقیقات و فن 
آوری مطرح شده که به روحانی نزدیک هستند.امین زاده در سه سال اول دولت 
یازدهم معاون حقوقی رئیس جمهور ایران و در سال چهارم این دولت دستیار 
ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی بود. وی دارای مدرک دکترا و 
همکالسی حسن روحانی در حقوق بین الملل از دانشگاه گالسگو در بریتانیا 
بود.  او در حال حاضر، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی 
دانشگاه تهران است.دهقانی فیروزآبادی سیاست مدار اعتدالگرا و دارای مدرک 
دکتری روابط بین الملل از دانشگاه بروکسل بلژیک است. وی دارای تألیفات 
بسیاری در زمینه سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران و نظریات روابط 
بین الملل است. وی در هشتمین دوره جشنواره بین المللی فارابی به عنوان 
نظریه پرداز برجسته انتخاب و مورد تقدیر قرار گرفت. دکتر سید جالل دهقانی 
فیروزآبادی از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸2 معاون مرکز همکاری های علمی وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری بود. با توجه به فعالیت دکتر دهقانی فیروزآبادی در 
حوزه نظریه اسالمی روابط بین الملل و مقاالت متعدد وی در این زمینه از سال 
۱۳۹۰ تا ۱۳۹2 رئیس کرسی نظریه پردازی علوم سیاسی و روابط بین الملل بود. 
وی از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه 
طباطبایی بود. که از این منصب استعفا داد. وی اکنون معاون سیاسیـ  حقوقی 

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی است./پارس

باید ١٠ میلیون نفر را از زیر خط فقر باال بکشیم
نهاوندیان در خصوص برنامه اقتصادی دولت برای اقشار کم درآمد کرد: هدفگذاری 
کردیم در چهار سال آینده فقر مطلق را از چهره جامعه حذف کنیم. یعنی ۱۰ میلیون 
نفر سطوح زیرین اقتصاد باید از زیر خط فقر باالتر بیایند. همچنین تصمیم گرفته شد 
میزان پرداختی به خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی سه برابر شود. 
اگر نگاه ویژه درباره کسانی که از رشد منتفع نشدهاند، داشته باشیم به تعریف خود از 
رشد فراگیر خواهیم رسید.  او درباره خط فقر هم گفت: در ایران، یک و نیم دهک 
از ۱۰ دهک، زیر خط فقر هستند. عدد خط فقر هر سال متناسب با درآمد سرانه و 
معیشت، تعریف می شود. مسئول تعیین خط فقر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

است که هر سال این خط را تعیین می کند.

در ایران یک رهبر و یک صدا وجود دارد و آن نظر رهبر 
انقالب است

 محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور در دیدار با آیت اهلل علوی گرگانی از 
مراجع تقلید گفت: اولویت اول دولت مسائل اقتصادی است ولی این به معنای 
فراموش کردن مسائل فرهنگی، اعتقادی و مسائل دینی مردم نیست. ایران نیازمند 
آرامش است و باید تالش کرد که دولت در اختالفات سیاسی و جناحی که 
متاسفانه در دهه های گذشته در کشور اوج گرفته گرفتار نشود. دولت روحانی، 
جناحی و گروهی نیست و بر اساس مشی اعتدال متعلق به همه مردم ایران است 
که این موضوع در انتخاب وزرای کابینه دوازدهم مورد تاکید رئیس جمهور بوده 
است چرا که ایشان برای انتخاب وزرا عالوه بر شایستگی، تدین واعتقاد به 
قانون اساسی و والیت فقیه دارای شاخص های انسجام فکری، اعتدال، دوری 
از تندروی و افراط و خدمت به مردم تکیه کردند. دولت نمی تواند بدون ارتباط 
نزدیک با مراجع و حوزه علمیه ادامه کار دهد به همین دلیل ارتباط بیشتر و 
نزدیکتر میان دولت، مراجع و حوزه علمیه را خواستار هستیم. در ایران یک رهبر 
و یک صدا بیشتر وجود ندارد و آن نظر رهبر معظم انقالب است و همه وظیفه 

اطاعت و پیروی از والیت فقیه را داریم./ ایرنا

خاطره محمد هاشمی از امام خمینی درباره موسیقی 
 محمد هاشمی به خبرآنالین گفت:حدود سال های ۶۳ یا ۶۴ آقای ارکانی مدیر رادیو 
بودند، ایشان در ماه رمضان بخشنامه کردند که در رادیو فقط کالم داشته باشیم و از 
پخش موزیک پرهیز کنیم، جناب زورق نیز معاون سیاسی و مدیر خبر به گویندگانِ  
آقا اعالم کرده بودند که ریش خود را نتراشند و پس از ماه رمضان نیز اقدام به این 
کار نکنند. پس از این که این خبر به گوش امام رسید، ایشان در روز دوم یا سوم ماه 
رمضان بنده را خواستند و فرمودند آیا چنین مطلبی درست است و بنده گفتم بله، 
ایشان فرمودند برو به آن آقایی که مانع پخش موزیک در ماه رمضان می شود بگو اگر 
موسیقی را حرام می دانید قبل و بعد از ماه رمضان هم باید حرام بدانید، پس چرا چنین 
کاری می کنید؟ به آن آقایی هم که دستور گذاشتن ریش را داده است بگویید چرا قصد 
دارید جو ریا و تظاهر در جامعه ترویج شود؟ اجازه بدهید افراد هرطور تمایل دارند 
ظاهر شوند و این گونه، چنین دستوراتی را لغو کردند. این مسائل در حالی اتفاق افتاد 
که فتوای امام برای نتراشیدن ریش احتیاط واجب بود، اما تمایلی نداشتند که تظاهر و 

ریا در جامعه ترویج پیدا کند و معتقد بودند مفسده ی چنین کاری بیشتر خواهد بود.

روحانی را در چارچوب اصالح طلبی
 و اصولگرایی قضاوت نکنید

محمد عطریانفر عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی:تعبیر اصالح طلب 
یا اصولگرا بودن دولت را اساسا غلط می دانم. این رویکرد اشتباه از رقابت های 
سیاسی غیرحزبی در ایران ناشی می شود. رقابت های سیاسی و انتخاباتی در ایران 
به دلیل ضعف کار حزبی، عمدتا گفتمانی و جبهه ای است به همین خاطر در مورد 
برگزیدگان این رقابت ها اینطور قضاوت می شود. برگزیدگان این رقابت ها از افرادی 
برای تصدی امور استفاده می کنند که در یک طیف گسترده از میانه رو تا رادیکال جبهه 
خودشان قرار دارند. کابینه دولت هایی که در یک فرایند گفتمانی به قدرت می رسند 
باید بیش از هرچیز به استفاده از نیروهای کارآمد توجه داشته باشند.آقای روحانی در 
انتخاب مسئوالن بیش از رگه های گفتمانی به ظرفیت های تخصصی افراد توجه کرده 

است و نباید تعبیری سیاسی از این انتخاب ها داشت./نامه نیوز

حمایت یک اصولگرا از مصاحبه اخیر روحانی 
ناصر ایمانی درمورد صحبت تلویزیونی و رادیویی شب گذشته رئیس جمهور با 
مردم گفت:کشور نباید حاشیه داشته باشد، صحبت های آقای رئیس جمهور نیز دیروز 
در همین راستا بود. این را باید به فال نیک گرفت که خوشبختانه در یک ماه و نیم 
گذشته ما با فضای انتخابات و حتی با ادبیات و نوع موضع گیری های آقای روحانی 
در چهارسال اول فاصله گرفتیم. اگر پرخاشگری، ادبیات تند، حمله و تقابل مسئوالن و 
نهادهای قانونی نظام به یکدیگر کنار گذاشته شود، ما می توانیم همگی با هم همکاری و 
به یکدیگر کمک کنیم و کشور را از شرایط موجود عبور دهیم. اگر به همین روال پیش 
برویم به نظرم فضایی باز می شود که گفتگوهای ملی هم بین افراد موثر در حکومت 
حاال با هر نگاهی که دارند و هر جناحی که هستند انجام شود و ما به آن سمت 
حرکت می کنیم. همواره دولت ها نقش مهمی در آرام کردن فضای سیاسی کشور، در 
امیدبخشی به مردم، در نزدیک کردن جریان ها و جناح های سیاسی به یکدیگر دارند 
چون همه به جای آنکه منافع سیاسی خود را نگاه کنند باید منافع ملی را نگاه کنند/ ایسنا

تجارت خارجی ایران به ۳۶ میلیارد و ۶۳۵ میلیون دالر رسید 
ارزش صادرات و واردات ایران در مدت یادشده به ۳۶ میلیارد و ۶۳۵ میلیون 
دالر رسید که  ۳۴/۵ درصد بیشتر از مدت مشابه سال ۱۳۹۵ است. در پنج ماهه 
اول سالجاری به میزان ۱۹ میلیارد و ۴۴2 میلیون دالر انواع کاال وارد کشور شد 
که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴۹/۱۶ درصد افزایش نشان می دهد. 
مجموع صادرات غیر نفتی ایران در پنج ماهه اول سالجاری به ۱۷ میلیارد و ۱۹۳ 
میلیون دالر رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان ۹۵/۴ درصد 

کاهش داشته است./ایرنا
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سی سیا

سه  دفاع  و  اطالعات  کشور،  های  وزارتخانه 
در  تغییر  کوچک ترین  که  هستند  ای  وزارتخانه 
سیاستگذاری هرکدام از آنها امنیت و سرنوشت ۸۰ 

میلیون نفر را متاثر از خود می کنند.
چهار سال زمان کمی نیست. از همین حاال وقتی 
حساب می کنیم دولت روحانی چهار سال فرصت 
اجرای برنامه هایش را دارد، این مدت خود را بلند نشان 
می دهد اما نه برای یک دولت که با لیست بلند باالیی 
از اهداف و برنامه ها روبروست. آخر هر چهار سال هم 
فرصت مناسبی است که نگاهی به خروجی عملکرد 

بعضی دستگاه ها و صاحب منصبان انداخت. 
وزارتخانه های کشور، اطالعات و دفاع سه وزارتخانه 
ای هستند که کوچک ترین تغییر در سیاستگذاری 
هرکدام از آنها امنیت و سرنوشت ۸۰ میلیون نفر را متاثر 
می کنند. هرچند در این میان بعد امنیتی بودن وزارت 
کشور پایین تر از وزارتخانه های دفاع و اطالعات 
است، شاید از همین روست که وزارت کشور در بین 
این سه وزارتخانه بیشتر با حواشی سیاسی روبروست، 
آنقدر که حتی اجازه کوچک ترین حواس پرتی را به 

مرد شماره یک ساختمان بلند فاطمی ندهد.

 وزیر صندوق های رای 
در ابتدا اصالح طلبان خیلی نمی توانستند باور کنند 
روحانی ساختمان فاطمی را به اصولگرایی به نام 
رحمانی فضلی سپرده است. اصالح طلبان از همان 
تحزب  و  سیاسی  توسعه  دغدغه  دوم خرداد ۷۶ 
را داشتند و می پنداشتند رحمانی فضلی اصولگرا 
نمی تواند در این میدان خوش بدرخشد. حرکت 
رحمانی فضلی بر مدار اعتدال گرایی چه در انتخاب 
معاونین و استانداران و چه در موضع گیری های 
سیاسی اما از او یک چهره اصولگرای متفاوت را 
در بین اصالح طلبان به نمایش گذاشت. وزیری که 
اهل تعامل و همراهی با همه جریانات سیاسی از 

چپ تا راست بود.
با ورود دولت روحانی به نیمه دوم عمر خود، بحث 
بر سر اینکه اینبار چه کسی قرار است سکان دار 
سیاسی ترین وزارت خانه دولت شود باز هم داغ 

شد و رحمانی فضلی در صدر گمانه زنی ها.
زمزمه های انتقادی اصالح طلبان اینبار هم بلند شد 
اما نه به مانند قبل، حتی برخی اصالح طلبان آنگونه 

موضع گیری کردند که گویی حضور رحمانی 
فضلی در ساختمان فاطمی برای ۴ سال دیگر 

را امری غیرعادی نمی بینند.
در نگاه کارکردی این دسته از اصالح طلبان، 
به روز پخته تر شده و  رحمانی فضلی روز 
توانسته نمره قبولی کسب کند. آنچنان که علی 
در  اتحاد ملت  دبیر کل حزب  راد،  شکوری 
گفت و گویی راجع به رحمانی فضلی تاکید 
کرد که حزبش در همین دوره وزارت رحمانی 
حمایت  است.  گرفته  فعالیت  مجوز  فضلی 
از وزیر کشور را باید در  راد  حزبی شکوری 
عملکرد وزارت کشور رحمانی فضلی در حوزه 

احزاب ارزیابی کرد.
چه آنکه در وزارت کشور دولت روحانی نه تنها 
برخی احزاب جدید اصالح طلب پا به میدان 
گذاشتند که حتی وزارتخانه رحمانی فضلی منجر 
به بازگشایی خانه احزاب نیز شد. خانه احزابی که 
در دولت محمود احمدی نژاد تعطیل شده بود و 
به تعبیر رحمانی فضلی حتی »وسایلش به انبار برده 

شده بود.«
غالمحسین کرباسچی، دبیر کل حزب کارگزاران 
هم این انتظار را که روحانی کسانی مثل عبداهلل 

نوری یا موسوی الری را وزیر کشور کند واهی خوانده 
بود. به اعتقاد او وزارت کشور و شورای تامین استان 
ها توانستند در چهار سال گذشته شرایط امنی در کشور 

فراهم کنند.
در این میان گرچه ادامه نیافتن رای گیری در انتخابات 
2۹ اردیبهشت، رحمانی فضلی را زیر تیغ برده بود اما 
رای باالی رحمانی فضلی برای ادامه کار در وزارت 
کشور حاکی از آن بود که نمایندگان از پاسخ های او 
قانع شده اند؛ پاسخ هایی که حاکی از تنگنای وزارت 
کشور در برابر قانون بوده است. مضاف بر این رحمانی 
فضلی می تواند به خود افتخار کند که در انتخابات 
۹۶ حتی یک صندوق رای باطل نشد و در روند این 
انتخابات دو قطبی تنش های بین گروه های سیاسی در 

پایین ترین حد ممکن قرار گرفته بود.
اصالح طلبان گرچه در نهایت تن به این تصمیم 
روحانی دادند اما در عین حال برای رحمانی فضلی 
دولت  بازماندگان  که  فرستادند  هم  را  پیام  این 
محمود احمدی نژاد در استانداری ها و فرمانداری 

ها را تغییر دهد تا نسیم اعتدال در مناطق به دور 
که  آنگونه  البته  شود.  احساس  نیز  پایتخت  از 
وزارت کشور گفته قرار است به زودی تعدادی از 
استانداران و فرمانداران از نمایندگی دولت روحانی 

در مناطق خود خداحافظی کنند.

وزیری که ترس ندارد
هستند  سینمایی  فیلم  تماشای  اهل  که  کسانی 
تصورشان از یک مامور امنیتی چهره ای است که 
از خودش احساسات نشان می دهد. حاال  کمتر 
وقتی به سیمای وزیر امنیتی ترین دستگاه دولت 
روحانی نگاه می کنیم تصور قبلی مان خدشه دار 
پیگیری  از  زند،  می  لبخند  که  وزیری  شود.  می 
هایش برای ادمین کانال های تلگرامی می گوید و 

در عین حال به مقوله امنیت هم توجه دارد.
از اقدامات وزارتخانه او در چهار سال دولت یازدهم 
می توان به انهدام ۱2۰ گروه تروریستی و کشف سه 

تن مواد منفجره و هزار بمب کنار جاده اشاره کرد.

وزرای  از  دفاع  برای  اخیرا  که  روحانی  حسن 
پیشنهادی اش در صحن مجلس حاضر شده بود، 
گفت»اصرار  علوی  محمود  روحیات  وصف  در 
کردم آقای علوی به وزارت اطالعات بیاید به خاطر 
اینکه او جزو افرادی است که آزادی را پای درخت 
امنیت قربانی کند. من وزیر اطالعاتی می خواهم که 
مردم از او نترسند. منتقد که نباید از وزیر اطالعات 

بترسد.«
مجلس  از  دفاع  در  سخنان  همین  در  روحانی 
شورای اسالمی اضافه کرده؛»وزارت اطالعات در 
بود و در بخش هایی  بخشی هایی خیلی موفق 
این  علوی  آقای  با  ما  بود. شرط  موفق  نیمه  هم 
نیمه موفق تکمیل شود.«  بود که آن بخش های 
بحث  در  اطالعات  وزارت  روحانی،  اعتقاد  به 
مبارزه با گروهکهای تروریستی خیلی خوب عمل 
کرد. رئیس جمهور می گوید » علوی در بخش 
ضدجاسوسی هم خوب عمل کرد. چون بعضی ها 
اگر یک نفر با یک خارجی صحبت کند می گویند 

زمینه  این  در  چون  من  است.  جاسوس 
معاونت ضدجاسوسی را می خواهم و از 
او اطالعات می خواهم می دانم وزارت 
اطالعات بسیار دقیق و حساب شده عمل 
دیگران  که  هم  جاهایی  در  است.  کرده 
همین  اند  کرده  عمل  غیرفنی  کارهای 

معاونت با شجاعت ایستاده است.«
علی مطهری نایب رئیس مجلس هم که در 
جلسه بررسی صالحیت علوی به عنوان 
نماینده مخالف او صحبت کرد، در واقع 
به مخالفت با او برنخاست. او می گفت 
اطالعات  حوزه  در  ساختاری  مخالف 
کشور است؛ ساختاری که به بیان او باعث 

کاهش قدرت نظارت مجلس می شود.

گفتنی های یک 
وزارتخانه نظامی

وزارت دفاع هم از یک جهت به وزارت 
این  هردوی  است.  شبیه  اطالعات 
زیاد  امنیتی  های  محرمانه  ها  وزارتخانه 
دفاعی  بخش  ویژگی  بارزترین  از  دارند. 
دولت این است که نه چهار سال پیش که حسین 
دهقان برای تصدی وزارت دفاع به مجلس معرفی 
شده بود و نه اخیرا که امیر حاتمی پا در میدان رای 
نمایندگان ملت قرار داد، هیچ نماینده ای به مخالفت 

با گزینه های دولت در این بخش برنخاست؛
از ویژگیهای دولت یازدهم توجه بیش از پیش به 
بنیه دفاعی کشور بود. به گونه ای که دولتمردان از 
افزایش بودجه دفاعی از بین 2 و نیم تا ۴ برابر نسبت 

به دولت دهم روایت می کردند.
همچنین خوداتکایی در بخش اعظمی از صنایع 
دفاعی جزء دستاوردهای چهار سال ابتدایی دولت 
روحانی است. بنا به گفته دولتمردان در حوزه دفاعی 
میزان خوداتکایی کشور به ۹۰ درصد رسیده است 
که ایران در حوزه هوا و فضا جزء دو یا سه کشوری 
است که این علم را دارد. به عنوان نمونه، »کرار« 
ایران با ویژگی های سیستم  اولین تانک ساخت 
شلیک لیزری، پیگیری اهداف متحرک و ثابت در 
شب و روز، سیستم شلیک موشک با هدایت لیزر 

و توان عبور از موانع متعدد مثل گودال ها و آب در 
دولت روحانی رونمایی شد.

این  یازدهم،  دولت  دفاع  وزیر  دهقان  گفته  به 
تا ۱۰۰ در داخل کشور  از صفر  دستاورد دفاعی 
انجام شده است. او گفته: »اگر ویژگی های »کرار« از 
تانک T۹۰ روسیه بهتر نباشد، کمتر هم نیست. این 
موشک قابلیت شلیک از روی جنگنده فانتوم F۴ را 

پیدا کرده است.«
های  دیگر خروجی  از  هم  عماد  موشک  تست 
برجام  طرف های  بعضی  که  بود  یازدهم  دولت 
المللی  بین  توافق  مغایر  موشک  شدند  مدعی 
تاکید  هم  قبال  دولت  که  همانطور  اما  است. 
کرده بود برای دستاوردهای دفاعی  ایران از هیچ 
رابطه  این  در  دهقان  گیرد.  نمی  اجازه  کشوری 
گفته بود: »تست موشک عماد به این دلیل انجام 
شده است که به دنیا بگوییم برنامه  های خود را 

به هیچ عنوان تعطیل نمی کنیم.«
از دیگر دستاوردهای دولت دهم در زمینه دفاعی 
همچنین می توان به اولین هواپیمای جت آموزشی 
بومی کشور، پهپاد تاکتیکی مهاجر ۶، موشک کروز 
فکور،  هوای  به  هوا  موشک  نصیر،  ضدکشتی 
بهره برداری از سه طرح مهم راهبردي در سازمان 
جغرافیایی نیروهاي مسلح وابسته به وزارت دفاع 
کشور،  مکاني  پرتال  ژئو  اولین  و  وبگاه  شامل 
و  ای  ماهواره  سنجی  ارتفاع  کالیبراسیون  طرح 
فاز اول شبکه ایستگاه های دائمی، تولید جنگنده 
کالشنیکف  انفرادی  سالح های  ساخت  صاعقه، 
نصر،  میلیمتری   ۷.۱2 تک تیرانداز  سالح   ،۱۳۳
رادیونرم افزارمالتی باند حمایلی واسع ۱ و نصر 2، 
سامانه شبیه ساز میدان مین، رادار آتش یاب نوید، 
ساحلی  مراقبت  رادار  شاهد،  تصویربردار  رادار 
سامانه  موبایل،  تکن  فرودگاهی  سامانه  دریادار، 
فرودگاهی ADSB، محصوالت پدافندی و لیزری 
جدید، سامانه پیشرفته بازرسی کامیون و کانتینرو 

بالگرد ملی صبا 2۴۸ اشاره کرد.
دوازدهم،  دولت  عمر  روزهای  آغازین  در  حال 
کارنامه سه وزارتخانه سیاسی روحانی پیش روی 
وزرای جدید است، دو وزیری که ابقا شده اند و 
یک وزیر جدید. باید دید در پایان چهارسال دوم 

کدام کارنامه درخشان تر خواهد بود.

دستاوردهای ۳ وزارتخانه سیاسی دولت
 وزیری که ترس ندارد

Bamdadzagros.news@gmail.com



مشاور استاندار خوزستان در امور آب 
گفت: دو طرح بزرگ انتقال آب در حال 
اجرا است که اگر این طرح ها به پایان 
برسد، نیمی از آب رودخانه کارون انتقال 
می یابد و انتقال آب از این رودخانه به دو 

برابر افزایش پیدا می کند.
مهدی قمشی اظهار کرد: مشکل گرد 
و غبار، طبیعت استان خوزستان نبود و 
این پدیده از ۱۵ سال گذشته شروع شده 
و توسعه پیدا کرده است و اگر به دلیل 
اصلی این پدیده نپردازیم نباید انتظار حل 
مشکل را داشته باشیم بلکه باید منتظر 

گسترش این پدیده باشیم.
وی افزود: در چند سال اخیر ریزگردها 
استان های جنوبی و غربی ایران را فرا 

گرفته و روز به روز به دامنه آنها افزوده می شود و گاه تا استان های 
مرکزی هم سرایت می کند. عضو هیات علمی دانشکده آب دانشگاه 
شهید چمران اهواز تصریح کرد: در گذشته ۳۰ میلیارد مترمکعب 
آب وارد خوزستان می شد که در حال حاضر این رقم به ۱۸ میلیارد 
مترمکعب کاهش یافته است. قمشی با بیان اینکه در توزیع آب در 
بخش کشاورزی با مشکل جدی مواجه هستیم، گفت: در حال حاضر 
۱۰۳ میلیارد مترمکعب آب برای بخش کشاورزی در نظر گرفته شده 
است و ما در این بخش در محدودیت به سر می بریم. باید در این 
راستا فکری شود زیرا راندمان 2۵ تا ۳۰ درصد برای کشاورزی در دنیا 
قابل قبول نیست. وی اظهار کرد: کانون های ریزگرد شامل چند بخش 
است که بخش خارجی آن شامل دجله و فرات و بخش داخلی آن 

شامل رودخانه زهره، کرخه و کارون است.
مشاور استاندار خوزستان در امور آب بیان کرد: در گذشته حدود 2۰ 
میلیارد مترمکعب از رودخانه کارون عبور می کرد که طی سال های 
اخیر به دالیل مختلف به ۱۴ میلیارد مترمکعب کاهش پیدا کرده است 

و بخش زیست محیطی را دچار چالش کرده است.
قمشی با اشاره به وضعیت بحرانی انتقال آب از خوزستان اظهار 
کرد: دو طرح بزرگ انتقال آب از کوهرنگ به بهشت آباد به میزان 
۵۸۰ میلیون مترمکعب و از ونک به سولگان )رفسنجان( به میزان 
۳۴۵ میلیون مترمکعب در حال اجرا است که اگر این طرح ها به پایان 
برسد، نیمی از آب رودخانه کارون انتقال می یابد و انتقال آب از این 
رودخانه به دو برابر افزایش پیدا می کند. وی عنوان کرد: سدهای 
زیادی در حوضه رودخانه کارون احداث شده اند. در حال حاضر پنج 

سد در این حوضه قرار دارند و دیگر نیازی به سدسازی نیست زیرا 
آبی در رودخانه کارون وجود ندارد. عضو هیات علمی دانشکده آب 
دانشگاه شهید چمران اهواز تصریح گفت: برای تثبیت بخش ایرانی 
هورالعظیم سالیانه دو میلیارد مترمکعب آب نیاز داریم که رسیدن به 
این رقم به معنی این است که باید همه کارها در حوزه کشاورزی، 
صنعتی و ... کشور رها شود. قمشی با بیان اینکه باید در مدیریت 
منابع آب تجدیدنظر شود، بیان کرد: اگر سهم خوزستان را از کرخه 
نگیریم سازمان محیط زیست نمی تواند آب هورالعظیم را تامین کند 
بدین ترتیب باید در مدیریت منابع آب تجدیدنظر شود. وی گفت: 
در گذشته مقدار آورد رودخانه کرخه ۵.2 میلیارد بوده که در سال های 
اخیر به 2۱۰۰ میلیارد مترمکعب رسیده است. همچنین مقدار آورد در 
رودخانه مارون در بلندمدت ۱.۵ میلیارد مترمکعب بوده که در ۱۰ 
سال اخیر به ۸۵۱۰ میلیون مترمکعب کاهش یافته است و این میزان 

به معنی کاهش ۴۳ درصدی آب این رودخانه ها است.
 مشاور استاندار خوزستان در امور آب با اشاره به وضعیت رودخانه 
دجله و فرات بیان کرد: رودخانه های دجله و فرات بین دو کشور قرار 
دارند و ترکیه مانع عبور آب به سوریه و عراق شده است. در گذشته 
مقدار ورودی آب در فرات ۳۰ میلیارد مترمکعب بوده است که 
اکنون به ۱۸ میلیارد مترمکعب رسیده است. قمشی تصریح کرد: سد 
آتاتورک که روی رودخانه فرات در حال احداث است، ۴۸ میلیارد 
مترمکعب ظرفیت دارد که ترکیه با پایان رساندن این سد می تواند از 

ورود حتی یک قطره آب به فرات جلوگیری کند.
وی با اشاره به احداث یک سد دیگر بر دجله بیان کرد: همچنین 

سد ایسلیو بر دجله با حجم ۱۰.۵ میلیارد 
مترمکعب که حجم مفید آن ۷.۵ میلیارد 
مترمکعب است، در حال حاضر در حال 
درصد  تاکنون ۸۰  و  می باشد  ساخت 
پیشرفت کرده است. اگر احداث این سد 
به پایان برسد وضعیت دجله در عراق را 
بحرانی می کند و دریاچه های بزرگ در 

کشور عراق خشک خواهند شد.
عضو هیات علمی دانشکده آب دانشگاه 
شهید چمران اهواز تصریح تصریح کرد: 
اگر به مسائل زیست محیطی رودخانه ها 
کاهش  جمله  از  عواقبی  نشود  توجه 
افزایش  بیابان زایی،  زیرزمینی،  آب های 
شوری آب و کاهش آب های سطحی 
و گرد و خاک را خواهیم داشت. قمشی 
با طرح این پرسش که آیا کشور در ساختن سد افراط کرده است یا نه؟ 
گفت: در کشور آمریکا که ۳2۳ میلیون نفر جمعیت وجود دارد، حجم 
ذخیره سدهای آن ۴۷2 میلیارد مترمکعب است یعنی برای هر شهروند 
۱۴۶۱ مترمکعب سرانه ذخیره ایجاد کرده اند ولی در ایران که جمعیت ۷۹ 
میلیون نفر است، برای هر شهروند ۶2۰ مترمکعب ذخیره آب داریم و این 
ارقام نشان می دهد که در ساختن سد افراط نکرده ایم. وی عنوان کرد: ما در 
ساختن سد افراط نکرده ایم ولی به میزان کافی آب شیرین قابل استحصال 
نداریم. آمریکا حدود ۳۰۰۰ میلیارد مترمکعب آب تجدیدپذیر سالیانه دارد 
که این رقم در ایران به ظاهر ۱۳۷ میلیارد مترمکعب و در حقیقت ۱۰۰ 
میلیارد مترمکعب است که این یعنی نسبت به کشور آمریکا حدود ۴۹ 
درصد ذخیره آبی کرده ایم و این نشان از رسیدن به بن بست است. مشاور 
استاندار خوزستان در امور آب با اشاره به دلیل عدم حل پدیده گرد و غبار 
در کوتاه  مدت اظهار کرد: اولویت نداشتن مشکل ریزگردها برای دولت 
عراق، تسلط داعش بر کانون های گرد و خاک، سدسازی های ترکیه و 
عدم مدیریت منابع آب در ایران موجب شده است تا پدیده گرد و غبار 

در کوتاه مدت حل نشود.
قمشی در ادامه با اشاره به راه کارهای موثر برای حل معضل گفت: 
به رسمیت شناختن سهم زیست محیطی آب در برنامه ریزی های 
منابع آب کشور، همکاری منطقه ای با کشورهای عراق و سوریه 
در  مدیریت مصرف آب  منطقه،  تاالب های  احیای  در  ترکیه  و 
باالدست رودخانه کرخه و تامین سهم قسمت ایرانی هورالعظیم 
و جلوگیری از انتقال آب از سرشاخه های کارون و دز از جمله 

اقدمات موثر در این زمینه هستند.

پیرمرد و رود خانه
پیرمرد دریا را خیلی ها از خیلی پیش می شناسند صیادی که با وجود پیری همچنان به صید در دریا مشغول 
است برای صید ماهی، پیرمرد دریا را نویسنده ای بنام و جهانی خالق است. آنقدر تقالی پیرمرد زیبا بیان 

شده که گوئی نویسنده خودش صیاد بوده و خودش پیرمرد دریا .
پیرمردی از شهر و دیارمان را دیدم نشسته بر ساحل رودخانه شهر ما و نگاه می کرد به آبی که آرام آرام گذر 
می کرد شباهتی بین این پیر و پیرمرد دریا بود یا نبود نمی دانم . پیر ما به رودخاخنه چشم دوخته بود و چه 
جور هم چشم دوخته بود یاد می آورد روزها و سالیان رفته را .رودخانه بود و مردمانی که اطراف آن روزگار 
می گذراندند . آب،  آب زالل و پر ابهت در جریان بود آن روزها که به آب  نگاه می کردی بازی ماهی ها 

را به راحتی میشد دید . ماهی های کوچک ماهی های بزرگ .
کودکان و جوانان به راحتی در آب شنا می کردند.حتی ترس از کوسه ها آنهارا  از شنا کردن باز نمی داشت. 
نسیمی که از رودخانه بلند می شد و با بوی بیدهای خودروی ساحل آغشته می شد، چه عطری داشت این 
نسیم . چقدر روح بخش است این نسیم ماهی ها در زاللی آب دسته دسته حرکت می کنند چقدر زیبا و 
دلفریب پیرمرد اهل صید هم بود اما ماهی ها را هم دوست داشت  ماهی های کوچک که به قالبش می افتند 

با نوازشی در آب رها میکند .
 پیرمرد می دانست که در این رودخانه ماهی هایی به بزرگی ماهی دریا وجود دارد قالب بزرگ می اندازد 
.روزی  یکی از آنها را شکار کرده بود صید کرده بود مثل پیر دریا .پیر دریا نتوانست ماهی را سالم از دریا 

بیرون بکشد اما پیر شهر ما ماهی بزرگ را سالم بیرون می آورد .
پیرمرد همچنان با نگاهی که مثل شعاع آفتاب داغ و تیز بود نگاه می کرد به رود.چین پیشانی به عرق نشسته 
، اندکی خشم و غصب در نگاهش دیده میشد اما خشمی که نمی داند بر سر چه کسی خالی کند و اندکی 
بعد چشمان نافذش پر از اشک می شوند داغ می شود و میسوزد و حسرت سراپای وجودش را می گیرد .

کجاست آن رود پر خروش و پر از ماهی کجاست غوغای شناگران ، و ماهیگیران ساحل که با صید ماهی 
از این رود زندگی را می گذراند ند کجایند.دیواره سخت  به جای ماسه نرم بر ساحل نشسته است دیگر 
نمیتوانی به آسانی دستی در آب بشویی .عطر برگهای بید در هوا پراکنده نیست بلم رانان را نمیبینی و کشتی 
هایی را که بر ساحل لنگر انداخته اند و چه زیبا کنار ساحل آرامیده اند پیرمرد همه اینها را می بیند  و میبیند 

و غمی  در دلش می نشیند از نبودشان و از رفتنشان .
ارام روی بر میگرداند با خشم و غضبی که در جانش خانه کرده و سعی نمی کند که فراموش کند این صحنه 
هارا انگار حسرت آن روزها هم برایش شیرین جلوه می کنند و آرام در کنار ساحل  و نرده های آهنی  قدم 

میزند و نگاه پر حسرتش  به رودخانه.

مشاور استاندار خوزستان در امور آب:

افزای�ش دو براب�ری انتق�ال آب
 از رودخان�ه کارون
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یکی از عمده ترین مسائل مربوط به شهر و شهرنشینی در کشورهای جهان سوم گسترش فیزیکی نابسامان 
شهرها و در نتیجه پیدایش معضلی به نام حاشیه نشینی است. حاشیه نشیني در ایران بعد از اصالحات ارضي 
سال ۱۳۴۱ شمسی شدت گرفت و مطرح شد و تاکنون ادامه دارد. حاشیه نشینی را باید یک بیماری دانست 

که نشان دهنده عدم سالمت ساختارهای اقتصادی و اجتماعی است.
حاشیه نشینان افرادی هستند که از حالت تولیدی گذشته خود بیرون آمده و به صورت مازاد نیروی انسانی 
در حاشیه شهرها که مملو از مهاجرین است ساکن می شوند. همچنین حاشیه نشین کسی است که در شهر 

زندگی می کند ولی جذب نظام اجتماعی نشده است.
شهر کنونی اهواز در دوران معاصر به مرور با افزایش جمعیت و به دلیل عدم توزیع متناسب آن در ارتباط با 
توسعه و رشد کالبدی به صورتی پراکنده و گسسته تشکیل یافته و عدم انسجام در توسعه کالبدی به پیدایش 
محله های برنامه ریزی نشده منجر شده است. رشد صنایع خوزستان در شهر اهواز و در حواشی شهر چون 
صنایع فوالد، صنعت نفت و ارتش و ساخت مجتمع مسکونی و اداری توسط واحدهای یاد شده، خود در 
طی زمان به نابسامانی و گسستگی کالبد فیزیکی شهر منجر شده است. شهر از شمال به محدوده مالکیت های 
شرکت نفت، از شرق به کارخانجات صنایع فوالد، از جنوب به اراضی سازمان آب و برق و از شمال غربی 
به اراضی وسیع ارتش منتهی و دچار محدودیت های مختلف در توسعه هماهنگ گردیده است. به این ترتیب 
شهری که از نظر تاریخی تمایل به توسعه در اطراف رود کارون را داشت، با پراکندگی گسترده ای روبرو شده 
و چهره هماهنگ خود را از دست می دهد که سخت شدن ارائه خدمات شهری یکی از پیامدهای آن می شود.

تعداد مناطق درگیر حاشیه نشینی در اهواز را تا ۱۷ مورد عنوان کرده اند)مطالعات توانمندسازی و اسکان 
غیر رسمي محالت شهر اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز( از جمله این مناطق می توان از کوی آل صافی، 
حصیرآباد، مالشیه، شیلنگ آباد، زویه، عین دو، منبع آب و... نام برد. در تعیین این مناطق شاخص هایی مانند 
سطح سواد، نرخ بیکاری، بار تکفل، قیمت زمین و نحوه مالکیت در نظر گرفته شده است. در مورد مشکالت 
و معضالت حاشیه نشینی به دفعات صحبت شده و انشاا... مسئولین شهر اهواز در این خصوص مطلع می 
باشند. لذا از ذکر جزئیات بیشتر در خصوص این مشکالت پرهیز نموده در ادامه پیشنهاداتی جهت به حداقل 

رساندن و حذف این گونه مناطق زجرآور در شهر اهواز ارائه می گردد:
می توان اصلی ترین و مهم ترین راهکار جهت حل این معضل را توزیع امکانات مناسب در روستاها و 
شهرهای کوچک جهت پیشگیری از مهاجرت به کالنشهرها از جمله اهواز دانست. سایر راهکارها به این 

شرح پیشنهاد می گردد:
- جلوگیری از ورود مهاجرین جدید به مناطق اطراف شهرها از طریق وضع قوانین پیشگیرانه، راهکارهای 

کالبدی )مانند نوار سبز( و یا اقداماتی مانند مسدود کردن مکان ها و اراضی مستعد حاشیه نشینی
- سپس حمایت از حاشیه نشینان داخل محدوده شهر با برنامه ریزی جهت ارائه خدمات شهری به آنان. البته 

به دلیل مشکالت خاص اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این حمایت مستلزم دقت و شرایط خاص می باشد.
- تشویق سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری در این محالت به دلیل وجود نیروی کار و زمین فراوان و ارزان
- فراهم نمودن بسترهای سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در مراکز فنی-حرفه ای در سکونتگاه های غیر 

رسمی
- فعالیت بیش از پیش سازمان های فرهنگ و ارشاد اسالمی، اوقاف و امور خیریه و تبلیغات اسالمی در 

فعالیت های فرهنگی اینگونه مناطق
- اقدامات فرهنگی به نحوی که موجب ترویج فرهنگ خود کنترلی با کمک عقاید مذهبی و دینی باشد

- تالش نهادهای نظامی جهت ارتقای سطح امنیت در این مناطق
- نوسازی و مقاوم سازی خانه های مسکونی در مناطق حاشیه از طریق ارائه تسهیالت به ساکنین

- استفاده از قابلیت های شبکه های اجتماعی جهت از بردن شکاف فرهنگی بین مردم شهر و حاشیه نشینان

حاشیه نشینی؛ زخمی
 50 ساله بر پیکر اهواز

دمای باالی ۵۰ درجه فصل تابستان در خوزستان 
باعث می شود که مردم برای فرار از گرما و برای 

شنا و آب تنی به رودخانه ها پناه ببرند.
شنای مردم در رودخانه بدون آموزش و بدون 
استفاده از وسایل ایمنی باعث شده که آمار باالیی 
از مرگ ومیر در خوزستان به دلیل غرق شدگی 
ثبت شود.بسیاری از کودکان، نوجوانان و جوانان 
در خوزستان برای سپری کردن اوقات فراغت 
شنا  رودخانه ها  در  گرما  از  گریز  برای  و  خود 
می کنند و در بسیاری از موارد به دلیل نداشتن 
آموزش الزم و نبود وسایل ایمنی نجات غریق 
از  را  خود  جان  رودخانه ها،  ساحل  در  الزم 
دست می دهند و همین موضوع باعث شده که 
خوزستان جایگاه سوم کشور در آمار غرق شدگی 

را داشته باشد.
شرایط  معرفی  و  مردم  به  شنا  آموزش  جایگاه 
مختلف رودخانه ها و استقرار وسایل نجات غریق 
در سواحل رودخانه ها در خوزستان خالی است.

به گفته کارشناسان، یکی از عواملی که می تواند 
دهد  کاهش  خوزستان  در  را  غرق شدگی  آمار 
توزیع مناسب استخر در شهرها و کاهش هزینه 
استفاده از استخرهاست تا مردم به جای شنا در 

رودخانه، از استخر استفاده کنند.
در دسترس بودن وسایل کمک رسانی در زمان 
به  سواحل  ایمن سازی  و  غرق شدگی  حادثه 
در  ناجیان  از  استفاده  و  غریق  نجات  وسایل 
سواحل رودخانه ها نیز می تواند در کاهش آمار 

غرق شدگی تاثیرگذار باشد.
نبود امکانات تفریحی و آگاه نبودن و بی احتیاطی 
مردم و رفتن به مناطق ممنوعه شنا و نبود تابلو 
توجه  و  رودخانه ها  پرخطر  مناطق  در  هشدار 
نداشتن مردم به هشدارهایی که در مناطق پرخطر 
رودخانه ها نصب شده، از دیگر عوامل باال بودن 
اساس  است.بر  خوزستان  در  غرق شدگی  آمار 
آمار هیأت شنای اهواز ۱۴۰ استخر در خوزستان 
وجود دارد که به جز استخرهای شرکت فوالد، 
همه  برق  و  آب  سازمان  و  نفت خیز  مناطق 
شهرهای  بیشتر  اما  هستند.  عمومی  استخرها 
از  شنا  آموزش  نیز  و  ندارند  استخر  خوزستان 
سیستم  برنامه های  اولویت  در  کودکی  دوران 

آموزشی و خانواده نیست.
هزینه باالی استخر نیز باعث می شود که بسیاری 
از مردم، امکان استفاده از این تفریح را نداشته 
باشند و برای شنا کردن، رودخانه ها را انتخاب 

کنند.
کانال های آب از دیگر مکان هایی است که مردم 
در خوزستان برای شنا در فصل تابستان استفاده 
خوزستان،  شهرستان های  برخی  در  می کنند. 
کانال های آبیاری کشاورزی فراوانی وجود دارد 
که خیلی از جوانان و نوجوانان از آنها برای شنا 
استفاده می کنند و شنا کردن در آنها بارها و بارها 

حادثه آفریده است.
ناآگاهی مردم؛ عامل غرق شدگی

خوزستان  جمعیت  هالل احمر  مدیرعامل 

خصوص  در  الزم  حساسیت  باید  می گوید: 
ناامن  مکان های  در  شنا  پیامدهای  و  خطرات 
رودخانه های خوزستان در میان مردم ایجاد شود 

تا آمار غرق شدگان در خوزستان کاهش یابد.
»محمد خدادادی« می گوید: اگر مردم درباره شنا 
کردن در مناطق ناامن و پرخطر آگاهی الزم داشته 
باشند، کمتر شاهد حوادث غرق شدگی خواهیم 

بود.
وی می افزاید: ایمن سازی ساحل رودخانه ها مثل 
سواحل دریا، احداث پایگاه های امداد و نجات در 
کنار رودخانه های شلوغ و تجهیز پایگاه های امداد 
و نجات فعال در استان هم از راه های کاهش آمار 

باالی غرق شدگی در استان است.
در  استخر  ساخت  می کند:  اضافه  خدادادی 
بخش  کمک  با  استخر  بدون  شهرستان های 
خصوصی هم می تواند به حل معضل غرق شدگی 

در استان کمک قابل توجهی کند.
وی تأکید می کند: ایجاد مرکز آموزش تخصصی 
جست وجو و نجات در آب های خروشان هم 
از دیگر راه حل های کاهش آمار غرق شدگی در 
خوزستان است که باید هرچه زودتر مورد توجه 

جدی مسئوالن مربوط در استان قرار گیرد.
خوزستان زیرساخت های امداد و نجات ندارد

ادامه  مدیرعامل جمعیت  هالل احمر خوزستان 
می دهد: زیرساخت های امداد و نجات خوزستان 
کافی  امدادی  فوریت های  به  پاسخگویی  برای 
نیست و تقویت این زیرساخت ها از ضروریات 

به شمار می رود.
جست وجو  آموزشی  مرکز  ایجاد  به  خدادادی 
و  می کند  اشاره  دزفول  شهرستان  در  نجات  و 
می گوید: دزفول از جمله شهرستان هایی است که 
آمار باالیی در غرق شدگی دارد. به همین منظور 
مجوز ایجاد مرکز آموزشی جست وجو و نجات 
در آن که نخستین مرکز آموزش تخصصی در 
زمینه جست وجو و نجات در سیالب و آب های 
است.وی  شده  صادر  است،  کشور  خروشان 
می گوید: با احداث این مرکز عالوه بر افزایش 
ظرفیت مرکز تخصصی آموزش جست وجو و 

نجات از سیالب ها و آب های خروشان، امکان 
نیز  آموزش ها  دیگر  و  کوهستانی  آموزش های 
برای اعضای جمعیت  هالل احمر کشور فراهم 

خواهد شد.
به گفته این مسئول، این مرکز با پیگیری جمعیت 
آموزشی  معاون  همت  با  و  دزفول   هالل احمر 
پژوهشی، فناوری و سرپرست موسسه آموزش 
جمعیت  هالل احمر  کاربردی   – علمی  عالی 

راه اندازی خواهد شد.
خدادادی عنوان می کند: عالوه بر دزفول، ساخت 
مرکز آموزش نجات غریق در خرمشهر هم در 

دستور کار است.
آمار باالی غرق شدگی در استان

ادامه  در  استان  جمعیت  هالل احمر  مدیرعامل 
پارسال ۱۳۵ مورد  این که  به  اشاره  با  صحبتش 
اظهار  رسید  ثبت  به  در خوزستان  غرق شدگی 
می کند: خوزستان پس از مازندران و گیالن، رتبه 

سوم آمار غرق شدگی را در کشور دارد.
او تاکید می کند: احداث پایگاه های امداد و نجات 
مردم،  به  آموزش  تجهیزات،  افزایش  ساحلی، 
مناطق پرخطر،  تابلوهای شنا ممنوع در  نصب 
حصارکشی کانال ها در کاهش خطر غرق شدن 

موثر است.
خدادادی می گوید: جمعیت  هالل احمر درمورد 
بحران افزایش آمار غرق شدگان متولی و مسئول 
نیست، ولی به عنوان معین و همکار در صورت 

درخواست وارد عمل می شود.
روند افزایشی آمار غرق شدگان

جمعیت  هالل احمر  نجات  و  امداد  معاون 
خوزستان نیز می گوید: در ۴ ماه نخست امسال 
ازسوی  غرق شدگان  نجات  عملیات  مورد   2۶
جمعیت  هالل احمر خوزستان انجام گرفت که در 
این عملیات ها ۵۹ نفر دچار غرق شدگی شدند که 

از این تعداد ۱۶ نفر فوت کردند.
»صادق سالمت« اضافه می کند: در مدت مشابه 
این  انجام شد و در  پارسال ۱2 مورد عملیات 
عملیات ها درمجموع ۱۳ نفر دچار غرق شدگی 
شدند که از میان آنها فقط یک نفر فوت کرد. 

این یعنی آمار غرق شدگی در استان ما به جای 
کاهش، روند افزایشی دارد که نگران کننده است و 

باید زودتر کاری کرد.
سالمت می گوید: رودخانه ها، نهرها، کانال ها و 
مسیرهای مختلف خوزستان  در  شاه کانال هایی 
وجود دارد که شنا کردن در نقاط ناامن این آب ها 

از مهم ترین عوامل غرق شدگی در استان است.
جمعیت  هالل احمر  نجات  و  امداد  معاون 
که  مناطقی  از  یکی  می دهد:  ادامه  خوزستان 
دارد  غرق شدگی  در  باالیی  آمار  خوزستان  در 
وجود  با  که  است  دزفول  کله«  »علی  منطقه 
تابلوهای هشدار و پیام هایی که در طول ساحل 
برای جلوگیری از شنا نصب شده همچنان آمار 
غرق شدگان باالست.او تأکید می کند: مهم ترین 
عاملی که می تواند در کاهش آمار غرق شدگی 
تاثیرگذار باشد آموزش است. همچنین در این زمینه 
باید از مرکز آموزش تخصصی جست وجو و نجات 
در سیالب و آب های خروشان برای تربیت نیروی 

امدادی آماده و متخصص استفاده کرد.
نبود استخر دانش آموزی در استان

گذراندن  برای  که  نوجوانانی  و  کودکان  آمار 
اوقات فراغت خود در رودخانه های خوزستان 
شنا می کنند و غرق می شوند کم نیست. به عنوان 
مثال در تیرماه امسال دو نوجوان ۱۳ ساله در یک 

روز در رودخانه کارون اهواز غرق شدند.
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان می گوید: 
فضای ورزشی آبی )استخر( برای قشر دانش آموز 
در خوزستان وجود ندارد تا در گرمای تابستان 
برای گذراندن اوقات فراغت خود از آن استفاده 
کنند. برای همین آنها به ناچار شنا در رودخانه ها 

را انتخاب می کنند.
فضاهای  وجود  می گوید:  تقی زاده«  »محمد 
ورزشی و فرهنگی برای گذران اوقات فراغت 
دانش آموزان – به ویژه در مناطق محروم – بسیار 
الزم است تا آنها برای گذراندن اوقات خود در 

تابستان، شنا در رودخانه را انتخاب نکنند.

متولی جلوگیری از غرق شدگی 
کیست؟

باالی  آمار  از  جلوگیری  برای  مختلفی  عوامل 
غرق شدن در خوزستان دخالت دارد که از آن 
ورزشی  فضاهای  فراهم سازی  می توان  جمله 
با هزینه کم به ویژه در مناطق محروم و در کنار 
مناطقی که به رودخانه نزدیک است، آگاهی مردم 
از نقاط پرخطر رودخانه ها، ایمن سازی سواحل 
فراغت  اوقات  برنامه های  برگزاری  رودخانه ها، 
برای کودکان و نوجوانان و استقرار نجات غریق 
این  کردن  فراهم  که  کرد  اشاره  رودخانه ها  در 

شرایط نیاز به تعیین یک متولی دارد.
ساالنه تعداد زیادی از مردم استان که بیشتر آنها 
از قشر جوان و نوجوان هستند، در رودخانه های 
و  می دهند  دست  از  را  خود  جان  خوزستان 
تاکنون هیچ برنامه مشخصی برای جلوگیری از 

این مرگ ومیر در خوزستان تهیه نشده است.

رضا قنواتی

سیدرحیم آقازاده

خوزستان و بیشترین آمار غرق شدگان استان های ساحلی

 شنا به سمت پایان زندگی
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جتماعی ا

ناگفته هایی از زنان کار
    امروزه زنان نیمی از جمعیت کاری کشور ما را 
به خود اختصاص داده اند. هر چند در سال های دور 
سهم آنها از تولید و اشتغال ناچیز بود اما در دو دهه ی 
اخیر فعالیت های اقتصادی زنان بیش از گذشته شده و 
به همین دلیل جایگاه آنان در نظام خانواده و اقتصاد 

بصورت خاص مورد توجه قرار گرفته است.
از گذشته تا کنون، همگان شاهد توانایی های خاص 
زنان در امور اقتصادی بوده و هستند. چه آن زمان که 
این توانایی ها بصورت پنهانی و در خانه ها انجام میشد 
و چه حاال که مدیریت های کالن به دست توانمند آنان 

پیش می رود. 
آمارهای رسمی نشان می دهد که تعداد زنان سرپرست 
دیگر  سوی  از  است،  رشد  به  رو  کشور  در  خانوار 
اقتصادی سبب شده تا ضرورت همکاری  مشکالت 
و همیاری زن و شوهر در اداره زندگی مشترک بیش 
از پیش دارای معنا و مفهوم باشد و به عبارت دیگر، 
تالش یک نفر به تنهایی جوابگوی نیازهای اقتصادی 
خانواده نبوده و از این به تالش افزونی نیاز است. بر 
همین اساس، توجه به جنبه های حمایتی و قانونی از 
اشتغال و فعالیت اقتصادی زنان در قوانین و مقررات، 
به بررسی  ویژه ای نیاز دارد. توانمندسازی اقتصادی زنان 
با حمایت از زنان کارگر سعی در باالبردن و توسعه 

زنان در حق بهره مندی از 
و  کنترل  نظیر  حقوقی 
منابع،  از  بهره برداری 
مالکیت  اموال،  دارایی، 
به دست آوردن  و  رفاه  و 

جایگاه اقتصادی دارد.
آمارهای  براساس 
 ۱۱ از  بیش  غیررسمی 
درصد از جمعیت کارگر 
در ایران را »زنان« تشکیل 
می دهند اما واقعیت این 
است که تعداد کارگران 

زن بسیار بیشتر از این آمار است. درصد زیادی از زنان 
در  اغلب  و  ندارند  جایی  رسمی  آمارهای  در  کارگر 
بخش های غیررسمی کار می کنند. کارگرانی در بخش 
در  و حمایتی  نظارت  هیچ گونه  بدون  که  خاکستری 
مشاغل خانگی، کشاورزی و به تولید یا امور بسته بندی 

مشغول هستند.
کشاورزان  تا  خانگی  کارگران  و  دست فروش  زنان 
روزمزد بگیر و کارگران زن فصلی برای کار در مزارع 
درصد درخور توجهی از بخش اقتصاد غیررسمی را 

تشکیل می دهند.
پدیده کار زنان در اقتصاد خاکستری، تنها در کشور ما 
نیست که در حال افزایش است بلکه در جنوب آسیا و 
حتی در کشورهای توسعه یافته ای مثل فرانسه، آلمان و 
ایتالیا نیز کار زنان در بخش غیررسمی در حال افزایش 
است و این پدیده، خطری برای توانمندسازی اقتصادی 
زنان است. دلیل اصلی این زنانه شدن بخش غیررسمی، 

نیروی کار ارزان تر برای کارفرمایان است.

تشکل های کارگری برای زنان
تشکل های کارگری زنان کارگر، تأثیر زیادی در پیگیری 
مطالبات آنان دارند. همچنین این تشکل ها با توجه به 
باعث  می توانند  کارگر  زنان  جامعه  موجود  واقعیات 

تقویت بنیان نهاد خانواده کارگران شوند. در این راستا 
اخیرا مدیرکل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعالم کرد که از سه  هزار 
تشکل کارگری و کارفرمایی که در کشور وجود دارد، 
تنها یکی از این تشکل ها زنانه است و هنوز هم مشخص 
نیست چند تشکل کارگری زنانه در کشور وجود دارد.

در واقع علت اصلی انفعال زنان کارگر در تشکل های 
پذیرفتن  و  قانونی  حقوق  به  آنها  ناآگاهی  کارگری، 
کارفرمایان است.  از سوی  اِعمال  شده  محدودیت های 
آموزش زنان کارگر؛ هم موجب باالبردن سطح آگاهی های 
عمومی و دخالت در تصمیم گیری های کالن و هم موجب 

توانمندسازی اقتصادی زنان در کل جامعه می شود.
حقوق کارگران اعم از زن و مرد برای کار مساوی باید 
جنسیت  و صرف  شود  پرداخت  یکسان  به صورت 
مرد یا زن نباید دلیلی برای افزایش یا کاهش حقوق و 
دستمزد کارگران یک کارگاه باشد بنابراین تبعیض به هر 

شکل ممنوع است. 

تفاوت های استخدامی زنان و مردان
مسئله متفاوت بودن شرایط اشتغال برای زنان نسبت 
به مردان امری مشخص و آشکارا و یکی از بدیهیات 
است و قانون گذار هم به این حد از تفاوت بسنده نکرده 
و با تعاریف برخی قوانین 
وضعیت  مقررات،  و 
حاکم بر اشتغال زنان را 
کرده  چارچوب  دارای 
است.  ماده ۳۸ قانون کار، 
اظهار می کند برای انجام 
شرایط  در  مساوی  کار 
کارگاه  یک  در  مساوی، 
باید مزد زن و مرد به طور 
مساوی پرداخت شود و 
میزان  تعیین  در  تبعیض 
مزد بر اساس سن، جنس، 
نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.  
در قانون کار سال ۱۳۳۷ کار شب برای زنان ممنوع شده 
بود اما در قانون سال ۶۹ این مورد مسکوت گذاشته 
شده است و به نظر می رسد ممنوعیتی در این خصوص 

وجود نداشته باشد. 

کالم آخر
امروزه در سراسر جهان، زنان هم پای مردان کار می 
کنند و در برخی موارد نقش بسزایی نسبت به مردان 
در اقتصاد یک کشور ایفا می کنند و این جریان خود، 
گویای ضرورت حضور این قشر در چرخه اقتصادی و 
استفاده ار توانایی ها و ایده های آنان است. از دیگر سو؛ 
تأمین هزینه های خانواده و کافی نبودن درآمد زوجین 
بیانگر  خانواده  اعضای  حوایج  به  پاسخ گویی  برای 
ضرورت اشتغال زنان می باشد و آنچه در این رهگذر 
می تواند مشکالت کار را کم و خانواده ها را حمایت 
کند، تطبیق شرایط کار با وضعیت خانوادگی کارگران 
و کارکنان است. باید دانست که بیشتر زنان کارگر یا 
سرپرست خانواده یا خود سرپرست هستند و شرایط 
سخت کاری و مشکالت آنان دو چندان است و از نظر 
روحی و جسمی آسیب پذیر هستند لذا باید شرایط کار 

را برای زنان کارگر فراهم نمایند.

ن�ان ز

 اوتیسم یک مشکل ارتباطی است. به عبارتی کودک 
مبتال به این سندرم خوب صحبت نمی کند، یا اصاًل 
با همساالِن  ارتباط خصوصاً  صحبت نمی کند و در 
ترس  که  مواردی  یا  وسایل  از  دارد.  مشکل  خود، 

ندارد، می ترسد و از منابع ترسناک ترسی ندارد.
به چیزهایی که معموالً همه خوششان می آید عالقه ای 
نشان نمی دهد و برعکس به چیزهای بی ارزش عالقه 
مند می شود. ارتباط چشمی مناسب ندارد و بیشتر در 

خودش و عالم خودش سیر می کند.
هستند  کنترل  از  خارج  بچه ها  این  اوقات  گاهی 
آن ها  به  علت  همین  به  ندارند.  مناسبی  تمرکز  و 
درحالی که  می دهند.  فعالی  بیش  غلط  تشخیِص 
اینجاست که بچه های بیش فعال بسیار  نکتۀ اساسی 
پرحرف و به اصطالح بلبل زبان هستند، ولی بچه های 
برخی  بنابراین  نمی کنند.  صحبت  خوب  اوتیسم 
نوع  ولی  است  فعالی  بیش  نشانگان  شبیه  عالئم 

بیماری متفاوت است.
برخی از عالئم بیماری به شرح زیر است.

- تأخیر کالمی یا صحبت سرد و رباتیک
- عدم ارتباط مناسب با افراد خصوصاً همساالن، عدم 

ارتباط چشمی.
- عالقه یا ترس از صداهایی مثل ریش تراش، دریل، 

آبمیوه گیری
- عالقه به چرخ، چرخش، چرخاندن چرخ ماشین یا 

دوچرخه، به دور خود چرخیدن.
- عالقه یا تنفر از آینه

- عالقه به نور ماه، چراغ، المپ یا دوری از نور
همه چیز در مورد اوتیسم

- عالقه وافر به نوشابه گازدار یا تنفر بیش ازحد از آن
- عالقه شدید به آب بازی و حمام

- عالقه به چیزهای بی ارزش مثل مو، نخ، کش، کمربند، 
اشغال های ریز )توجه به جزییات(

- عالقه به دراز کشیدن روی سنگ، سرامیک و کاشی
- با خود حرف زدن، خندیدن بی جا

- جیغ زدن بیهوده، زبان خودساخته )به کار بردن غلط 
واژه ها(

- تقلید، اکو دادن و تکرار اصوات و کلمات به صورت 
طوطی وار

- تکرار بیش ازحد تماشای یک یا چند عنوان فیلم یا 
CD خاص

- خاموش و روشن کردن زیاد المپ
- عالقه زیاد به ماشین، دوچرخه، کامیون و اتوبوس

- ارتباط راحت با غریبه ها
- حافظۀ چشمی و شنیداری خوب. یعنی این کودکان 
اگر به جایی بروند که خوششان می آید یا برعکس، در 

ذهنشان می ماند و عکس العمل نشان می دهند.
دوست  بچه ها  سایر  که  چیزهایی  راحت  خوردن   -

ندارند مثل دارو، عرق نعنا، زیتون و ...
- تقلید کالمی و حرکتی

- گاهی انگار از وجود دیگران بی خبرند و باید چند بار 
صدایشان کنیم تا جواب بدهند.

توجه:
اوتیسم عالئم بسیار دیگری هم دارد. تشخیص طیف 
اوتیسم که کودک عالئم موافق و مخالف را دارد فوق 
تخصصی است و برای تشخیص دقیق حتماً متخصص 
باید نظر دهد. در صورت مشاهدۀ عالئم فوق خصوصًا 

همراه با تأخیر کالمی پیگیر وضعیت کودک باشید.

مرکز مشاوره تخصصی کودک بهیاد 

ش�ت ا د د یا

اوتیسم و عالئم آن در کودکان

سالهاست که هروقت از بالی خانمان سوز در جامعه سخن گفته 
می شود فکرها به سمت مواد مخدر و مصرف آن می رود. امروزه 
از اعتیاد نه تنها به عنوان یک معضل فردی یاد می شود بلکه 
همواره آن را مخل اجتماع معرفی می کنند که بر جسم و روح 
اجتماعی تأثیر گذار است. این عامل طی این سالها  نقش بی 

بدیلی را در تراژدی جدایی زوجین ، معضالت 
اجتماعی، بیماری های جسمی و روانی و ... 
ایفا کرده و بدین منظور نهادهای حکومتی و 
مردمی برای مبارزه با آن از تمام تالش خود 

استفاده نموده اند.
این بالی جان اجتماع، پدران و مادران و حتی 
گودال  به  ناخواسته  و  خواسته  را  فرزندانی 
عمیق خود فرو برده که حتی نه تنها عاملی 
برای بزهکاری بوده بلکه هویت فردی را نیز از 
آنها گرفته است . بر اساس آمارهای رسمی هم 
اکنون بیش از ۳ میلیون نفر به صورت مستقیم 
با مصرف مواد مخدر و معضالت آن روبرو 
هستند و همانطور که گفته شد همگان دست 
به دست هم داده اند تا اجتماع را از وجود این 
عامل برهانند تا آنجایی که اخیرأ از تصویب 
به  خبرهایی  دولتی  مخدر  مواد  توزیع  طرح 
گوش رسید. شاید برای کارشناسان و فعالین 

این حوزه، مبازره با قاچاق و توزیع مواد مخدر طی سالیان دراز 
آنقدر سخت و طاقت فرسا بوده که اکنون برای کوتاهی دست 
عامالن آن و پیشگیری از توزیع مواد آلوده و خطرناک که علیرقم 
تخریب روحیه عاطفی در اجتماع موجب از بین رفتن سالمت 
جسمانی جامعه هم می شود، روند توزیع دولتی را راهی مناسب 

دانسته اند و طرح آن را به تصویب رساندند.
در طرح توزیع دولتی مواد مخدر باید توجه داشت که این امر به 
گونه ای نباشد که فرد معتاد در هر زمانی که نیاز به آن داشت، تهیه 

برایش کار راحتی باشد
برخی از کارشناسان اجتماعی و بهداشتی معتقدند که اگر مواد 
مخدر به صورت رقیق در اختیار معتادین قرار بگیرد آنها می توانند 
به تدریج به سمت ترک اعتیاد خود بروند که اساس طرح مذکور 
هم به همین منظور خواهد بود.  البته طرح توزیع دولتی مواد 
مخدر شبیه آن چیزی است که در پیش از انقالب بوده و مشتریان 

این حوزه به جای آنکه از طریق قاچاقچیان نیاز خود را برطرف 
کنند می توانند به صورت رسمی این کار را انجام بدهند. پس از 
این حیث می توان گفت که توزیع دولتی هم می تواند دست 
افراد سود جو را کوتاه کند و هم موجب افزایش سطح سالمت 

در جامعه شود.

توزیع مخدر دولتی راهی
 برای حفظ بنیان خانواده؟

مواد مخدر از هر نوعی که باشد برای روح و جسم افراد سودمند 
نخواهد بود و آنها در زندگی اجتماعی با چالش های فراوانی 
روبرو می سازد. دامنه این چالش ها نه تنها زندگی فردی بلکه 
روح اجتماعی را نیز بیمار خواهد کرد و زمینه ساز معضالت 
پیچیده ای می شود. مهمترین آسیب مصرف  و وابستگی به 
مواد مخدر بر بنیان خانواده خواهد بود بطوری که افراد بعد از 
مدتی مصرف لذت های زندگی را فراموش خواهند کرد و بجای 
توجه به حفظ بنیان خانواده یعنی همسر و فرزندان به دنبال تأمین 

نیازشان از هر طریقی خواهند بود.
اگر مواد مخدر به صورت مواد رقیق شده و متادون )رایگان یا با 
دریافت بهای ناچیز( از طریق نهادهای رسمی در اختیار مصرف 
کنندگان آن  قرار بگیرد آنها به جای آنکه به سمت عوامل توزیع 

و خطرهای پیرامون آن )همانند اقدام به هر عمل یا بزه برای 
بدست آوردن پول جهت خرید و مصرف مواد( بروند نیاز خود 
را بدون ترس و قانونی برآورده خواهند کرد که با ایجاد مراکز 
مشاوره ای رایگان و کاستن از سهمیه مصرفی مواد رقیق شده 
می توان معضل اعتیاد را در کشور تا حدود قابل توجهی برطرف 
ساخت. به طور کلی بر اساس نظر کارشناسان 
اعتیاد یک بیماری است و باید ابتدا از وقوع آن 
پیشگیری نموده اما اگر مبارزه با آن در جامعه 
طی سالهای اخیر نتوانسته از میزان مصرف و 
کنترل آن بکاهد پس با جایگزین نمودن مواد 
مخدر سالم تر باید این فضا را به سمت عدم 
مصرف و پاک تر شدن آن سوق دهیم ، در این 
صورت است که فرد معتاد بعد از فراغت از 
اعتیاد به بنیان خانوادگی باز می گردد و زندگی 

وی مستحکم خواهد شد. 

بایدهای طرح توزیع 
مواد مخدر دولتی

در طرح توزیع دولتی مواد مخدر باید توجه 
داشت که این امر به گونه ای نباشد که فرد 
معتاد در هر زمانی که نیاز به آن داشت، تهیه 
برایش کار راحتی باشد بلکه توزیع بر اساس 
یک قانون و نظم مدون باید مد نظر باشد، چراکه هدف اصلی از 
این طرح کاهش مصرف و ریشه کن کردن اعتیاد در جامعه است.
از بالی دامن گیر  برای گزیر  اجتماعی  ایجاد درک  مشاوره و 
استفاده و مصرف مواد مخدر مخصوصأ ماده های پر خطر همانند 
شیشه، کراک و ... می تواند در کاهش اعتیاد به آنها مهم محسوب 
شود، البته به گونه ای که این مراکز مشاوره ای رایگان باشد. توزیع 
مواد مخدر توسط مراجع رسمی به منظور جایگزینی آن به جای 
مواد پر خطر خواهد بود پس در این راستا غلظت مواد توزیع شده 
نیز مهم است و نباید از 2 الی ۳ درصد تجاوز کند. نظارت بر روند 
توزیع مواد مخدر در داروخانه ها نیز باید مد نظر واقع شود و در 
صورتی که نظارت محسوس نباشد امکان خروج مواد مخدر از 
داروخانه ها به صورت غیر قانونی وجود دارد. به نظر می رسد که  
طرح توزیع اگر در تعدادی از داروخانه ها نه همه آنها، صورت 

پذیرد می تواند مؤثرتر واقع شود.

یک قضیه بسیار حساس مانند قتل را به یک امر مبهم تبدیل 
کنند و امکان قضاوت صحیح را از مخاطبان بگیرند.  ماجرای 
ما، حتی  به خوبی نشان می دهد فرهنگ مدنی  حمید صفت 
در سلبریتی ها آنچنان که باید فرهیخته نشده و در میراثی از  
خودشیفتگی باقی مانده، تا حدی که این واکنش را به یک امر 
افتخار آمیز برای حمید صفت تفسیر کرده اند چند روز پیش 
خبری عالقمندان به موسیقی  را در بهت فرو برد؛ حمید صفت 

خواننده جوان رپ به اتهام قتل ناپدری اش دستگیر شد.  
 ماجرا از این قرار بود که صبح روز بیست و هشتم خبر فوت مشکوک 
یک مرد ۶۶ ساله توسط پسر همسرش به کالنتری ۱۴۵ ونک اعالم شد. 
با حضور ماموران در بیمارستان و انجام تحقیقات اولیه مشخص شد 
پیرمردی ۶۶ ساله به علت اصابت جسم سخت به ناحیه سر و شکستگی 

جمجمه فوت کرده است.
با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع فوت مشکوک و به دستور بازپرس 
سجاد منافی آذر از  شعبه سوم دادسرای ناحیه 2۷ تهران، پرونده در اختیار 

اداره دهم قرار گرفت.
پیرمرد ۶۶ ساله که با مرگ دست و پنجه نرم می کرد قبل از مرگ خود 
به پلیس گفته بود توسط پسر همسرش مورد ضرب و جرح قرار گرفته 

است.
و اما این پسر جوان "حمید صفت" بود. حمید رضا امیری صفت معروف 

به حمید صفت، ساعاتی بعد خود را به کالنتری ۱۴۵ معرفی کرد.
 این خواننده جوان در اعترافاتش گفت که برای جمع کردن وسایلش 

به خانه رفته بود که مشاهده کرد مادرش توسط هوشنگ 
)همسرش( مورد ضرب و شتم قرار گرفته است و با دیدن 
این صحنه کنترل خودش را از دست داد و گلدانی را که 
روی اپن آشپزخانه قرار داشته را به صورت وی پرتاب کرده 

است. او از همان ابتدا منکر قتل شد. 
هنرمندان و  از  بسیاری  تلخ،  اتفاق  این  از وقوع   پس 
چهره های سرشناس با انتشار تصویری از حمید صفت 
به صورت احساسی به این اتفاق واکنش نشان دادند. 
در این میان برخی دیگر اقدام صفت را که منجر به قتل 
ناپدری اش شده را توجیه کردند و یک طرفه حق را به 
این خواننده موسیقی دادند و به نوعی هیچ حقی برای 

خانواده مقتول قائل نشدند.  
دفاع هنرمندان و سلبریتی ها از حمید صفت در فضای 
مجازی جنجال های زیادی را به راه انداخته است. عده ای 
حمید صفت را به دلیل حمایت از مادر ستودند و از او 
حمایت کردند. در مقابل اما برخی دیگر از هنرمندان سعی 

کردند با دلداری دادن خانواده مقتول کمکی جهت بخشیدن او توسط 
اولیا دم کنند. در ادامه گفتگوی فرارو با جبار رحمانی انسان شناس و 

عضو شورای مرکزی انسان شناسی و فرهنگ را می خوانیم: 
"جبار رحمانی" در تحلیل جنجال دفاع از "حمید صفت" گفت: ماجرای 
حمید صفت، در بستر فرهنگ ایرانی پیچیدگی ها خاص خود را دارد. 
در این ماجرا می توان چند مولفه کلیدی را دید که سبب شکل گیری یک 

موقعیت پیچیده و شاید به تعبیری یک موقعیت وخیم شده اند.
اول اینکه از یک سو یک فرد مشهور وجود دارد، هنرمند است و 
محبوب و مورد توجه مردم. دوم: در یک بعد دیگر، نقش مادر وجود 
دارد، مادری که این هنرمند دوستش دارد و خودش مهمترین مدافع و 
پشتیبان و حامی مادر می داند. هیچ نشانه ای از اختالف مادر و پسر 
نیست. این مادر در موقعیتی است که به ظاهر مظلوم بوده و نیازمند 

حامی و مدافع است.
عنصر سوم، ناپدری است. نقشی که به دلیل تصاحب مادر، همیشه برای 
فرزندان پسر یک نفرت نمادین را به همراه دارد. ناپدری در فرهنگ 
ایرانی، به دالیل فرهنگی، همیشه ناپدری یک نمادی است با داللت های 
ضمنی و اَشکار منفی. چهره مثبت از ناپدری و حتی در مواردی نامادری 
در فرهنگ ما، رایج نیست و معموال با چهره منفی ای از این موقعیت ها 

مواجه هستیم.
عامل چهارم نزاع و درگیری است. متاسفانه نزاع مهمترین و شایع ترین 
راه حل ایرانیان برای حل مساله است. آمارهای این نوع خشونت در 
ایران باالست. کاربردی خشونت در رابطه بین فردی برای حل مساله 
بیانگر فقدان و ناکارامدی استراتژی گفتگو در روابط میان فردی برای 

حل مساله است.
عامل نهایی، قتل و کشته شدن است. فردی در این نزاع و رابطه مخدوش 
دورنی یک خانواده کشته شده است. انسانی جانش را از دست داده و 

مهمترین حق او، یعنی حق حیات از او گرفته شده است.
این پنج عامل سبب شده موقعیتی بسیار پیچیده و وخیم شکل بگیرد. 
موقعیتی که سبب خواهد شد اصوال امکان شکل گیری قضاوت و 
تحلیلی جامع و مشترک و مورد اجماع تقریبا ناممکن باشد. این موقعیت 
حاوی مجموعه ای از نیروهای قوی و بسیار متناقض است: عشق و 
نفرت در موقعیت متناقض کنار هم گرد آمده اند. عشق مادری و نفرت 
از ناپدری. محبوبیت عامل این ماجرا و سرنوشت بسیار غم انگیز او که 

سبب شده شهرت و سقوط همزمان در یک فرد جمع شوند.
ناخودآگاه جمعی ما حاوی داللت های منفی در مورد این رابطه است 
که از یکسو پسری عاشق مادر است. از سوی دیگر ناپدری، مادر را 
تصاحب کرده و البته نشانه های یک رابطه خشن نیز در میان است. در 
نهایت پسری که مشکالت بنیادین با ناپدری دارد و کل ماجرای قتل بنا 
به اعتراف او، به خاطر خشونتی بوده که ناپدری در حق مادر روا داشته 

است. او به گفته خودش تنها می خواسته ناپدری اش را بترساند.
"جبار رحمانی" در ادامه با اشاره به واکنش مردم نسبت به این اتفاق 
گفت: واکنش مردم در این موقعیت متناقض و جمع اضداد بسیار جالب 
است. عده ای از او دفاع کرده اند، بخاطر مشهور بودن و محبوب بودنش 
و عده ای هم با توجیه ظاهر ماجرا، یعنی دفاع از مادر در مقابل ناپدری 

خشن.

دسته دوم دعوت به سکوت کرده اند. سکوتی که باز هم در نهایت 
به نفع این خواننده جوان است. زیرا در حال حاضر موقعیت مقتول و 
خانواده او، عامل اصلی تصمیم گیری برای سرنوشت این پرونده است. 
لذا دفاع افراطی از این فرد "متهم به قتل" می تواند سبب وخیم شدن و 
بدتر شدن سرنوشت او باشد. همچنین می تواند خانواده او را به سمت 
عدم بخشش و اصرار بر قصاص کند. دسته سوم هم از قضاوت پرهیز 
کرده اند و گفته اند دعا کنید که مساله حل شود. ظاهرا وخامت اوضاع 
موجب شده دست به دامان نیروهای ماورایی قدسی بشوند تا به کمک 

آنها، مشکل حل بشود.  
این انسان شناس در پاسخ به اینکه آیا در این مورد خاص می توان از 
متهم به قتل دفاع کرد؟ افزود: به نظر می رسد که واکنش های مخاطبان 
در همه حالت هایی که رخ داده، متضمن نوعی تناقض و جمع اضداد 
است. کسی اشاره نکرده است که اول بگذارید دادگاه نتیجه را اعالم 
کند که واقعا مقصر کیست، بعد از راه های منطقی و قانونی به دفاع از 
او و تالش برای حل مساله بپردازیم. گویی محبوبیت "حمید صفت" 
و موقعیت یک "مادر مظلوم" که مورد خشونت هم قرار گرفته است، 
نتیجه گیری را راحت کرده است: "او مقصر اصلی نیست و باید از این 

مخمصه رها شود."  
جبار رحمانی در ادامه و در پاسخ به اینکه دفاع از "متهم به قتل" چه 
تاثیری بر روی افکار عمومی و خانواده مقتول خواهد گذاشت؟ گفت: 
دفاع هایی که از او می شود، به جز موارد محدود، فارغ از توجه به 
موقعیت خانواده مقتول و مساله قتل است. جان انسانی گرفته شده است. 
حتی اگر او هم مقصر نباشد نمی توان قتل را راه حل نهایی هرگونه 

اختالفی دانست. در بسیاری از این موارد قتل غیر عمد، انگیزه ای برای 
کشتن وجود ندارد، اما دلیل نمی شود از ماجرا به سادگی بتوان گذشت. 
اگر اشتباهات ناپدری حسب اعترافات حمید صفت، عامل این خشونت 
بوده، حال اشتباه حمید صفت می تواند دلیلی برای عدم بخشش از 
جانب خانواده مقتول بشود. آنچه که رخ داده، و رخ می دهد اینست 
که کنش های تند و خشونت عاطفی به مبنای مواجهه و ارتباط تبدیل 

شده است.
رابطه حاوی هیچگونه وجه اخالقی و گذشت نیست. مساله اصلی 
آنست که افکار عمومی ما هم سریع، هیجانی و بدون تامل در این زمینه 
قضاوت می کند. نوعی شتابزدگی در قضاوت. اما این ماجرا به خوبی 
نشان می دهد که هنوز راه درازی برای استقرار گفتگو به عنوان سویه 

اصلی ارتباط و حل مساله در فرهنگ عمومی داریم.  
او همچنین در پاسخ به اینکه "آیا اگر مشابه همین پرونده برای فردی 
عادی به وجود می امد باز هم سلبریتی ها به دفاع از او بر می خواستند؟" 
ادامه داد: این ترکیب متناقض و جمع اضداد نیروهای عشق ونفرت، 
خوبی و بدی، مظلومیت و ظالم بودن و ... برای هر فردی رخ بدهد، 
می تواند عامل دفاع اطرافیان از او بشود. در این ماجرا تنها تفاوت آنست 
که حمید صفت یک خواننده مشهور است و ماجرا وجه عمومی تری 
پیدا کرده است و شبکه های اجتماعی توانسته اند بدان وجه عمومی 
و رسانه ای بدهند. اما دفاع یک پسر از مادری که توسط ناپدری مورد 
خشونت قرار گرفته است، در بستر فرهنگ ایرانی و ناخوادگاه شخصیت 

ایرانی یک امر تراژیک اما پسندیده است.  
جبار رحمانی در انتها و درباره حمایت سلبریتی ها از حمید 
صفت و بازتاب این امر در افکار عمومی گفت:  این دفاع 
چون مبتنی بر قضاوتی زودهنگام و واکنشی عاطفی و 
هیجانی و تاحدی ناخودآگاه به این مساله است، نه تنها مساله 
را حل نخواهند کرد، بلکه بر وخامت اوضاع خواهند افزود. 
بهتر باشد فراِیندهای قضاوت را اندکی روشن تر کنیم، تا در 
مسائل عمومی زودهنگام قضاوت نکنیم و سبب وخامت 

اوضاع نشویم.  
ترکیب پیچیده زمینه فرهنگ ایرانی در خصوص ناپدری 
و پسر مدافع مادر و خشونت علیه مادر، سبب شده عشق 
به مادر )یکی از کلیدی ترین نیروهای فرهنگی ما در 
مقابل  در  پسران(  بویژه  ایرانی  گیری شخصیت  شکل 
منفور  نقش  از  مشروع  شکل  )یک  ناپدری  از  نفرت 
تصاحب کننده مادر در روان فرزندان پسری( در مقابل 
هم قرار بگیرند و یک قضیه بسیار حساس مانند قتل را 
به یک امر مبهم تبدیل کنند و امکان قضاوت صحیح را 
از مخاطبان بگیرند. ماجرای حمید صفت به خوبی نشان می دهد 
فرهنگ مدنی ما، حتی در سلبریتی ها آنچنان که باید فرهیخته نشده 
و در میراثی از خودشیفتگی باقی مانده، تا حدی که این واکنش را به 

یک امر افتخار آمیز برای حمید صفت تفسیر کرده اند.
تربیت مدنی در این زمینه ناقص است که هنوز کسی از نقش این مادر 
برای تدام این رابطه مخدوش خودش با همسر دوم و همچنین برای 
تداوم بخشیدن به این رابطه پرتنش و خشن میان پسر و ناپدری، پرسش 
نکرده است. چرا باید یک رابطه تنش آمیز توسط مادر آنقدر ادامه پیدا 
کند که هردوی طرفین )ناپدری از طریق قتل و پسر از طریق قاتل بودن( 

نابود شوند.
هیچکس از وجوه ناگفته ماجرا نمی پرسد. آنچه که در نهایت همه ما را 
می تواند به قهقرا ببرد، همانگونه که در این ماجرا این هنرمند را نابود 
کرد، فقدان توجه به روابط مخدوش و تخریب شده  است. جایی که 
مهارت گفتگو را به دست نیاورده ایم و شجاعت پایان دادن به یک رابطه 
غلط را نداریم. در نهایت هم در فضای عمومی و سلبریتی های هیجان 
زده، به جای نقد فرهنگی این وضعیت و بازشناسی زیرساخت های 
مستلزم بازاندیشی در فرهنگی خودمان، به دفاع از این وضع پرداخته اند.
سلبریتی بودن، را شاید بتوان به معنای نخبگی هنری و رسانه ای تفسیر 
کرد، اما لزوما به معنای نخبگی اخالقی و روشنفکری انتقادی نیست. 
واکشن های آنها همانقدر معبتر است که واکنش افراد عادی.  باید 
متخصصان و روشنفکران ما بیشتر به واکاوی این مساله برای نقد فرهنگی 
و آسیب شناسی و در نهایت بازاندیشی اصالحی در فرهنگ ایرانی 

بپردازند.  

داستان »حمید صفت«، »هوشنگ« و سلبریتی های هیجان زده

مخدرهای دولتی، کنترل یا پیشگیری؟!
مواد مخدر، مصرف و توزیع آن در جامعه اگرچه سودهای کالنی را به جیب سوداگران مرگ وارد می کند

 اما همواره به عنوان معضلی بزرگ برای اجتماع مد نظر همه فعالین این حوزه بوده 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

 صغري خيل فرهنگ
در گفت وگوي�ي ک�ه ب�ا يك�ي از همرزمان 
ش�هيد عبدالرش�يد رش�وند آوه داشتيم، 
آش�نايي مختصري ب�ا اين ش�هيد بزرگوار 
يافتي�م و ب�راي همصحبتي ب�ا خانواده اش 
راهي اس�تان البرز ش�ديم. مي خواس�تيم 
لحظات�ي را در کن�ار زني س�پري کنيم که 
س�اليان نس�بتًا درازي همراه يک رزمنده 
زندگي کرده اس�ت و از اين رهگذر خود نيز 
يک رزمنده اس�ت. گزارش ديدار ما از خانه 
با صفاي يک ش�هيد مدافع حرم و گفت وگو 
با همسرش آذر رشوند آوه را پيش رو داريد.

 
 همه خانه يک شهيد

خانه شهيد رشوند آوه در استان البرز است. از 
تهران راه زیادي نيست و با گذر از اتوبان كرج 
به مهرشهر مي رسيم. خانه شهيد در بلوار گل ها 

قرار دارد كه چون نامش زیبا و سرسبز است. 
به خانه شهيد كه مي رسيم، در مي زنيم و اجازه 
ورود از طریق آیفون داده مي ش��ود. این خانه 
ساختماني چند واحده است و حياطي با صفا 
دارد. داخل حياط توجهم به گلدان هایي جلب 
مي ش��ود كه دور تا دور دیوار ب��ا نظمي خاص 
چيده ش��ده اند. آذر رش��وند آوه به اس��تقبالم 
مي آید. زني مهربان و صميمي كه مهمان نوازي 
را به حد رسانده است. پشت سرش مي روم تا با 
راهنمایي او وارد فضاي داخلي خانه شوم، اما بر 
خالف انتظارم من را به سمت پله هاي زیرزمين 
راهنمایي مي كن��د. به دنبالش م��ي روم و در 
فضاي كوچك زیر همكف مي گوید: »به منزل 

شهيد رشوند خوش آمدي.«
وسعت این خانه یا همان طبقه زیر همكف به 
50 متر هم نمي رسد. ابتدا فكر مي كردم همه 
این خانه ویالیي باید متعلق به شهيد باشد، اما 
گویي تنها همين زیر زمين استيجاري براي او 
بوده است. واحدي كوچك كه به محض ورود 
فكر مي كني وارد یك نمایش��گاه دفاع مقدس 
ش��ده اي! نمایش��گاهي كه روایتگر تصویري 
روزهاي جن��گ تحميلي تا س��ال ها خدمت، 
جهاد و مبارزه ح��اج عبدالرش��يد در مقاطع 
مختلف اس��ت. رزمنده اي كه پس از سال هاي 
دفاع مقدس، به روایتگري كاروان هاي راهيان 
نور مي پرداخت و در جبهه فرهنگي نيز خدمت 

مي كرد. 
كنار همه این زیبایي هاي به نمایش در آمده در 
این خانه كوچك و ساده مي نشينم و از همسر 
شهيد مي پرسم:»این خانه همه دارایي شهيد 

عبدالرشيد رشوند است؟«
مي گوید: »بله، همه دارایي شهيد این زیرزمين 
اس��ت و خانه اي قراردادي كه بعد از س��ال ها 
خدمت با كلي قسط و بدهي برایمان مانده و سر 
جمع همه آنچه شهيد از مال دنيا دارد با خانه و 

ماشين شاید به 60 ميليون هم نرسد.«
ذهنم ناگاه به طعنه هایي مي رود كه در خصوص 
دریافت حقوق هاي نجوم��ي و پول هاي كالن 
به خانواده ش��هدا زده مي ش��ود. همسر شهيد 
ادامه مي دهد: »از همان روز تشييع حرف هاي 
نامربوطي به گوشم رس��يد. اینكه هنوز پيكر 
شهيد تش��ييع نش��ده، 400ميليون تومان به 
حسابمان واریز ش��ده و دیگر نانمان در روغن 
است. چه باید گفت آنها نمي دانند یا خودشان 
را به ناداني زده اند. چگونه مي شود غيرت دیني 
و سربازي والیت حسين بن علي )ع(  را با ثمن 

ناچيز دنيایي معامله كرد.«
آرامش و ان��رژي خانه ش��هيد رش��وند آرامم 
مي كند. از همس��رش مي پرس��م: »این اتاقي 

كه ما در آن نشستيم شاید 20 متر هم نشود، 
اما گویي شهيدتان بيش از نيمي از آن را بعد از 

شهادتش به خود اختصاص داده است.« 
با خنده مي گوید: »بله، من همه آنچه از شهيد 
در دوران حضورش در جنگ تحميلي و سال ها 
بعد در سپاه و دوران حضورش در جبهه سوریه 
برایم مانده اس��ت را نگه داش��ته ام. ایشان هم 
مي دانست كه من عالقه زیادي به این كار دارم 
براي همين هيچ گاه مانع نشد. هر جا مي رفت 
یا هر مأموریتي كه داشت برایم چيزي مي آورد 
و مي گفت بي��ا برایت س��وغاتي آورده ام. پوكه 
فشنگ، پالك یا سربند یا هر چيزي كه نشان از 
جهاد و عطر شهدا داشت برایم عزیز و مهم بود 

براي همين نگه شان مي داشتم.«
 قاب منيف اشمر

ميان قاب هاي روي دیوار توجهم به قاب شهيد 
»علي منيف اش��مر« جلب مي شود. از همسر 
شهيد حكایت آن قاب عكس را مي پرسم. پاسخ 
مي دهد:»علي منيف اشمر یكي از نيرو هایي بود 
كه زیر نظر همسرم آموزش دید. رفاقت زیادي 
هم با هم داشتند، به طوري كه صيغه برادري 
بينشان خوانده ش��ده بود. بعد از اینكه علي به 
لبنان برگشت مدتي بعد برادرش جواد هم براي 
گذراندن دوره اي نزد همسرم آمد. عبدالرشيد از 
ایشان پرسيده بود چهره شما خيلي شبيه علي 

منيف اشمر است نسبتي با هم دارید؟
برادرش گفته بود بله علي برادرم اس��ت. خبر 
ش��هادت علي منيف اش��مر را هم خود ایشان 
به عبدالرش��يد مي دهد. آنجا این قاب عكس 
و كتاب زندگينامه ش��هيد را به عبدالرش��يد 
داده ب��ود. برادرش از ش��هادت عل��ي اینگونه 
روایت كرده بود: »اول فروردین س��ال 1375 
)29شوال 1416ه. ق، 20 مارس1996م( علی 
منيف اشمر لباس كماندویی نظاميان لبناني 
مزدور اس��رائيل را بر تن كرده، ب��ا همرزمان و 
فرماندهان خویش خداحافظی مي كند و براي 
اجراي عمليات استش��هادي عليه اشغالگران 
صهيونيست، عازم منطقه اش��غالي در جنوب 
لبنان مي ش��ود. علی حدود 30 كيلوگرم مواد 
منفجره همراه خود را در مسير كاروان نظاميان 
اسرائيلي در منطقه ي »َرّب ثالثين« منفجر  و 
جمع قابل توجهي از چكمه پوشان صهيونيست 
را به درك واصل مي كند. از آن روز به بعد این 
قاب عكس بر دیوار خانه ما ماندگار شد و براي 

هميشه جلوي چشمان همسرم ماند.«
 شهيد گمنام

خانم رش��وند در حالي كه پذیرای��ي مي كند  
مي گوید: »شهيد من خيلي گمنام است. چند 
روز پيش عكسي از ایشان در یك گروه درفضاي 
مجازي دیدم كه خيلي خوشحال شدم. امروز 

هم كه شما براي مصاحبه آمدید خوشحالم.«
فاميلي شهيد رش��وند و همسرش یكي است، 
به همين خاطر از همسر شهيد مي پرسم: »نام 
فاميلتان نشان مي دهد كه گویي نسبتي با هم 
دارید.« پاسخ مي دهد: »بله ما اهل روستاي اوه 
هستيم. روستایي در شهرستان الموت قزوین. 
ایش��ان پس��ر دایي من هس��تند. عبدالرشيد 
رشوند متولد 1346 است و من متولد 1352. 
ما اهل یك روس��تا بودیم و همه نزدیك به هم 
زندگي مي كردی��م. مادرم آن زم��ان فرزندي 
نداشت، عالقه زیادي هم به عبدالرشيد داشت. 
شب تولد من عبدالرش��يد مهمان خانه ما بود. 
نزدیكي هاي صبح من به دنيا مي آیم. آن زمان 
عبدالرشيد شش سال بيشتر نداشت اما برایم 
از آن ش��ب هميش��ه تعریف مي كرد. از شب 
تولد م��ن. گویي وقت��ي مي خواس��تند ناف را 

ببرند، گفته بودند ب��ه نام مهمان كوچك خانه 
عبدالرشيد مي بریم. اینطور مي شود كه من و 
عبدالرشيد به نام هم ش��دیم، اما خب روزگار 
است دیگر. شش ماه بيشتر نداشتم كه مادرم 
را از دست دادم. تا دو سالگي هم كنار خانواده 
عبدالرشيد بودم و هم در كنار خانواده خاله ام، 
تا اینكه پدرم ازدواج كرد و ما از روستا به تهران 
مهاجرت كردیم و اینگونه ارتباط من با خانواده 

مادري ام قطع شد.
10 س��ال، س��ختي و ناراحتي ه��اي زیادي را 
تحمل كردم بي آنكه بدانم مادرم به رحمت خدا 
رفته است. 10 سال بعد به روستایمان رفتيم و 
دختر عمویم سنگ مزاري را به من نشان داد و 
گفت این مزار مادرت است. آن روز بر من خيلي 
سخت گذشت. 10 سال بي مادري.... آنجا بود 
كه علت محبت هاي ندی��ده ام را در این مدت 
دانستم. كمي بعد افت تحصيلي كرده و درسم 

را رها كردم. 
آن زم��ان خانواده عبدالرش��يد خانه یيالقي و 
قشالقي داش��تند. در همان ایام شهيد رشوند 
آمد من و برادرم را با خود به یيالق برد. ما سه 
روزي در من��زل دایي ام بودی��م و آن چند روز 
مهماني بهانه اي شد تا دایي بار دیگر من را براي 

ازدواج با عبدالرشيد در نظر بگيرد.« 
 آغاز يک راه

روایت ش��يرین خانم رش��وند من را هم براي 

شنيدن داستان زندگي اش سر ذوق مي آورد. 
وقتي دور و برم را ن��گاه مي كنم و مي بينم این 
زن با چه ش��وقي تمام یادگاري هاي همس��ر 
شهيدش را روي دیوارها چس��بانده، به فكرم 
مي رسد این دو باید یك زندگي عاشقانه را پشت 

سرگذاشته باشند. 
همسر شهيد ادامه مي دهد: »سال 1365 پسر 
خاله ام لطف اهلل با ش��هيد رش��وند با هم راهي 
ميدان نبرد مي ش��وند و همان ابتدا با هم عهد 
مي بندند كه هر كدام از جبهه س��الم برگشت 
به س��راغ آذر برود، با او ازدواج كند تا دیگر در 
آن خانه نماند و س��ختي نكش��د. عبدالرشيد 
هشت ماه در جبهه بود. در مدت حضورش در 
جبهه جانباز ش��د اما پرونده اي نداشت. طبق 
قراري كه این دو با هم گذاشته بودند، لطف اهلل 
در شلمچه به شهادت مي رس��د و قرعه به نام 
عبدالرش��يد مي افتد. بعد از شهادت لطف اهلل 
مراسمي در روستا برایش برگزار شد كه من و 
پدر را راهي روستا كرد. خيلي خوشحال بودم 
كه به روستایمان مي روم. وقتي وسایل لطف اهلل 
را آوردند و وصيتنامه اش را خواندند ایش��ان از 
من در وصيتنامه اش یاد ك��رده و عكس من را 
هم همراه خودش برده بود. مدتي گذش��ت تا 
اینكه در سال 1368 خانواده عبدالرشيد براي 
خواس��تگاري به منزل پدرم آمدند. من هم به 
خواستگاري شان جواب مثبت دادم. 9ماه طول 

كشيد تا عيد سال 1369 زندگي مشتركمان را 
در كنار خانواده برادرش كه جانباز قطع نخاع 
بود آغ��از كردی��م. 250هزار توم��ان پول نقد 
مهریه ام بود كه با شهادتش بخشيده شد. من 

آن زمان 17سال داشتم. 
 سه شرط براي ازدواج

زندگي با كس��ي كه عمري رزمنده بوده است، 
قاعدتاً س��ختي هاي خ��ودش را دارد. از خانم 
رشوند مي خواهم از ش��رایط شغلي همسرش 
به عنوان یك نظامي بگوید:  »همس��رم س��ال 
1365 وارد س��پاه ش��د. آن زمان به من گفت 
كه مأموریت هاي من گاه و بيگاه اس��ت. شاید 
ماه ها و مدت ها بروم و نباشم. من همه شرایط 
ایشان را پذیرفتم، چراكه خودم عاشق جبهه و 
جنگ بودم و برادرش��ان كه جانباز قطع نخاع 
بودند هميش��ه در مقابل چش��مانم بود. خود 
ش��هيد درباره دوري و نبودن هایش به شوخي 
مي گفت خانم از قدیم گفته اند دوري و دوستي. 
ما هر چقدر دور باش��يم دوس��تي مان بيشتر 

خواهد بود.«
همسر شهيد شرط و شروط ازدواج شان را هم 
این طور بيان مي كند: »ش��هيد اولين شرطش 
این ب��ود كه من اج��ازه بدهم تا ایش��ان طبق 
عهدي كه س��ال ها پيش با دوس��تانش بسته 
است كليه اش را ببخشد. دومين شرطش هم 
سفر به لبنان براي مجاهدت بود. وقتي به این 
شرطش رسيد با تعجب گفتم مگر هنوز جنگ 
داریم؟ گفت بله هس��ت فلس��طين همچنان 
در جنگ به س��ر مي برد. در جنگ خودمان به 
خاطر شرایط س��ني كه امكان حضور چنداني 
برایم فراهم نشد. سومين در خواست ایشان هم 
دعا براي شهادت بود. من گفتم ان شاءاهلل. گفت 
ناراحت نيستي؟ گفتم نه. گفت شما از شهيدت 
)پسرخاله لطف اهلل( كه تو را دوست داشت بخواه 

كه من را شفاعت كند. 
 بخشيدن کليه

از همسر شهيد مي خواهم از حاصل این زندگي 
برایمان بگوید: »من و عبدالرشيد 25سال با هم 
زندگي كردیم. حاصل این زندگي دو فرزند به 
نام هاي روح اهلل متولد س��ال 1370 و دخترم 

گزارش خبرنگار »جوان« از خانه کوچک شهيد عبدالرشيد رشوند آوه  که يک موزه جنگ است

بخشيدن يكي از كليه ها شرط شهيد براي ازدواج بود
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88498481ارتباط با ما

فاطم��ه كه مطه��ره صدایش مي زني��م متولد 
1375اس��ت. نام روح اهلل هم ب��ه خاطر ارادت 
همس��رم به امام خميني و یكي از دوس��تانش 

سيدروح اهلل براي پسرم انتخاب شد. 
همانطور كه عبدالرشيد گفته بود نبودن هایش 
در زندگي بيشتر از بودن هایش شد. در این مدت 
ش��رط هایش یكي پس از دیگري محقق شد. 
عبدالرشيد سال1377 برنامه هدیه كليه ا ش را 
به یكي از بستگانمان انجام داد. به دكتر گفته بود 

بهترین كليه ام را اهدا كنيد.«
 راوي راهيان نور

 مرور تع��دادي از عكس ه��اي روي دیوار خانه 
شهيد رش��وند مربوط مي ش��ود به راهيان نور. 
همس��رانه هاي ش��هيد در این بخش بس��يار 

شنيدني است:
»من تا س��ال 89به راهيان نور نرفته بودم، اما 
عبدالرشيد هر س��ال از اوایل اس��فند تا اواخر 
فروردین راهي مناطق مي ش��د. ایش��ان راوي 
راهيان نور بود. یك بار از ایشان خواستم ما را هم 
با خود ببرد. گفت ایام عيد بليت بگيرید. من هم 
گرفتم و با فرزندانم به سمت جنوب راهي شدیم. 
صبح به دو كوهه رس��يدیم. یك هفته با آقاي 
رشوند بودیم و یك بار نزدیك شلمچه بودیم. به 
من گفت خانم داري به وصالت نزدیك مي شوي. 
پسر خاله ات اینجا شهيد ش��ده است. اینجا كه 
آمدي از شهيدت بخواه من را هم با خودش ببرد. 

گفتم ان شاءاهلل قسمت هر چه باشد.«
 مدافع حريم آل اهلل

از همسر شهيد مي خواهم از اولين روزهایي كه 
صحبت از مدافع حرم شدن شهيد به ميان آمد 

برایمان بگوید:
»دو س��الي از اتفاقات س��وریه مي گذشت كه 
گفت مي خواهم به س��وریه بروم، اما نمي دانم 
چرا جور نمي ش��ود. مهر 1393بود. مدارك را 

كه جمع آوري مي كرد از ایشان پرسيدم با چه 
كسي قرار است بروي؟ گفت با بچه هاي تبوك. 
بچه هاي تبوك هم��ان دوس��تان و همرزمان 
ش��هيد از دوران دفاع مقدس بودند كه از سال 
1365 با هم بودند. یك بار كه براي دیدار یكي 
از جانبازان جبهه مقاومت رفته بودیم به یكي از 
دوستانش س��فارش كردم گفتم این بنده خدا 
بال بال مي زند و اگر امكان دارد كارش را درست 
كنيد كه برود. براي راهي ش��دن عبدالرش��يد 
دست به دامانشان شدم. دوستش گفت دلخور 
نمي ش��وید كه برود؟ گفتم نه. ایشان با تجربه 
اس��ت باید برود و از تجربيات��ش در آن منطقه 
استفاده شود. در راه بازگشت بودیم كه به ایشان 
گفتم من براي اعزامت دست به دامان دوستت 
شدم. گفت جدي؟! گفتم بله. گفت اگر تو گفته 
باشي حتماً درست مي شود. یك روز خوشحال 
و خندان بشكن زنان وارد خانه شد گفت دلت 
بسوزد من گذرنامه ام را گرفته ام. وقتي گفت ته 
دلم خالي شد گفتم واقعا رفتني شدي، مباركت 

باشد. به سالمتي.«
خانم رشوند در پاسخ این سؤالم كه آیا فرزندانتان 
با رفتن پدر موافق بودند یا نه مي گوید: »فرزندانم 
خبر نداشتند. اصاًل كسي خبر نداشت ولي زمان 
خداحافظي آنها را در جریان گذاش��ت، اما این 
مأموریت ها براي روح اهلل و مطهره كاماًل عادي 

بود. آنها هميش��ه پدرش��ان را در حال جهاد و 
مأموریت دیده بودند. در نهایت عبدالرشيد در 
15 خرداد سال 1394 راهي ش��د و 25 مرداد 
برگشت. در مدت مرخصي اش عروسي دخترمان 
را برگزار كرد و با خيالي آسوده تر براي دومين بار 
و آخرین بار در تاریخ 15مهر94 راهي شد. زمان 
اعزام دومش از ایشان خواس��تم برادر و همسر 
ایش��ان را در جریان قرار دهد. ح��ال و هوایش 
تغيير كرده بود هر كسي در مدت مرخصي اش 
ایشان را مي دید مي گفت كه عبدالرشيد گویي 
آسماني شده، اینجایي نيست. آخرین بار از زیر 

قرآن ردش كردم. 
جنس حر ف ها و صحبت هاي همس��ر ش��هيد 
عبدالرش��يد رش��وند آدمي را ناخودآگاه به یاد 
همس��ر زهير بن قين مي اندازد؛ همان شيرزن 
كربال كه همسرش را راهي ميدان نبرد دشت بال 
نمود. براي این شيرزنان شنيدن خبر شهادت 
همسرانش��ان با صبري زینبي توأمان مي شود. 
آذر رشوند از آن لحظات چنان با صالبت سخن 
مي گوید كه جای��ي براي تردی��د نمي ماند كه 
این��ان درس آموخت��گان مكت��ب زینب )س( 
هس��تند. همس��رم به آنچه س��ال ها در پي آن 
مجاهدت نمود رس��يد. 6 آذر ماه سال 1394. 
وقتي دوستش آقاس��يد جانباز شد من ته دلم 
خالي شد. با خودم گفتم كه حتماً عبدالرشيد 
شهيد مي شود. گذشت تا شهادتش. بارها خواب 
دیده بودیم كه مراس��م با شكوهي را در اربعين 
برگزار مي كنيم اما قبل از شهادتش خودش هم 
خواب دیده بود كه در حياط مس��جد جمكران 
قبري مي كند وقت��ي نام متوفي را مي پرس��د 
صدایي از داخل مزار به گوش مي رس��د كه این 
مزار شماست. همان لحظه از مناره هاي مسجد 
صداي اذان به گوش مي رس��د. ای��ن خواب را 
براي همس��ر برادرش تعریف كرد و تعبيرش را 

خواست. ایشان هم گفته بود تعبيرش شهادت 
است. 

 يک شنبه به يادماندني
یك روز قبل از ش��هادت به من زنگ زد و گفت 
ان ش��اء اهلل یك ش��نبه مي آیم. اینجا كار نيمه 
تمامي دارم. همان یك ش��نبه بود كه بچه هاي 
پادگان خبر شهادتش را برایم آوردند. در نهایت 
هم با تشييع بسيار با شكوهي در قطعه شهداي 
مدافع حرم امامزاده محمد به خاك سپرده شد. 
انتهاي همكالمي مان كه فرا مي رسد از ارتباط 
ش��هيد با برادر جانبازشان كه س��ال ها در كنار 
هم زندگي كرده بودند مي پرسم. ارتباط خوبي 
بين برادرها و خانواده هایمان برقرار بود. ایشان 
بس��يار به امورات برادر جانبازش��ان رسيدگي 
مي كرد. هر زمان از پادگان مي رس��يد ابتدا به 
دیدار برادرش مي رفت. همان لحظه ورود یك 
س��الم نظامي به برادرش مي داد و منتظر آزاد 
باش ایشان مي ماند. شاید این سالم نظامي یك 
ربع طول مي كشيد اما او همچنان منتظر مي شد 
تا برادرش آزاد باش بگوید. بيشتر اوقات برنامه 
ناهار را در كنار ایشان داشت. وقتي هم كه پيكر 
همسرم را آوردند، ابتدا نزد برادرش بردند و در 
كنار تخت ایشان گذاشتند. همسرشان گفته بود 
آقا حاال به ایشان آزاد باش مي گویيد؟! برادرش 

گفته بود بله مي گویم آزاد. 
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کارون

ش�ت ا د د یا بامداد زاگرس -امیر علیخانی 

قسمت دوم 
 با توسعه استفاده از فناوری اطالعات در آحاد جامعه و مزایاي بسیار حاصل از 
آن ، ساختمان ها نیز به عنوان یکي از مهمترین سرمایه های ملی و زیرساخت 
انرژی و  بهینه سازي مصرف  به منظور  این تحوالت  از  های زندگي بشر 
همچنین ایجاد محیطي با امکانات راحتي بیشتر بهره مند شده اند .یک ساختمان 
هوشمند با بهره گیری از فناوری اطالعات و یکپارچه نمودن سیستم های 
موجود از جمله سیستم های روشنایي ، تاسیسات و تهویه مطبوع ، نظارت ، 
مدیریت و ارتباط از راه دور ایجاد مي گردد . در این مقاله به بررسي ساختمان 

های هوشمند و نقش  علم فناوری اطالعات در آنها پرداخته شده است.

  تعاریف ساختمان هوشمند
ساختمان هوشمند ، بنایی است که با استفاده بهینه از چند عنصر  پایه شامل سازه ، سیستم های مورد 
استفاده ، خدمات ، مدیریت و روابط دروني آنها ، محیطي مناسب و داراي صرفه اقتصادي را ایجاد نماید . 
در این ساختمان بسیاري از اعمالي که ساکنان از روي عادت و بصورت غیر ارادي انجام مي دهند توسط 

سیستمهای هوشمند انجام مي گردد که باعث صرفه جویي در زمان و هزینه نیروي انساني مي گردد. 
در یک تعریف دیگر ، این ساختمان سازه ای است که داراي یک زیرساخت ارتباطي پیشرفته بوده و تمامي 
سامانه های این ساختمان با استفاده از امکانات کامپیوتري به صورت مرکزي کنترل و نظارت مي شوند و 
ساکنین این ساختمان عالوه بر استفاده از خدمات پیشرفته ساختمان هوشمند ، در مصرف انرژی صرفه جویي 
قابل مالحظه اي نموده و زندگي دریک محیط لوکس و مرفه را نیز تجربه مي نمایند . مفهوم ساختمان هوشمند 
معرف نوعي بده و بستان و تبادل قوي و بدون نقص اطالعات میان بخشهای مختلف ساختمان است. اصطالح 

” بخش های ساختمان ” همه اجزایي را که در اداره کردن ساختمان نقش ایفاء مي کنند را در بر  مي گیرد .
بخش های مورد نظر شامل تاسیسات مکانیکي وساختماني، کنترل دسترسي و تردد ، سیستم های امنیتي، 
مدیریتي، نوردهي، نگهداري و تعمیرات، شبکه محلي و مدیریت انرژی مي باشند . سمپوزیوم بین المللي 
معماري در سال ۱۹۸۵ در تورنتو تصریح کرده است که یک ساختمان هوشمند آمیزه اي است از ابداعات 
به همراه مدیریتي بدون نقص ، که در این راستا و با داشتن این دو ویژگي ، بتواند سرمایه صرف شده را تا 
حد زیادي بر گرداند. این تعریف عالوه بر لزوم وجود ابداع و نوآوري و استفاده از تکنولوژی،  این موضوع 
را نیز بیان مي کند که یکي از اهداف ساخت ساختمانهای هوشمند، این است که ساختمانهایي ساخته شوند 
که هر چه بیشتر سرمایه اي را که در ساخت و ساز  آنها صرف مي شود ، برگردانند . در سال ۱۹۸۸ معماري 
بنام اتکین تعریفي را در خصوص ساختمانهای هوشمند ارائه نمود. او گفت ”  یک ساختمان هوشمند ، 
ساختماني است که از وقایعي که در درون و برون آن رخ مي دهد مطلع بوده و مي تواند در مواجهه با این 
وقایع و براي بوجود آوردن محیطي دلچسب براي کاربرانش ، موثرترین و بهترین تصمیمات را در همان 
زمان بخصوص ، اتخاذ کند. در این تعریف عالوه بر توانایي کسب اطالعات  به عنوان ورودي های سیستم 

و همچنین توانایي های پاسخگویي به عنوان خروجي های سیستم ، فاکتور زمان هم دخیل شده است .

   اجزاء اصلي ساختمان های هوشمند
هر ساختمان هوشمند متشکل از اجزاي مختلفي بوده که در هماهنگي و ارتباط با یکدیگر شرایط الزم را 

کنترل بهینه ساختمان فراهم مي آورند . این اجزا عبارتند از:
اولین قسمت در یک سیستم هوشمند سازي ساختمان مثل سایر سیستم های مبتني بر کامپیوتر  ، ورودي 
های سیستم مي باشند که وظیفه دریافت اطالعات را از  انواع مختلفي از سنسورهاو سایر ابزارهای ورودي 
برعهده دارد ،که از جمله      مي توان به انواع سنسورهای امنیتي و مراقبتي ،حسگرهای تشخیص کیفیت و 
دماي  هوا ، حسگرهای نظارتي سیستم و همچنین صفحات نمایشگر لمسی که براي ورود اطالعات توسط 

کاربر در نظر گرفته مي شوند ، اشاره نمود .
دومین جزء سیستم کنترل هوشمند ساختمان ، سیستم پردازش ، تحلیل اطالعات و بایگاني داده هاست 
که وظیفه این سیستم پردازش اطالعات مختلف دریافت شده از ابزارهای ورودي بر اساس سناریو های 
از پیش تعیین شده و یا درخواست های کاربر سیستم مي باشد . جهت روشن شدن موضوع ، نمونه اي از 
پردازش انجام شده در چنین سیستمي  به عنوان مثال ذکر مي شود . یک اتاق بزرگ کنفرانس را تجسم کنید 
که از یک طرف پنجره هایي بسمت محیط خارج دارد . بطور مشخص قسمتي از اتاق که به پنجره نزدیک 
تر مي باشد ، در روشنایي روز ، داراي شدت نور بیشتري بوده  و بالعکس طرف مقابل ممکن است کمبود 
روشنایي داشته باشد . در صورتي که در این اتاق چندین ردیف مهتابي در نظر گرفته شده باشد مي توان 
با بهره گیری از سیستم هوشمند سازي روشنایي ، ترتیبي اتخاذ نمود که با استفاده از اطالعات دریافتي از 
سنسورهای آشکار ساز شدت نور و همچنین ترکیب آن با اطالعات ساعت و تقویم ، بتوان زمان طلوع و 
غروب خورشید را تشخیص داده و متناسب با شرایط روشنایي حاصل از نور طبیعي ترتیب روشن شدن 
و همچنین شدت روشنایي حاصل ازهر یک از مهتابي های نصب شده در اتاق را تنظیم نمود . همچنین 
در صورتي که به سیستم مذکور ، حسگرهای تشخیص دهنده حضور اشخاص را هم اضافه نماییم مي 
توانیم عالوه بر تنظیم شدت روشنایي  متناسب با نیاز هر اتاق ، در زمان عدم حضور افراد در اتاق نیز 
این روشنایي را به حداقل تعریف شده در سناریوي کنترل کاهش دهیم . در این صورت عالوه بر تامین 
روشنایي مورد نیاز در اتاق و با بهره گیری از روشنایي طبیعي مي توان به میزان زیادي در مصرف انرژی 

الکتریکي صرفه جویي نمود .
سومین جزء از یک سیستم هوشمند ساختمان ، خروجي های  سیستم مي باشند که وظیفه آنها اعمال فرامین 

تولید شده توسط واحد پردازش به اجزاء کنترل شونده ساختمان مي باشند .
چهارمین جزء مالحظات زماني سیستم مي باشند که موجب مي شود تا تصمیمات اتخاذ شده در زمان 

مقرر رخ دهند.
پنجمین جزء توانایي یادگیری سیستم کنترل مي باشد که با استفاده از سیستم های خبره و منطق های فازي 
این امکان را فراهم مي آورند ،تا بتوان با استفاده از تحلیل اطالعات گذشته و نیازمندي های پیش بیني شده 
در سناریوي کنترل ساختمان  ، در یک زمان مشخص بهترین تصمیم را به منظور بهینه سازي مصرف  انرژی 

و همچنین ایجاد رفاه براي ساکنین به همراه آورد .
ادامه دارد ...

تاثیر پیشرفت فناوری اطالعات 
در صنعت ساختمان سازی

مرکز بررسی  های استراتژیک ریاست جمهوری، با مرور آنچه در دوره های قبل و 
حین فعالیت دولت یازدهم، بر بازار مسکن گذشت، فهرست برنامه های راهبردی 
دولت دوازدهم برای بخش پرچالش اقتصاد را منتشر کرد.محتوای گزارش ۵0 
صفحه ای این مرکز که بخشی از مجموعه گزارش های مربوط به »اقدامات وزارت 
راه و شهرسازی در سال های 9۲ تا 9۵« را تشکیل داده است، نشان می دهد: دولت 
در این مقطع، ضمن واکنش قابل انتظار به »ابهامات و پرسش  های مطرح در ذهن 
فعاالن بازار ملک«، از یکسو »کارنامه« متولی بخش مسکن و نهادهای فرابخشی 

مرتبط را مورد »سنجش« قرار داده و از سوی دیگر »همراستا« 
برای  راهکارهای کارشناسان بخش،  و  با دغدغه صاحب نظران 
»اصالح و رفع نقص« از سیاست های موجود و همچنین »مسائل 
بر زمین مانده« و نادیده گرفته شده طی ۴ سال اخیر، برنامه های 

الزم االجرا را در ۴ سال آینده معرفی کرده است.
بر این اساس، وزارت راه و شهرسازی و کلیه دستگاه ها، نهادها و 
سازمان های دولتی و عمومی مسوول و متولی حوزه های مختلف 
بخش مسکن از جمله سیاست گذار پولی، وزارت اقتصاد و شهرداری  
وظیفه  دارند نسبت به فراهم کردن زمینه اجرای »10 فرمان در بازار 

مسکن«، با دولت دوازدهم همکاری و مشارکت کنند.
از  قبل  ریاست جمهوری  استراتژیک  بررسی های  مرکز  گزارش 
پرداختن به برنامه های راهبردی دولت دوازدهم برای بخش مسکن، 
۵ »نقطه تاریک« این بخش را در اتاق ظهور قرار داده و به ابهامات 
ناظران و فعاالن بازار ملک درباره »رکود دوطرفه«، »محرک های 
کم اثر«، »کندسازی در بافت فرسوده«، »عارضه مزمن مسکن مهر« 

و »وعده اجرای مسکن اجتماعی« پاسخ داده است.
در این بررسی همچنین 8 چالش کلیدی بخش مسکن و ساختمان فهرست شده 
و در نهایت 10 فرمان برای دستیابی به رونق پایدار و غیرتورمی در حوزه خرید و 
ساخت مسکن با هدف »تسهیل صاحب خانه شدن خانه اولی ها و کاهش جمعیت 
بدمسکن، ساماندهی بافت فرسوده و حل معضل حاشیه نشینی« اعالم شده است.

یک پرسش طی همه سال های فعالیت دولت یازدهم از متولی بخش مسکن، به 
»رکود دوطرفه در بازار مسکن« مربوط بوده است. مرکز بررسی های استراتژیک 
ریاست جمهوری، رکود ساخت و ساز طی ۴ سال گذشته را ناشی از سه عامل 
شکل دهنده سونامی ساختمانی در سال های 89 تا 9۲ عنوان می کند که پیامد آن، 
در سال های اواسط 9۲ تاکنون باعث شده بازار ساخت مسکن با»رژیم اجباری 
الغری« برای تعیین تکلیف مازاد عرضه در بخش لوکس ها و فروش تدریجی در 

بخش واحدهای مصرفی، مواجه شود.
گزارش این مرکز، سونامی ساخت و سازهای مسکونی و غیرمسکونی در دوره قبل 
از استقرار دولت یازدهم را ناشی از »ورود قابل توجه منابع مالی بخش خصوصی و 
بسیاری از نهادها و بانک ها به بازار سرمایه گذاری ملکی در سال های سرکوب مالی 

)اوج کاهش دستوری نرخ سود بانکی در سال های 91 و 9۲(، ورود منابع پرقدرت 
بانک مرکزی به ساخت وساز )مسکن مهر( و همچنین فروش تراکم مازاد توسط 
شهرداری ها« می داند که مجموعه این سه عامل باعث شد ساخت و سازهای مغایر 
الگوی تقاضای مصرفی، به ثبت رکود بیشترین عرضه ساالنه ملک در تهران و 

کشور منجر شود.
تبعات آن سونامی، در سال 9۵ باعث رشد تعداد خانه های خالی و بالاستفاده از 6/ 
1 میلیون واحد در سال 90 به 6/ ۲ میلیون واحد شد. در این میان به دلیل ممنوعیت 

به روزرسانی سقف وام خرید مسکن متناسب با تورم طی دست کم ۵ سال منتهی 
به سال 9۲ و همچنین کاهش درآمد خانوارها و درآمد سرانه ناشی از تحریم و 
رشد منفی اقتصاد، در عمل تقاضای موثر خرید مسکن نیز طی سال های اخیر، 
سرکوب و رکود سمت عرضه با رکود سمت تقاضا توام شد. مرکز بررسی های 
استراتژیک ریاست جمهوری، در گزارش خود، بعد از پرداختن به اولین نقطه تاریک 
بازار مسکن، درباره دومین ابهام فعاالن بازار ملک که در قالب »اقدمات پولی و 
مالی غیرموثر برای تحریک بخش مسکن در مسیر رونق« مطرح است، این طور 
پاسخ می دهد: برخی اقدمات ۴ سال گذشته در حوزه تامین مالی مسکن، همچون 
راه اندازی صندوق پس انداز مسکن، اقدام »بنیادین« تلقی می شود و در کوتاه مدت 
قابلیت اثرگذاری محسوس ندارد ضمن آنکه پرداخت تسهیالت خرید مسکن در 

تیراژ محدود نمی تواند اثر آنی و پررنگ در رونق داشته باشد.
در این گزارش، علت طوالنی شدن فرآیند ساخت و تکمیل واحدهای مسکونی مهر 
و نیز برخورد دولت یازدهم به هسته سخت این طرح بزرگ –پایان خط اعتباری 
بانک مرکزی، وابسته شدن پروژه ها به آورده نقدی متقاضیان و نیاز پروژه های 
مسکن مهر به تامین زیرساخت ها و خدمات زیربنایی و روبنایی- عنوان شده است 

و درباره تاخیر در اجرای مسکن اجتماعی و نوسازی بافت های فرسوده نیز به کمبود 
منابع و محدودیت های بودجه ای دولت اشاره شده است.

نهاد  به  وابسته  مرکز  توسط  انجام شده  بررسی های  مطابق  فعلی،  مقطع  در 
ریاست جمهوری، مهم ترین چالش در بخش مسکن به »ناکارآمدی نظام تامین 
مالی مسکن« مربوط است به طوری که »عدم انعطاف در پرداخت تسهیالت، 
بانک محور بودن این نظام و همچنین سهم ناچیز بازار سرمایه از تامین مالی بخش 
مسکن« باعث کمبود شدید منابع مورد نیاز متقاضیان ساخت و خرید مسکن شده 
و گروه های خارج از دایره وام دهی در این بخش را شکل داده است.

این چالش، طی دست کم یک سال اخیر به اشکال مختلف از سوی 
کارشناسان اقتصاد مسکن تحت عنوان نواقص و نارسایی های 
سبد تسهیالت مسکن مطرح شده و حتی وزیر راه و شهرسازی 
نیز در فاصله پایان فعالیت دولت یازدهم و شروع رسمی فعالیت 
دولت دوازدهم، نقشه راه بازار مسکن 1۴00 را در قالب ماموریت 
توانمندسازی سه دسته تقاضای مسکن –خانه اولی ها، ساکنان بافت 
فرسوده و حاشیه نشین ها- از طریق اصالح فرآیند پرداخت تسهیالت 

مسکن اعالم کرده بود.
دومین چالش اصلی در بخش مسکن از نگاه مرکز بررسی های 
استراتژیک ریاست جمهوری، »موازی کاری، عدم همکاری و ضعف 
تعامل دستگاه های بیرونی و درونی مرتبط و مسوول در بخش 
مسکن« معرفی شده است. در حال حاضر متولی بخش مسکن در 
دولت از چندین معاونت، سازمان و شرکت تشکیل شده که هر یک 
از آنها، مسوولیت راهبری قسمتی از بخش مسکن و شهرسازی را 
برعهده دارند. برنامه ریزی های پراکنده برای یک بخش، بعضا باعث خنثی سازی 

یکدیگر می شود.
به عنوان نمونه، در حال حاضر دو شرکت دولتی، برای توسعه درونی و منفصل 
شهرها، به صورت جداگانه برنامه ریزی می کنند. یکی شرکت متولی بافت فرسوده و 
دیگری متولی شهرهای جدید است. در این میان، نوعی رقابت پنهان در دستیابی 
به منابع اعتباری برای دو نوع سیاست جمعیتی متضاد –انتقال جمعیت به بیرون 
شهرهای بزرگ از یکسو و جذاب سازی هسته فرسوده شهرها برای جذب جمعیت 
از سوی دیگر- عمال باعث می شود هدف اصلی و کالن دولت از بابت تعریف 
مکان هدف برای استقرار جمعیت، مخدوش شود و از آن مهم تر، بازدهی تخصیص 

منابع و اعتبارات محدود، به حداقل برسد.
در گزارش مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، از »عدم کفایت اراضی 
مناسب برای عرضه مسکن، کاهش روزافزون جذابیت سکونتی در شهرهای 
کوچک، حاکمیت چند ساله رکود، عدم تطابق الگوی ساخت و تقاضا، گسترش 
سکونتگاه های غیررسمی و کیفیت پایین زندگی در شهرهای جدید« به عنوان 

چالش های دیگر بخش مسکن پیش روی دولت نام برده شده است.

مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری گزارش داد

۵ ابهام »بازدارنده« پیش روی رونق بازار مسکن

تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهاد کرده اند که سازمان برنامه و بودجه به وزارت 
برنامه و بودجه تبدیل شود. استدالل نمایندگان طراح این بوده که مجلس هیچ گونه 
نظارتی بر سازمان ندارد، هر سال شاهد تبعیض بودجه بوده ایم، سازمان برخی 
از احکام بودجه را اجرا نمی کند و جداول بودجه را براساس دیدگاه شخصی یا 
سیاسی اجرا می کند. بنابراین با تغییر تشکیالت برنامه و بودجه از سازمان زیر نظر 

رییس جمهور به وزارتخانه قصد نظارت دقیق تر بر آن را دارند.
همزمان با تصویب برنامه های عمرانی در قبل از انقالب »سازمان برنامه« نیز ایجاد 
شد. با تصویب قانون برنامه و بودجه در اسفندماه 13۵1 سازمان برنامه وقت به دلیل 
انتقال وظیفه تهیه و تدوین امور بودجه به آن سازمان به »سازمان برنامه و بودجه« 
تغییر نام یافت. در تاریخ ۲7 دی ماه 1363 ، سازمان برنامه و بودجه به وزارت برنامه 
و بودجه تغییر وضعیت داد. با اصالح قانون اساسی کشور در سال 1368 و در اجرای 
اصل 1۲6 قانون اساسی مسوولیت امور اداری و استخدامی کشور و امور برنامه و 
بودجه به رییس جمهور محول شد. بر این اساس، وزارت برنامه و بودجه دوباره به 

سازمان برنامه و بودجه تغییر عنوان داد.
به این ترتیب، در مقطع زمانی 1363- 1368 وزارت برنامه و بودجه وجود داشت که 
زیر نظر وزیر فعالیت می کرد، اما قبل و بعد از این مقطع زمانی تحت عنوان سازمان 
برنامه و بودجه و در مقاطعی »سازمان مدیریت و برنامه ریزی« و یا »معاونت 
برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور« فعالیت می کرده است که در هر 

حالت زیر نظر نخست وزیر یا رییس جمهور بوده است.

اصل ١2۶ قانون اساسی
با بازنگری در قانون اساسی کشور در سال 1368، وزارت برنامه و بودجه به سازمان 
برنامه و بودجه تغییر وضعیت داد. تا قبل از این اصالحیه )به خصوص بعد از انقالب( 
بین دولت و مجلس کشمکش بوده است. مجلس ُمصر بوده به این که تشکیالت 
برنامه و بودجه به شکل وزارت باشد، شورای نگهبان هم موافق این نظر بوده 
است، اما نخست وزیر ُمصر بوده به اینکه این تشکیالت در دست نخست وزیر 
باشد. اما با صحبت ها و استدالل های موافق و مخالف، اصل 1۲6 قانون اساسی 
مصوب شد که براساس آن امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور 
مستقیما برعهده رییس جمهور گذاشته شد و چنانچه از مشروح مذاکرات بازنگری 

اصول قانون اساسی برمی آید مراد از واگذاری امور برنامه و بودجه و امور اداری و 
استخدامی کشور به رییس جمهور تبدیل شکل سازمانی آن نیز بوده است، یعنی 
تبدیل آن از وزارتخانه به سازمانی ذیل شخص رییس جمهور. بعدا شورای نگهبان 
نیز در تفسیر این اصل از قانون اساسی و در مواجهه با طرح های نمایندگان همین 
وجه از موضوع را تایید کرده است. به عنوان مثال، رییس جمهور وقت در تاریخ 18 
اردیبهشت 1386 تقاضای اظهارنظر تفسیری درباره »اصل 1۲6 قانون اساسی« با 

سواالت محوری زیر می کند:
آیا 1- الزام ریس جمهور به اینکه امور مزبور را صرفا از طریق تشکیالت و سازمان 
خاصی انجام دهد. ۲- سازمان خاصی بدون تفویض اختیار از سوی رییس جمهور 
متصدی امور مزبور شود. 3- موظف کردن رییس جمهور به اینکه تشکیالت اداری 
و اجرایی کشور را به غیر از موارد مصرح در اصول 133 و 138 قانون اساسی، تنها 
از طریق قانون سازماندهی کند، مغایر اصل 1۲6 قانون اساسی شناخته نمی شود؟ و 

آیا همه اینها از سرعت در کارها و تصمیم گیری ها نمی کاهد؟
نظر شورای نگهبان در پاسخ به استفسار رییس جمهور چنین بوده است: »تفویض 

مسوولیت امور مذکور در اصل 1۲6 قانون اساسی به سازمان خاصی بدون تفویض 
اختیار از سوی رییس جمهور مغایر اصل مذکور است، بنابراین الزام رییس جمهور به 

اجرای آن امور از طریق تشکیالت خاص قانونی مانع ندارد.
مشکالت نظام بودجه ریزی

مرکز پژوهش های مجلس در این خصوص، برخی از مشکالت گفته شده در مقدمه 
توجیهی نمایندگان طراح به مشکالت نظام بودجه ریزی کشور دانسته اند. به عنوان 
مثال، وجود احکام بودجه ای »تبصره ها« در قانون بودجه با منطق بودجه ریزی و 
اصول قانون نویسی مغایر است، یا تهیه و تصویب بودجه با ارقامی غیرواقعی به 
معنای اجرا نشدن بودجه و عمل نشدن به وعده های دولت و مجلس است، یا 
دادن ابزاری مانند ابزار تخصیص به سازمان معنایی جز بی اثر کردن مصوبات 
مجلس ندارد، زیرا نمایندگان و دستگاه ها تا آخر سال بودجه ای باید برای دریافت 
اعتبارات خود دنبال سازمان بدوند که البته با تشکیل وزارتخانه نیز این مشکل 
پابرجا می ماند و موارد دیگر. بنابراین مشکالت نظام بودجه ریزی تنها از طریق وضع 
قوانین مناسب، تهیه بودجه واقعی، ایجاد رویه های حقوقی یا عرفی پذیرفته شده 
و منطقی و ایجاد سازوکارهای قانونی و اجرایی مناسب امکان پذیر است. اما برخی 
دیگر از مسایل ناشی از این واقعیت است که قانون اساسی مسئول تعیین اولویت ها 
و تخصیص اعتبار به دستگاه ها را شخص رییس جمهور اعالم کرده است، بنابراین 

نمایندگان مجلس باید به این موضوع تمکین کنند.

طرحی مغایر قانون اساسی
براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، با توجه به مشروح مذاکرات شورای 
بازنگری قانون اساسی، اصل 1۲6 قانون اساسی و تفاسیر شورای نگهبان از اصل 
مزبور تفویض اختیار با سازمان خاص بدون اذن رییس جمهور خالف قانون اساسی 
است، اما مجلس برای انجام این وظایف می تواند قانون وضع کند. بنابراین طرح 

پیشنهادی مغایر قانون اساسی است.
برخی از مشکالت ناشی از مشکالت نظام بودجه ریزی است و نمی توان با تغییر 
شکل سازمانی دستگاه مسوول آنها را حل کرد. حل این مشکالت به برخی 
اصالحات ساختاری، تهیه و اصالح قوانین مربوط به ساختار و محتوای بودجه و 

ایجاد سازوکارهای قانونی و اجرایی مناسب نیازمند است.

ایجاد وزارت برنامه و بودجه مغایر قانون اساسی است
 گبرخالف آنچه که برخی از نمایندگان برای تبدیل سازمان برنامه و بودجه به وزارت برنامه و بودجه پیشنهاد داده اند،

 اما براساس گزارش برخی نهادهای پژوهشی، به نظر می رسد این طرح مغایر قانون اساسی است.



یکشنبه- 12 شهریور 96   12ذی الحجه 1438
Bamdadzagros.news@gmail.com 3 سپتامبر 2017      سال دوم- شماره60 7

ورزش

خب�ر خب�ر
بازیکن مازاد منصوریان به اروپا رفت

بازیکن کنار گذاشته شده از استقالل تهران، پیشنهادات 
اروپایی را بررسی می کند.

هافبک جوان آبی های تهران که در لیست مازاد سرمربی 
قرار گرفت، چند پیشنهاد اروپایی را روی می ز خود دارد.

استقالل  از  کنار گذاشته شدن  از  که پس  برزای،  بهنام  
تصمیم به ادامه کار در قاره فوتبال گرفته بود، پیشنهادی را 
از باشگاه کالمار دریافت کرده و حتی گفته می شود برای 
نهایی کردن مذاکراتش با این باشگاه راهی کشور سوئد 

شده است.
عالوه بر این، پیشنهاداتی هم از دانمارک و چند کشور 
اروپایی دیگر به دست برزای رسیده و مدیر برنامه هایش 
در حال بررسی آن هاست تا بهترین گزینه را انتخاب کند.

ضمن اینکه برزای پیشنهاداتی هم از لیگ  برتر دارد اما 
هدف او حضور در اروپاست و در صورتیکه لژیونر نشود، 

با تیم های ایرانی مذاکره می کند.

به زودی با یک تیم اروپایی
 قرارداد امضا می کنم

 اشکان دژاگه از عملکرد خوب تیم ملی و ادامه رکورد 
کلین شیت ها ابراز رضایت کرد.

از میکسدزون ورزشگاه جام جهانی سئول، اشکان دژاگه 
از  بعد  فوتبال کشورمان  ملی  تیم  نقش  هافبک خوش 
کسب نتیجه تساوی مقابل کره جنوبی گفت: از قبل می 
دانستیم بازی سنگین و سختی در پیش داریم. بازی در کره 
همیشه سخت و دشوار است؛ اما خدا رو شکر توانستیم 
به خوبی نشان دهیم که تیم ما جا افتاده و به ثبات الزم 

رسیده است.
وی افزود: امروز هم همه تیم جنگید، هم بازیکنان درون 
زمین و هم آنهایی که از روی نیمکت بازی را دنبال می 
کردند برای موفقیت تیم دغدغه داشتند. فکر می کنم اگر 
بدشانس نبودیم و کارت قرمز نمی گرفتیم می توانستیم 
با سه امتیاز از بازی خارج و برنده شویم. البته باید بگویم 
اخراج سعید عزت اللهی سختی بازی را دو چندان کرد 
اما مهم این است که ما دست پر از زمین خارج شدیم و 

همچنان رکورددار کلین شیت هستیم.
دژاگه در مورد شرایط خودش نیز گفت: من مدت زیادی 
است که در ترکیب تیم باشگاهی بازی نکرده ام و یک 
دوره مصدومیت ۶ماهه را پشت سر گذاشتم. در هفته های 
اخیر تمرینات خیلی خوبی با مربیان آلمانی داشتم و دیدید 

که امروز شرایط بدنی ام ایده آل بود.
وی در مورد تیم آینده باشگاهی اش و احتمال حضورش 
در فوتبال آسیا را خیلی کم دانست و گفت: به زودی با 

یک تیم اروپایی قرارداد امضاء خواهم کرد.

عبدولی پاسخ نامه دکتر رهبر را داد
فرنگی کار وزن ۷۵ کیلوگرم کشورمان که در دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد اندیمشک تحصیل می کند پاسخ نامه رئیس 
دانشگاه آزاد اسالمی را داد و ضمن تبریک، از پیام دکتر 

فرهاد رهبر تشکر کرد.
سعید عبدولی، فرنگی کار نامی کشورمان که مدال برنز 
پیش  روز  چند  دارد،  کارنامه  در  را  ریو  المپیک 2۰۱۶ 
در مسابقات قهرمانی کشتی جهان در پاریس بار دیگر 

گردن آویز برنز را بر گردن آویخت.
فرنگی کار وزن ۷۵ کیلوگرم کشورمان که در دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد اندیمشک تحصیل می کند پس از کسب 
عنوان سوم جهان، پیام تبریکی از سوی دکتر فرهاد رهبر، 
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی دریافت کرد. عبدولی پاسخ 
نامه رئیس دانشگاه آزاد اسالمی را داد و ضمن تبریک، از 

پیام دکتر فرهاد رهبر تشکر کرد.
متن پیام سعید عبدولی به شرح زیر است:

بنام خدا
برادر ارجمند جناب آقای دکتر فرهاد رهبر

با اهداء سالم
احتراما ضمن تبریک انتصاب شایسته حضرتعالی بعنوان 
ریاست دانشگاه آزاد اسالمی، مراتب قدردانی خود را از 
پیام پر مهر و محبت شما اعالم داشته و بر شما و خانواده 
و  موفقیت  آرزوی  کشور  اسالمی  آزاد  دانشگاه  بزرگ 

بهروزی دارم.
بی شک این مجموعه بزرگ علمی با حضور دانشمندی 
پرتوان و کاربلد همچون شما قطعا می تواند قله های بزرگی 
را فتح نماید و روزهای درخشان تری را نیز در پیش رو 

داشته باشد.
افتخار بنده این است از مجموعه دانشگاه آزاد اسالمی 
هستم و امیدوارم به لطف خداوند متعال و امام عصر )عج( 
نماینده شایسته ای برای این مجموعه و ملت شریف ایران 

در مسابقات آتی باشم.

بیش از ۶ میلیارد تومان به حساب 
کمیته ملی المپیک واریز شد

میلیارد و ۷۰۰  امروز حدود ۶  برنامه و بودجه  سازمان 
میلیون تومان به حساب کمیته ملی المپیک واریز کرد.

بودجه کمیته ملی المپیک به حساب این نهاد واریز شد. 
داخل  بازی های  برای  المپیک  ملی  کمیته  حالی که  در 
سالن آسیا و همین طور واریزی به فدراسیون ها بودجه ۸ 
میلیاردی را درخواست کرده بود، سازمان برنامه و بودجه 
حدود ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به حساب این کمیته 

واریز کرد.
قرار است از بودجه متفرقه کمیته ملی المپیک هفته آینده 

نیز به حساب فدراسیون ها مبلغی واریز شود.
از  یکی  با  می تواند  المپیک  ملی  کمیته  بودجه  این  با 
شرکت های هواپیمایی که در خصوص اعزام به بازی های 
داخل سالن آسیا به توافق رسیده، تفاهمات خود را اجرایی 

کند.
پنجمین دوره بازی های داخل سالن آسیا از 2۶ شهریور به 
میزبانی عشق آباد آغاز خواهد شد و کاروان ایران با 2۱2 

ورزشکار در این بازی ها شرکت می کند.

خود حذفی تیم ها از جام حذفی
نفت آبادان شب قبل از حضور در رقابت های جام حذفی انصراف داد.
دوباره جام حذفی و دوباره انصراف یک تیم از حضور در این رقابت 
ها.همین دیشب بود که تیم فوتبال صنعت نفت آبادان به بهانه اینکه 
می خواهند تمام تمرکزشان را روی لیگ برتر بگذارند از حضور در 
این رقابت ها کناره گیری کردند تا یک بار دیگر نشان بدهند که این 
جام ارزشی برایشان ندارند و عالوه بر آن فقط خرج روی دست 

باشگاه می گذارد!
نفت آبادان اولین تیم و بدون شک آخرین تیمی نخواهد بود که از 
حضور در رقابت های جام حذفی کناره گیری می کند.این مسابقات 
از سوی تیم ها چندان جدی گرفته نمی شود،به خصوص تیم هایی 
که چندان شانس قهرمانی ندارند و تمام تالش خودشان را می کنند 
تا در همان ابتدای این مسابقات کناره گیری خودشان را اعالم کنند.
انصراف تیم ها از جام حذفی در حالی در فوتبال ایران رخ می دهد که 
قهرمان این مسابقات به مسابقات لیگ قهرمانان باشگاه های آسیا می 
رسد.در کشورهایی مثل انگلیس،آلمان،اسپانیا،ایتالیا،فرانسه و ...سهمیه 
لیگ قهرمانان اروپا به تیم ها چنین سهمیه ای داده نمی شود و تیم 
ها با توجه به جایگاهی که در لیگ به دست می آورند راهی لیگ 
اروچا می شوند،اما نه تیمی انصراف می دهد و نه تیمی این رقابت ها 

را جدی نمی گیرد!
شاید باید مسئوالن فدراسیون فوتبال به فکر چاره ای باشند تا با استفاده از 
آن مانع از این شوند که تیم ها از حضور در جام حذفی کنار بکشند،ارزش 
این رقابت ها را پایین بیاورند و اعتبارش را از بین ببرند.شاید اگر برخوردی 
با تیم هایی که انصراف می دهند شود دیگر هیچ تیمی این رفتار را انجام 
نمی دهد و جام حذفی ایران که یک سهمیه حضور در لیگ قهرمانان آسیا 

به آن اختصاص دارد جدی گرفته می شود.

انتخاب مربی خوزستانی به عنوان سراستعدادیاب 
فوتسال فدراسیون در خوزستان

در  فدراسیون  فوتسال  سراستعدادیاب  عنوان  به  خوزستانی  مربی 
سال  سابقه ۱۳  با  نژاد  داودی  محمدرضا  شد.   معرفی  خوزستان 
مربیگری در تمامی رده های سنی و داراي مدرک تحصیلي کارشناسي 
ارشد فیزیولوژي ورزشي و از مدرسین رسمي آموزش مربیگري 
فوتسال کنفدراسیون فوتبال آسیا، از سوي فدراسیون فوتبال به عنوان 

سراستعدیاب رسمي فوتسال در خوزستان معرفي شد.
داووی نژاد در گذشته نیز بازیکن سابق تیم هاي فوتسال خوزستان و 
سرمربی تیم های گاز خوزستان، ملی حفاری، نفت امیدیه و زاگرس 

خوزستان بوده است.

کرار جاسم از لیگ ایران می رود؟
ستاره عراقی تیم صنعت نفت آبادان به پایان دوران بازی در خارج از کشورش 

فکر می کند.
وقفه ی مسابقات باشگاهی در کشورهای مختلف و برپایی اردوهای ملی 
برای پیگیری مسابقات مقدماتی جام جهانی 2۰۱۸ روسیه، باعث شده تا 
رسانه های ورزشی منطقه در روزهای اخیر پای صحبت های بازیکنان ملی 

یا لژیونرشان بنشینند.
ستاره عراقی صنعت نفت آبادان که در هفته های ابتدایی لیگ برتر نمایش 
خوبی داشته است، از جمله بازیکنانی بوده که رسانه های ورزشی عراق 
مصاحبه هایی با وی انجام داده اند. مصاحبه اخیر کرار جاسم با خبرنگار 
سایت صدی الریاضۀ العراقیۀ حکایت از آن دارد که این بازیکن ۳۰ ساله 
خط میانی صنعت نفت به صورت جدی به خاتمه دوران بازی در خارج 

از کشورش فکر می کند.
کرار جاسم در گفت وگو با این سایت عراقی در خصوص مسائل مختلف 
فوتبال باشگاهی و ملی صحبت کرده و ضمن تمجید از کیفیت فنی لیگ 
برتر فوتبال ایران گفته است که به دلیل مشکالت خانوادگی ناچار است به 

بازی در خارج از کشورش خاتمه بدهد.
به دلیل مشکالت  امسال  که  است  داده  توضیح  هافبک صنعت نفت 
خانوادگی قصد ادامه بازی در لیگ برتر ایران را نداشته، اما فراز کمالوند که 
قبال در تراکتورسازی مربی اش بوده و رابطه بسیار خوبی با او دارد، از وی 

خواسته بود تا امسال را هم در لیگ ایران بازی کند.
کرار جاسم که سابقه ۹ سال بازی در لیگ های حرفه ای قطر، امارات و 
ایران را در کارنامه دارد، در این مصاحبه اشاره کرده است که فصل جاری 
به احتمال زیاد آخرین فصل حضور وی در خارج از عراق خواهد بود 
و پس از سال ها بازی در کشورهای دیگر قصد دارد به دوران لژیونری 

خاتمه دهد و از سال آینده کنار خانواده اش در عراق باشد.
هافبک بازیساز نفت آبادان نسبت به عدم حضورش در فهرست اخیر 
تیم ملی عراق اعتراضی نداشته و ضمن اشاره به دوران سختی که در 
تیم ملی تجربه کرده است، دعوت یا عدم دعوت از بازیکن را حق 
کادر فنی تیم ملی دانسته است. وی اما از کارشناسانی انتقاد کرده که 

وی را بازیکنی عصبی و مشکل ساز معرفی م کنند.
کرار جاسم طی روزهای گذشته به دلیل خودداری باشگاه تراکتورسازی 
از پرداخت کردن مطالبات معوقه و مالیات قراردادش با مشکالتی مواجه 
شد و برای حل این مشکالت به سفارت عراق در ایران نیز مراجعه کرد تا 

پیگیر برطرف شدن مشکل مالیاتی و پروانه اشتغال وی شوند.
باید دید که آیا این هافبک بازیساز عراقی به پیشنهاد زودهنگام باشگاه 
صنعت نفت برای تمدید مدت قراردادش پاسخ مثبت خواهد داد یا امسال 

آخرین سال حضور کرار جاسم در لیگ برتر ایران خواهد بود؟

حضور مدیرکل ورزش خوزستان در تمرینات تیم 
نفت مسجدسلیمان

 مدیرکل ورزش و جوانان استان خوزستان از تمرینات تیم فوتبال نفت 
مسجدسلیمان دیدن کرد. 

نفت  تیم  تمرینات  در  با حضور  حیدری  افشین  منطقه خوزستان، 
مسجدسلیمان در جریان آخرین وضعیت این تیم قرار گرفت.

وی در این دیدار با اشاره به اهمیت تیم نفت برای مردم مسجدسلیمان، 
گفت: نتایج تیم نفت مسجدسلیمان برای مردم فهیم مسجدسلیمان از 
اهمیت باالیی برخودار است و پیروزی این تیم باعث به وجود آمدن شور 

بسیاری در میان مردم این شهر می شود.
مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان با ابراز امیدواری نسبت به صعود 
تیم نفت مسجدسلیمان به لیگ برتر فوتبال، عنوان کرد: ما در اداره 
کل نگاه ویژه ای به تیم های فوتبال خوزستان داریم و با تمام توان 
نیز درخدمت تیم نفت مسجدسلیمان و دیگر تیم های فوتبال استان 
هستیم. حیدری همچنین در این دیدار با محمود فکری، سرمربی تیم 
فوتبال نفت مسجدسلیمان و دیگر اعضای کادرفنی این تیم به گفت 

و گو پرداخت.
تیم نفت مسجدسلیمان با گذشت سه هفته از لیگ دسته اول کشور، با 
۹ امتیاز و تفاضل گل کمتر نسبت به تیم شهرداری ماهشهر، در مکان 

دوم جدول رده بندی قرار دارد.

معاون قهرمانی وزارت ورزش می گوید: 
وظیفه و رسالت حاکمیتی این وزارتخانه این 

است که کنار فدراسیون کشتی باشد.
محمدرضا داورزنی، معاون قهرمانی وزارت 
ورزش و جوانان در برنامه گفتگوی ویژه 
خبری شبکه دو سیما افزود: وزارت ورزش 
می خواهد موضوع شکست تیم ملی کشتی 
در رقابت های جهانی فرانسه را بررسی کند 
تا در مسابقات پیش رو این مشکل اتفاق 
نیفتد. وی گفت: فدراسیون کشتی زحمات 
بسیار کشیده و در سال ۹۵ به عنوان سه 
فدراسیون برتر کشور شناخته شده است 
با  خواهد  می  جوانان  و  ورزش  وزیر  و 
حساسیتی که دارد مشخص شود چه دلیلی 
موجب نتیجه اخیر کشتی گیران در فرانسه 

شده است.
قهرمانی وزارت ورزش و جوانان  معاون 

افزود: وزارت ورزش و جوانان وارد بحث فنی نمی شود و در 
کنار فدراسیون کشتی مشکالت را بررسی خواهد کرد.

داورزنی گفت: اینکه نامه ای در فضای مجازی منتشر می شود 
متاسفم و بسیار گله مند شده ایم.

وی رسول خادم را از اسطوره های کشتی کشور خواند و 
اضافه کرد: تالش های وی بر کسی پوشیده نیست و وزارت 
ورزش اگر اقدامی انجام می دهد برای رفع مشکل فدراسیون 

است و این تقابل با فدراسیون نیست.
معاون قهرمانی وزارت ورزش و جوانان گفت: فدراسیون 
والیبال کنار فدراسیون کشتی قرار دارد و بیش از ۷۰ درصد 
منابع مالی خود را از حامیان مالی تامین کرده البته آقای خادم نیز 
در این زمینه بسیار موفق بوده است اما اگر دلیل نتیجه نگرفتن 
کشتی گیران در مسابقات جهانی فرانسه بحث مالی بوده این 
مسئله در بررسی و تحلیل ها مشخص می شود اما عوامل 

دیگری نیز در این اتفاق موثر بوده است.
  داورزنی افزود: اینکه اکنون بگوییم دلیل شکست کشتی گیران 
قطع آب و برق مجموعه ورزشی آزادی بوده یا وزارت ورزش 
سه میلیارد پول فدراسیون را نداده درست نیست بلکه باید پس 

از بررسی ها دالیل شکست مشخص شود.
وی گفت: وزارت ورزش بیش از هر فدراسیون به فدراسیون 

کشتی پول داده است.
معاون قهرمانی وزارت ورزش و جوانان افزود: درباره استقبال 
از تیم های فدراسیون ها نیز این موضوع با روابط عمومی 
وزارت ورزش و جوانان هماهنگ می شود و مسئوالن این 
وزارتخانه در یک ماه گذشته به دفعات به استقبال تیم های 
ملی رفته اند اما این سازمان دهی باید به گونه ای باشد که به 

کسی بر نخورد.
داورزنی اضافه کرد: دغدغه وزارت ورزش و جوانان این است 

که همه کمک کنند مشکالت حل شود.

گله فدراسیون کشتی از وزارت ورزش
حمید بنی تمیم، نائب رئیس فدراسیون کشتی نیز در ارتباط 
تلفنی با این برنامه گفت: گله فدراسیون کشتی از وزارت 
ورزش و جوانان نحوه رسیدگی به دالیل شکست های تیم 

های ملی است.
وی افزود: آیا وزارت ورزش و جوانان همانگونه که دالیل 
شکست تیمی که از بین ۱2 تیم یازدهم می شود نیز اینگونه 

پیگیری می کنند.
بنی تمیم گفت: تیم ملی جوانان کشورمان قهرمان جهان می 
شود و ساعت هشت بعد از ظهر به ایران باز می گردد اما برای 
مسئوالن وزارت ورزش و جوانان سخت است که به استقبال 
آنها بیایند. نائب رئیس فدراسیون کشتی افزود: آب و برق 
مجموعه ورزشی آزادی قطع می شود اما کسی پاسخگو نبود.

 
در چهار وزن انتظار مدال داشتیم 

 احسان لشکری، مربی تیم ملی کشتی آزاد نیز در این برنامه 
گفت: بخشی از دلیل شکست تیم ملی کشتی در مسابقات 
جهانی فرانسه مربوط به کادر فنی و بخشی مربوط بی توجهی 
مسئوالن است. وی افزود: اعضای تیم ملی کشتی بجزء یک نفر 

در مسابقات انتخابی انتخاب شدند.
لشکری گفت: در چهار وزن انتظار مدال داشتیم اما نتوانستیم به 
مدال برسیم. مربی تیم ملی کشتی آزاد افزود: میانگین سنی تیم 
ملی کشتی حدود 2۶ سال است فدراسیون در تیم ملی جوان 
گرایی کرده است. وی گفت: اگر با همان افراد قبلی به مسابقات 

جهانی فرانسه می رفتیم این نتیجه را نمی گرفتیم.
لشکری افزود: در رقابت های معمولی نمی توان به کشتی 
گیران درجه یک رسید و باید در مسابقات مهم این کار را انجام 
داد و ما در مسابقات جهانی فرانسه جوان گرایی کردیم و این 
اتفاق افتاد. مربی تیم ملی کشتی آزاد گفت: کشتی کشور خالی 

از قهرمان و فقط جویبار برای کشتی مانده است.

وی افزود: تهران و شهرستان ها اکنون خالی 
از قهرمان شده اند و به مربیان سازنده بی 
توجهی شده است و آنها درگیر مشکالت 

زندگی شده اند.
لشکری گفت: رقابت ها هزینه می خواهد و 
وزارت ورزش و جوانان هزینه این مسابقات 

را باید پرداخت کند که نمی کند.
مربی تیم ملی کشتی آزاد افزود: ۱۰ روز قبل 
از رفتن به مسابقات فرانسه سیستم سرمایش 
سالن های تمرین خراب شد و کشتی گیران 
برای خنک شدن پیراهن خود را باال می زدند 
و روی زمین دراز می کشیدند. وی گفت: 
این مسائل تاثیر روحی و روانی بر کشتی 
فدراسیون  افزود:  لشکری  داشت.  گیران 
ورزش و جوانان از ۱۵ میلیارد تومانی که 
باید به فدراسیون کشتی پرداخت می کرد سه 

میلیارد تومان را نداده است.
مربی تیم ملی کشتی آزاد باقدردانی از تالش های رسول خادم 
گفت: وی به دلیل مشغله های کاری نتوانست کنار کشتی گیران 

باشد و اگر خادم کنار آنها بود وضع بهتر می شد. 
 

لشکری افزود: خبرنگاران هستند که کشتی ایران را به جهان 
معرفی می کنند و نباید نسبت به آنها بی تفاوت باشیم.

 نباید از واقعیت فرار کنیم
 محسن کاوه، مربی سابق کشتی نیز در این برنامه با بیان اینکه 
کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد جزء کم مقصرترین افراد در نتیجه 
ضعیف این تیم در مسابقات جهانی فرانسه است گفت: چرا 
فدراسیون نتوانسته است برای کشتی گیرانی که ۵ ، ۶ سال 

قهرمان بودند مانند حسن رحیمی جایگزین تربیت کند.
وی افزود: اگر از واقعیت ها بخواهیم فرار کنیم سال آینده نتیجه 
بدتری می بینیم زیرا جوانان ما در دو سه سال گذشته ضعیف 

نتیجه گرفته اند و باید به این مسئله رسیدگی شود.
کاوه گفت: از اکنون باید برای مسابقات جهانی افراد خود را 
شناسایی کنیم. این مربی سابق کشتی افزود: تیم نونهاالن تهران 
در رقابت های کشور مقام نخست و توابع تهران در این رقابت 
ها سوم شد. وی گفت: اکنون سه عضو تیم ملی جوانان تهرانی 
هستند و تهران کار خود را برای کشتی انجام می دهد اما توسعه 

کشتی در استان ها وظیفه فدراسیون است.
کاوه افزود: بر اساس ارقام بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه 
فدراسیون کشتی بوده که هزینه زیادی است و باید این هزینه 
ها مدیریت شود. این مربی سابق کشتی گفت: چرا با هزینه 
فدراسیون کشتی تعداد زیادی خبرنگار همراه تیم ها اعزام می 
شوند. وی افزود: اگر پول نداریم نباید این کارها را انجام دهیم. 
کاوه گفت: آیا جوان گرایی یعنی کسی که در مسابقات انتخابی 
همه را می برد و 2۸ ساله است، کنار بگذاریم و نفر دوم که 2۰ 

ساله است، به تیم ملی ببریم.

پشت پرده ناکامی کشتی آزاد در قهرمانی جهان

این که چند  بیان  با  فوتبال فوالدخوزستان  تیم  سرمربی 
نفر به دنبال بردن تیم به حاشیه هستند، گفت: هواداران 
اصلی فوالد باید مراقب باشند که این نفرات به خواسته 

شان نرسند. 
در  تیمش  عملکرد  خصوص  در  پورموسوی  سیداکبر 
پنج هفته سپری شده از لیگ برتر، اظهارکرد: با توجه به 
دوم  و  اول  دیدارهای  در  بود،  ما  راه  سد  که  مشکالتی 
نتوانستیم نتایج الزم را کسب کنیم ولی در بازی های سوم 
و چهارم شرایط مان از نظر فنی و امتیازی خیلی بهتر شد و 
دو برد بسیار خوب و شیرین کسب کردیم. در دیدار پنجم 
نیز متاسفانه برابر پیکان علی رغم این که شایسته پیروزی 
بودیم، بازی را واگذار کردیم و البته معتقدم گلی که در این 
دیدار به ثمر رساندیم، صد درصد صحیح بود و داور اشتباه 
کرد. وی در خصوص جوانگرایی در فوالد نیز عنوان کرد: 
من اعتقاد خاصی به جوان ها دارم. فصل گذشته در استقالل 
خوستان نیز در بازی های آسیایی به دو بازیکن ۱۵، ۱۶ 
ساله بازی دادم. کار با جوانان را دوست دارم، چرا که این 
جوانان می توانند با کار، تالش و جدیت بیشتر به سرمایه 
های اصلی باشگاه تبدیل شوند. جوانان تیم ما شرایط خوبی 
دارند و امیدوارم که دچار غرور کاذب نشوند و روز به روز 

تالش شان را برای موفقیت بیشتر کنند.
سرمربی تیم فوتبال فوالدخوزستان گفت: کار در لیگ برتر 
سخت است، چر ا که همه به دنبال کسب امتیاز هستند و 
باتوجه به این فوالد در دو فصل گذشته نتوانسته است، 
انتظارات هواداران را برآورده کند، کار برای ما سخت شده 
است ولی امیدوارم با توجه به اعتقادی که داریم و همچنین  

سیاست باشگاه، بتوانیم جوانان مان را هفته به هفته با بهترین 
شرایط به زمین بفرستیم و از آن ها استفاده کنیم.

وی با اشاره به زمان آغاز تمرینات این تیم، بیان کرد: پس 
از چهار روز تعطیلی تمرینات فوالد از امروز )سه شنبه( 
از سر گرفته می شود. تالش می کنیم که شرایط اردویی 
چهار پنج روزه نیز مهیا کنیم، چرا که شرایط آب و هوایی 
اهواز مناسب نیست و باتوجه به این که می خواهیم از نظر 
روحی روانی و کیفیت فنی، بازیکنان را در شرایط خوبی 

قرار دهیم، به دنبال برگزاری این اردو هستیم.
پورموسوی در خصوص مربی خارجی که به تازگی به 
کادر فنی این تیم اضافه شده است، گفت: ایلی استان از 
امروز به عنوان دستیار من کار خود را به صورت رسمی 

آغاز می کند. او بازیکن و مربی سابق تیم ملی رومانی 
بوده و در چند باشگاه حوزه خلیج فارس هم کار کرده 
است. ایلی استان با تیم االتحاد عربستان نیز قهرمان آسیا 

شده است.
وی درباره هواداران فوالد هم عنوان کرد: هواداران اصلی 
ولی  داشتند  محبت  و  لطف  ما  به  مدت  این  در  فوالد 
متاسفانه در بازی با پیکان دو سه نفر که مشخص هم 
هستند و صدا و فیلم آن ها نیز موجود است، تصمیم 
داشتند که تیم را به حاشیه ببرند. این چند نفر به دنبال برد 
و باخت تیم نیستند و می خواهند تیم را به حاشیه ببرند. 
خیلی جالب است که با هزینه باشگاه به تهران آمدند و بعد 
هم کمی جو را متشنج کردند اما هواداران اصلی ما باهوش 
هستند و اجازه ورود به این افراد را نمی دهند. به هر حال 
هواداران فوالد باید مراقب باشند که این افراد به خواسته 
شان نرسند. اکنون نیز مدیریت باشگاه به صورت جدی 

پیگیر موضوع و برخورد با خاطیان است.
سرمربی تیم فوتبال فوالدخوزستان با اشاره به حضور فوالد 
در جام حذفی نیز گفت: به هرحال مسابقات حذفی یک 
فرصت یا یک شانس است که ان شاءاهلل سعی داریم با 

هدف و برنامه وارد این رقابت ها شویم.
وی در پایان عنوان کرد: ان شاءاهلل با نتایجی که تیم های 
فوالد، استقالل خوزستان و نفت آبادان در لیگ هفدهم به 
دست می آوردند، دل مردم خوزستان شاد شود. فوتبال 
خوزستان این توانایی را دارد که بتواند یک بار دیگر بر قله 
فوتبال ایران قرار بگیرد و ان شاءاهلل یک بار دیگر این مهم 

رقم بخورد.

و  فوتبال  جهانی  فدراسیون  سایت های 
کنفدراسیون فوتبال آسیا در گزارش هایی به طور 
جداگانه به ناکامی کره های برای نفوذ به دفاع 
تداوم شکست  و  کی روش  کارلوس  شاگردان 
ناپذیری تیم ملی ایران در انتخابی جام جهانی 

2۰۱۸ اشاره کرده اند.
دیدارش  در  ایران  ملی  تیم  گل  بدون  تساوی 
مقابل کره جنوبی در هفته نهم بازی های مرحله 
انتخابی جام جهانی 2۰۱۸ روسیه که منجر به 
کارلوس  مردان  ناپذیری  شکست  روند  حفظ 
این رقابت ها شد، در سایت های  کی روش در 
فدراسیون جهانی فوتبال )فیفا( و کنفدراسیون 

فوتبال آسیا )AFC( بازتاب داشته است.
فیفا درباره این بازی نوشته است:  در گروه 

خانه اش  در  بدون گل  قبول تساوی  با  A کره جنوبی 
جهانی  جام  به  صعود  برای  باید  همچنان  ایران،  برابر 
بجنگد و حاال این تیم در یک کورس سه تیمی باید در 
آخرین دور مسابقات برای کسب جواز صعود رقابت 
اما  داشتند  گلزنی  برای  موقعیت هایی  تیم  دو  هر  کند. 
این تیم میزبان بود که موقعیت های خطرناک تری برای 

شکستن قفل دروازه ها داشت. کره جنوبی با یک امتیازی 
تیمی دور آخر رقابت ها  پیشتاز کورس سه  که گرفت 
است اما برای کسب سهمیه جام جهانی باید در خانه 

ازبکستان پیروز شود.
AFC هم اینگونه در گزارشی با عنوان »چالش روز آخری 
مردان  بازی  درباره  کره ای  ها«  جهانی  جام  رؤیای  برای 
کی روش در سئول نوشته است: کره جنوبی از پس نفوذ 

ایران،  برنیامد.  نفره   ۱۰ ایران  دفاعی  دیوار  به 
صدرنشین گروه A در فاصله یک دور به پایان 
رقابت ها با اقتدار فاصله اش را با تیم های تعقیب 
کننده آش حفظ کند. کره در 2۰ دقیقه ابتدایی 
بازی در ورزشگاه جام جهانی سئول می توانست 
پیش بیفتد اما موقعیت خوبی که نصیب جانگ 
هیون سو شده بود از دست رفت و چند دقیقه 
بعد چنین موقعیتی را رضا قوچان نژاد برای ایران 
از دست داد. ۶ دقیقه بعد از آغاز نیمه دوم اما تیم 
میهمان ۱۰ نفره شد زمانی که سعید عزت اللهی 
به خاطر برخورد متوقف کردن کیم مین جائه 
کارت قرمز گرفت و شانس کره ای ها را برای 
بازی را تحت  بیشتر کرد. کره  به گل  رسیدن 
کنترل داشت اما دفاع ایران سرسختانه مقاومت 
کرد و تالش مصرانه تیم تحت هدایت شین تائه یونگ 
برای زدن گل به جایی نرسید و این تیم با وجود به میدان 
رفتن لی دونگ گوک کهنه کار نتوانست راهی برای نفوذ به 
دیوار دفاعی میهمان پیدا کند و به این ترتیب ایران شکست 
از  متوالی اش در سومین دور  کلین شیت های  ناپذیری و 

مرحله انتخابی جام جهانی 2۰۱۸ را حفظ کرد.

می خواهند تیم را به حاشیه ببرند

دفاع سرسخت ایران، رؤیای  »جنگجویان تائگوک«  را به چالش کشید
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فیلم و سریال های ایرانی  با موضوع »مهاجرت«

»پا تو کفش من نکن« ترکیبی از 
فیلم فارسی و کمدی های سوپرمارکتی

ــازمان نظام مهندسی  بهنام برومندزاده اظهار کرد: س
ــر اجرای  ــی نظارت ب ــوان متول ــه عن ــاختمان ب س
ــاخت و  ــه س ــاختمان در  عرص ــی س ــررات مل مق
ــتگاه های اجرایی مرتبط با  ــاز نیازمند تعامل دس س

ــت. ــاز اس ــاخت و س س
ــروع دوره ششم فعالیت  وی با بیان اینکه از ابتدای ش
هیات مدیره، آسیب شناسی مشکالت و موانع کاری 
ــت گفت:  ــازمان در اولویت کارها قرار گرفته اس س
ــده که یکی از این  در این زمینه راهکارهایی ارائه ش
ــتر با سازمان ها و دستگاه  راهکارها تعامل هرچه بیش

های اجرایی مرتبط با صنعت ساختمان است.
ــکاری معاونت  ــن تعامل با هم ــح کرد: ای وی تصری
ــتان و انجمن های مرتبط  عمرانی استانداری خوزس
ــکل گرفته و به طور مستمر  ــاختمان ش با صنعت س

انجام می شود.
ــاختمان خوزستان  ــازمان نظام مهندسی س رئیس س
ــاد ارتباطات موثر  ــا بدنبال ایج ــه اینکه م ــاره ب با اش
ــیاری  ــتیم عنوان کرد: بس ــط بین نهادی هس در رواب
ــا و عدم اجرای  ــیب هایی که در گردش کاره از آس
ــود دارد به دلیل فقدان آگاهی  قوانین و مقررات وج
ــبت به قانون نظام  بعضی از مدیریت های نهادها، نس
مهندسی ساختمان  است که امیدواریم با تعامل بیشتر 

زمینه آگاهی بهتر نیز فراهم آید.
ــی  ــازمان نظام مهندس ــن حیث س ــزود: از ای وی اف
ــتی را  پیش گرفت که  ــتان سیاس ــاختمان خوزس س
ــتای فرهنگ  ــط میان نهادها را تحکیم و در راس رواب
ــاختمان و آگاهی  ــی س ــت مقررات مل ــازی رعای س

بخشی گام هایی  بردارد.
ــات مستمر  برومندزاده توضیح داد: در گام اول، جلس
ــق اداره کل راه  ــد از طری ــددی با مدیران ارش و متع
ــازی )به عنوان مرجع نظارتی سازمان نظام  و شهرس
ــکالت  ــاختمان( برگزار و موانع و مش ــی س مهندس
ــد که هدف اصلی این جلسات ایجاد بستر  مطرح ش
مناسب برای اجرای مقررات ملی ساختمان و ارتقای 

جایگاه سازمان بوده است.
ــترک با  ــات مش ــه اینکه این جلس ــاره ب ــا اش وی ب
ــهرداری اهواز نیز برگزار شده است تصریح کرد:   ش
در این جلسات توانایی ها و مشکالت نظام مهندسی 
ــا اداره کل راه و  ــاط ب ــش ارتب ــای افزای و راهکاره
شهرسازی، معاونت عمرانی و دفتر فنی استانداری و 
شهرداری مطرح این نتیجه حاصل شد که با همکاری 
شایسته تری می توان به کاهش موانع کاری فی مابین 

امیدوارتر بود.
ــاختمان خوزستان  ــازمان نظام مهندسی س رئیس س
خاطر نشان کرد: کلیه مجموعه های فعال در صنعت 
ــاختمان به دنبال ایجاد وضعیت مناسبی در صنعت  س
ــایه تعامل و  ــتند که امیدواریم در س ــاختمان هس س
ــاهد تحقق قانون نظام  ــده، ش همکاری های ایجاد ش

مهندسی در سراسر استان باشیم.
ــق و بدون نقص  ــک اجرای دقی وی افزود: بدون ش
این مقررات رعایت بحق حقوق شهروندی و امنیت 

ساکنان ساختمان های احداث شده است.

راه اندازی سامانه مشترک 
ساخت و ساز در خوزستان

ــتان  ــاختمان اس عضو کارگروه تخصصی صنعت س
ــترک  ــامانه مش ــه داد: راه اندازی و آغاز بکار س ادام
ــاخت و ساز که برای اولین بار در استان خوزستان  س
ــکل  گرفت، به همت سازمان هایی مانند دفتر فنی  ش
استانداری، اداره کل راه و شهرسازی، شهرداری و 

ــد. ــاختمان اجرایی ش ــی س نظام مهندس
ــاختمان خوزستان  ــازمان نظام مهندسی س رئیس س
ــتای اجرایی شدن سامانه  ــاره به اینکه در راس با اش
ــازمان و  ــات متعددی فی مابین س ــترک، جلس مش
ــد گفت:  کارشناسان سازمان  ــهرداری برگزار ش ش
ــاوا( در  ــازمان ف ــهرداری) س ــی و ش نظام مهندس
ــورد نظر را مرور و  ــات، نرم افزار م طی این جلس
ــد و در نهایت با  ــب یابینمودن ــکاالت آن را عی اش
ــه ای خواسته های قانونی نظام  نگارش صورتجلس
ــامانه، مکتوب و به امضای  ــی در اجرای س مهندس

ــید. طرفین رس
ــامانه  ــی های کاربردی س ــوص ویژگ وی در خص
ــامانه  ارتباط  ــی های این س ــت: یکی از ویژگ گف
ــازمان نظام  ــان عضوس ــن مهندس ــی بی اداری و فن
ــهرداری به شکل کارتابل  ــی ساختمان و ش مهندس
ــامانه اداره کل راه و  ــت که در این س الکترونیکی اس
ــتانداری به عنوان ناظر و  ــازی و دفتر فنی اس شهرس
ــن روابط همکاری متقابلی با یکدیگر  کنترل کننده ای
خواهند داشت، در این سامانه کلیه گزارشات مرحله 
ــایر کنترل ها منظم و  ای، مکاتبات فنی و اداری و س

جامع بصورت الکترونیکی انجام خواهد گرفت.

ــی  ــازمان نظام مهندس ــا بیان اینکه س ــدزاده ب برومن
ــنهاد در خصوص  ــه پیش ــتان س ــاختمان خوزس س
ــرد: از جمله  ــترک ارائه داد تصریح ک ــامانه مش س
ــنهادات الزام به رعایت کلیه مقررات ملی  این پیش
ــامانه مورد  ــاختمان و ضوابط موجود در این س س

ــت. تاکید قرار گرفته اس
ــهرداری اهواز  وی اضافه کرد: ش
ــررات ملی  ــن و مق ــق قوانی مطاب
نقشه هایی  برای  ــاختمان فقط  س
ــرد که  ــادر خواهد ک ــه ص پروان
ــناد و مدارک فنی آن از طریق  اس
ــی در این  ــام مهندس ــازمان نظ س
ــده باشد و  ــامانه بارگذاری ش س
ــای ثبتی که  خارج  برای پالک ه
ــازمان کنترل شده اند پروانه  از س
ــد و همچنین  نخواهد ش ــادر  ص
ــن را خواهد  ای قابلیت  ــازمان  س
ــت که گزارش کاملی از کلیه  داش
ــاختمانی و کارکرد  ــه ها س پروان
ــان ناظر را از این سامانه،  مهندس
جهت کنترل ظرفیت های اشتغال 
و ارائه گزارش کارکرد مهندسان به 

مراجع مالیاتی اخذ کند. 
ــاختمان خوزستان  ــازمان نظام مهندسی س رئیس س
ــی  ــرد: در نهایت  و پس از کارشناس ــان ک خاطر نش
ــای متعدد این موضوع در هیات مدیره مطرح و به  ه
تصویب رسید و در نهایت جهت اجرایی شدن آن به 

اداره راه و شهرسازی استان ارائه گردید.
به گفته برومندزاده در آیین انعقاد تفاهم نامه ساخت 
ــتاندار، مدیر کل دفتر  ــاز که معاونت عمرانی اس و س
ــتانداری، مدیر کل راه و شهرسازی، شهردار  فنی اس
ــتند تفاهم نامه  ــازمان حضور داش ــواز و رئیس س اه
اجرای سامانه مشترک به امضا طرفین رسید و قابلیت 

اجرایی پیدا کرد.
ــاره به اینکه سامانه مشترک بر روی یک  وی با اش
ــت اظهار  ــه هدف محدودی در حال اجرا اس جامع
ــرد:  در صورت موفقیت و رفع نواقص به زودی  ک
به شکل گسترده ابتدا در شهر اهواز  و سپس سایر 
ــتان اجرا می شود براساس این سامانه  شهرهای اس
ــات  ــتند گزارش ــان ناظر مکلف هس ــه مهندس کلی
ــاختمانی را از طریق  مرحله ای و اتمام عملیات س
ــخصی که در این سامانه  ــامانه و کارتابل ش این س
ــطه یک امضای الکترونیکی  ایجاد می شود به واس

ــال کنند. ارس
ــه داد:  امکان این  ــدزاده ادام برومن
ــه  ــود دارد تمام پروس ــه وج قضی
ــل  کارتاب ــق  طری از  کار  ــام  انج
ــان و همچنین   ــود مهندس برای خ
نهادهای نظارتی قابل رویت باشد 
که خدمت بسیار بزرگی در جهت 
ــات و ارتقا  ــه خدم ــفافیت ارائ ش
ــی  ــه خدمات مهندس ــت ارائ کیفی

خواهد بود.
ــامانه که برای  ــت:  این س وی گف
ــور رونمایی شده  اولین بار در کش
ــورای مرکزی معرفی  ــت به ش اس
ــه امیدواریم مورد  ــد ک خواهد ش
استقبال قرار گرفته و در کل کشور 

مورد اجرا قرار گیرد.

انتخابات دفاتر نمایندگی
ــاختمان خوزستان  ــازمان نظام مهندسی س رئیس س
ــی اظهار  ــر نمایندگ ــات دفات ــوص انتخاب در خص
ــرای  مواد ۸ و  ــتای اج ــازمان در راس کرد:  این س
ــی و کنترل ساختمان و ماده  ۱۴ قانون نظام مهندس
ــد ف ماده ۱۱۴ اصالحیه آیین نامه اجرایی  ۷۶ و بن
ــی و کنترل ساختمان و به جهت  قانون نظام مهندس
ــور کنترل و نظارت بر ارائه  ــیق ام همکاری در تنس

ــی و ارتباط بیشتر سازمان با اعضاء  خدمات مهندس
ــارکت هرچه بیشتر  ــتان و نیز مش شهرستانهای اس
ــتناد به  ــور حرفه ای و با اس ــام ام ــاء در انتظ اعض
ــکیل و اداره دفاتر نمایندگی  نظام نامه ی نحوه تش
ــدام به  ــال ۹۵، اق ــورای مرکزی در س ــوب ش مص

ــرد. ــی ک ــر نمایندگ ــات دفات ــزاری انتخاب برگ

ــهر  ــرایط نظامنامه هفت ش ــزود: مطابق ش وی اف
ــک، بهبهان ،دزفول، شوشتر  آبادان، ایذه، اندیمش
ــات بودند  ــزاری انتخاب ــمول برگ ــهر مش و ماهش
ــارکت حداکثری اعضا  ــات، با مش ــه این انتخاب ک

ــد. برگزار ش
ــان کرد: شرح وظایف سازمان  برومندزاده خاطر نش
ــاختمان بحث تنسیق امور و کنترل  ــی س نظام مهندس
ــط اعضا است براساس  ــی توس ارائه خدمات مهندس
ــان دارای  ــط مهندس ــی توس ــون خدمات مهندس قان
ــه قسمت  ــی در س ــازمان نظام مهندس صالحیت س

طراحی، نظارت و اجرا انجام می شود.

دارای  س��اخت  مجری��ان  حض��ور 
صالحیت در ساخت و ساز استان

ــاختمان خوزستان   ــازمان نظام مهندسی س رئیس س
اظهار کرد: در بخش اجرا این مهم علی رغم اینکه با 
شفافیت در قانون ذکر شده است که مجری ساختمان 
باید کسی باشد که دارای صالحیت اجرا باشد، بحث 
مجریان ساخت در استان ما به دالیل متعددی اجرایی 
نشده که عمده ترین دلیل آن عدم هماهنگی نهادهای 
مرتبط با صنعت ساختمان در استان خوزستان است.

وی با بیان اینکه  استفاده از  مجریان دارای صالحیت 

یک سرمایه گذاری در صنعت ساختمان است اظهار 
ــت و امنیت در  ــث افزایش کیفی ــن مهم باع کرد: ای
ــاخت و سازها خواهد شد و به مانند سایر فعالیت  س
های صنعتی و تخصصی اشخاص حقیقی و حقوقی 
ــاز برای سرمایه  ــاخت و س می توانند اقدام به امر س
ــه دارای مجوز صالحیت حرفه ای  گذاران بنمایند ک

این کار از مراجع مربوطه باشد.
برومندزاده افزود: حضور مجریان ذی صالح در کنار 

ــراری ارتباط فنی، در ارتقا  ــان ناظر، برای برق مهندس
کیفیت ساختمان بسیار موثر است.

ــدن  ــد زاده با بیان اینکه ممانعت از اجرایی ش برومن
ــکن و ساختمان هیچگونه منطق  طرح سازندگان مس
ــان کرد: معموال  ــی و اجتماعی ندارد اذع فنی، قانون
ــاختمان و بدون  افرادی خارج از حوزه تخصصی س
اظهارنظر  فنی،  ــتن صالحیت  داش
ــی دهند که  ــه ای انجام م غیرحرف
ــر راه  ــاد موانع بر س ــب ایج موج
ــاز اصولی و امنیت  ــاخت و س س

شهروندان می گردد.
ــا نمی توانیم ماده  وی بیان کرد: م
ــده بگیریم،  ــون را نادی ــار قان چه
ــاده تاکید  ــه در این م ــور ک همانط
شده برای انجام کار طراحی، اجرا 
ــت حرفه  ــارت باید صالحی و نظ
ــد و هرگونه  ــته باش ای وجود داش
ــی در حوزه  فعالیت فنی و مهندس
ــارت و اجرا منوط به  طراحی، نظ
ــتن صالحیت و پروانه اشتغال  داش
است و به موجب آن لزوم اجرای 
این قانون در تعهد مهندسان دارای 
صالحیت سازمان نظام مهندسی ساختمان است و هر 
عاملی مانع اجرای قانون گردد، تخلف محسوب شده 

و قابل پیشگیری است.

لزوم اجرایی شدن طرح شناسنامه 
فنی ملکی ساختمان در خوزستان

ــاختمان خوزستان   ــازمان نظام مهندسی س رئیس س
ــنامه فنی و ملکی  عنوان کرد: در این میان بحث شناس
مطرح است و حق مسلم همه خریداران و شهروندان 
است که منازل مسکونی را خریداری کنند که دارای 

شناسنامه فنی و ملکی باشد.
وی ادامه داد:   شناسنامه فنی و ملکی ساختمان سندی 
است که حاوی اطالعات فنی و ملکی ساختمان بوده 
ــتان صادر می گردد و در کلیه  ــازمان اس و توسط س
ــاختمانی همراه با نقشه های چون  نقل و اطالعات س
ــاخت، تحویل خریداران می گردد تا از مشخصات  س

ساختمانی که خریداری می نماید مطلع شود.
ــخه از شناسنامه فنی و ملکی  برومندزاده افزود: یک نس
ساختمان نیز به منظور صدور پایان کار ساختمان تحویل 
مرجع صدور پروانه ساختمان می شود، صدور شناسنامه 
ــاختمان مستلزم تهیه و تکمیل دفترچه  فنی و ملکی س
ــد که  ــاختمان می باش اطالعات س
ــمل بر جداول مربوط به روند  متش
تهیه طرح، اجرا، نظارت و اطالعات 
ــت و نهایتا منجر به  ــاختمان اس س
ــی و ملکی  ــنامه فن ــدور شناس ص
ــود که این دفترچه  ساختمان می ش
ــی در اختیار دفاتر  ــه تعداد کاف ها ب
مهندسی طراحی و طراحان حقوقی 

ساختمان قرار داده می شود.
وی ذعان کرد: براساس توضیحاتی 
ــررات ملی  ــاب قانون مق که در کت
ــاختمان آمده است شخصی می  س
ــنامه را تهیه کند که  تواند این شناس
دارای صالحیت ساخت باشد، پس 
هنگامی که همه جوانب در کنار هم 
قرار داده می شود نشان از جای خالی 

مجریان دارای صالحیت در استان است.
وی اذعان کرد: در ابتدای شروع به کار هیات مدیره این 
موضوع رابه عنوان یک نقطه هدف انتخاب و مطالعات 

متعددی در این زمینه انجام شد.
ــات متعددی نیز  در زمینه اجرای این  به گفته وی جلس
ــتانداری و راه و  ــتم در شورای مرکزی، دفتر فنی اس سیس
ــک و به همت تمام  ــزار و در آینده نزدی ــازی برگ شهرس
دلسوزان ومدیران استانی این  مهم را به اجرا خواهیم کرد.

تسهیل در امور 
بررسی نقشه

ــاختمان خوزستان  ــازمان نظام مهندسی س رئیس س
ــازمان نظام مهندسی می  گفت: از جمله خدمات س
توان به افزایش کیفیت کنترل امور نقشه و خدمات 
ــی به مالکان و کارفرمایان اشاره کرد که در  مهندس
ــته برای  این کنترل ها بواسطه شرح وظایف  گذش
ــازمان گردش هایی  تعریف شده و براساس آن  س
ــی مراحلی کنترل،  ــان ط تمام طراحی های مهندس
ــازمان خارج می  ــت از س ــی و در نهای ــد نهای تایی

ــوند. ش
وی افزود: در هیات مدیره دوره ششم طی بررسی 
ــر فنی،قانونی و  ــص کار از نظ ــتمر، نواق های مس
ــی و اداری کار وجود دارد که نیاز  ــردش مدیریت گ
ــرایط قانونی و مقررات  به رفع نقص و انطباق با ش
ــی های کارشناسان پس  دارد از این حیث با بررس
ــه نظامنامه ای تحت  ــی ۵ ماه ــک کار تحقیقات از ی
ــاس آن تمام  ــه« که براس عنوان “فرآیند کنترل نقش
ــه براساس ضوابط قانونی ،چک  گردش کنترل نقش
ــرح وظایف  ــوب وزارتخانه و ش ــت های مص لیس
ــاختمان  ــته های هفتگانه که در مقررات ملی س رش
ــنامه های وزارتخانه تنظیم و  ــده و نیز بخش قید ش

ــت. ــده اس تهیه ش
برومندزاده خاطر نشان کرد: هدف عمده این بحث 
ــرل مضاعف و  ــودن این کنت ــی ب ــفافیت و قانون ش
کاهش زمان ارائه خدمات به کارفرمایان و مراجعه 
ــا کیفیت خدمات  ــب ارتق ــدگان بوده که موج کنن
خواهد شد براساس این نظامنامه که مورد تصویب 
ــه تصمیم دارد  هیات مدیره قرار گرفته، هیات رئیس
ــکل گام به گام این فرآیند را در سازمان اجرا  به ش

ــازی کند. و پیاده س
ــورت تکمیل فرآیند پیاده  وی تصریح کرد:  در ص
ــازی این شیوه نامه سعی بر این است که حضور  س
مهندسان و کارفرمایان در سازمان به حداقل ممکن 
ــد و موجب شود که زمان ارائه خدمات هم به  برس

کوتاه ترین مقدار خود برسد.

تغیی��ر در تعرفه خدمات مهندس��ی 
پس از4 سال

ــاس ضوابط و  ــازمان براس وی عنوان کرد: تعرفه س
ــر مبنای جدول  ــاله ب ــاختمان هرس مقررات ملی س
ــاختمان و اعمال  ــث دوم مقررات ملی س ۱۰ مبح
ــورای مرکزی  ــاالنه از جانب ش ضرایب تعدیل س
ــاز در گروه  ــاخت و س تهیه و به صورت قیمت س
ــات مدیره  ــود و هی ــاختمانی اعالم می ش های س
ــاس ضرایب جدول شماره ۱۱ قیمت  سازمان براس
ــی در بخش طراحی و نظارت  ارائه خدمات مهندس
ــاختمانی را مطابق ابالغ  و در گروه های مختلف س
ــورای مرکزی  ــاز از ش ــاخت و س ــت های س قیم
استخراج و تصویب می کند که در سطح کل استان 
ــه ای خارج از  ــت و هرگونه تعرف ــرا اس الزم االج

ــیر فوق غیرقانونی خواهد بود. مس
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان در 
ــت:  ــن گفت و گو اظهار داش ــش دیگری از ای بخ
ــتورالعمل  ــن همانگونه که در قوانین و دس همچنی
ــده ارائه خدمات  ــی و اجرایی نیز آم ــای نظام فن ه
ــوای  ه و  دارای آب  ــه  ک ــی  مناطق در  ــی  مهندس
ــت ضرایب منطقه ای باالتر دارد  ــاعدتری اس نامس
ــت ارائه  ــه ایم و قیم ــا آن را در نظر نگرفت ــه م ک
ــی را مطابق آنچه از طرف شورای  خدمات مهندس
ــده بدون هیچ افزایشی اعمال کرده  مرکزی ارائه ش

ــم. ای
ــایر  حامیان  ــار داریم که س ــوان کرد: انتظ وی عن
ــتداران اجرای قانون به  ــهروندی و دوس حقوق ش
این نکته توجه کنند که هم استانی های خوزستانی 

ــتند. ــی هس ــته ارائه بهترین خدمات مهندس شایس
ــی  ــت: کل قیمت خدمات مهندس ــدزاده گف برومن
بطور متوسط حدود چهاردرصد کل قیمت ساخت 
ــن آن دارای ضوابط و  ــه تعیی ــد ک ــاز می باش و س

ــد  مجاری قانونی می باش
ــیب شناسی  ــی و آس ــنهاد داد:  برای  بررس وی پیش
ــایر  ــاختمان در حوزه مالی و اقتصادی، س صنعت س
هزینه های اجرای ساختمان که بیش از ۹۶ درصد از 
ــت و دارای هیچگونه نظام و  هزینه های ساخت اس

قوانین خاص نیست بررسی شود.
وی اظهار کرد: قطعًا سازمان نظام مهندسی ساختمان 
استان این آمادگی را دارد تا در قالب همکاری با همه 
ــوزان صنعت ساختمان تحقیق، بررسی  نهادها و دلس
ــش های الزم برای ارتقا این صنعت را انجام  و پژوه

داده تا مشکالت موجود را به حداقل برساند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان:

ساختمان ایمن و با کیفیت، حق شهروندان خوزستانی


