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قيمت: 1000 تومان

آسيب هاى به هم پيوسته 
و برخوردهاى سطحى

مجيد ابهرى
موضوع آسيب هاى اجتماعى و گسترش روزافزون آن بستگى 
مستقيم به سه عامل اصلى دارد كه شامل فرد، خانواده و جامعه 

مى شود.
متاسفانه آسيب هاى اجتماعى مانند اعتياد، طالق، زنان سرپرست 
خانوار،مانند زنجير ارتباط پيوسته اى دارند كه با پديد آمدن ديگرى 
نيز از پس آن به وجود مى آيد.اعتياد باعث طالق و فروپاشى 
خانواده ها گرديده است و 65 درصد از زندانيان ارتباط مستقيم با 
مواد مخدر و اعتياد دارند از طرفى ديگر تا امروز نزديك به 3000 
هزار نفر شهيد در راه مبارزه با مواد مخدر و قاچاقچيان و باندهاى 
مافيايى تقديم پيشگاه خداوند گرديده است.با توجه به متالشى 
شدن خانواده ها فرزندان بى سرپرست و زنان سرپرست خانوار 
و دختران وپسران فرارى از خانه و جنايت هاى ناشى از اعتياد 
مالحظه مى شود كه اعتياد و طالق دو عامل تاثيرگذار بر يكديگر 
مى باشد مى توان با مراقبت هاى پس از ترك ، آموزش جامعه 
پذيرى، آموزش مهارت هاى شغلى نيز از بازگشت معتاد به مصرف 

مواد مخدر جلوگيرى كند.
با توجه به اينكه 90درصد از مراكز ترك اعتياد دست بخش 
خصوصى است و به معتاد به ديد كاال و وسيله اقتصادى ديده مى 
شود و به همين دليل فرد معتاد بيشتر از 100 بار ترك مى كند و 
طبق آمار 95 درصد از معتادين پس از ترك دوباره به چرخه اعتياد 
باز مى گردند. وى با اشار به كاهش سن طالق افزود:از طرفى 
ديگر ظهور بيوه هاى جوان و رسيدن سن بيوگى به هفده سال و 
نگاه فرهنگى جامعه به ازدواج دوباره زنان بيوه ها با افراد سالخورده 
و يا متاهل مانع بزرگى بر سر راه بازگشت آنها به زندگى مى باشد 
و باعث ازدواج سفيد و زندگى بدون هيچ مسوليت و تعهد دينى و 

مادى به يكديگر مى شود.
از ديگر آسيب هاى اجتماعى كه به تخريب فضاى فرهنگى 
كشور مشغول است زنان خيابانى ،كارگران جنسى ، دوجنسيتى ها، 
همجنسگران و منحرفان جنسى از آسيب هاى مطرح در جامعه 
هستند. كه به دليل افزايش سن ازدواج و فاصل زياد بين زمان بلوغ 
و ازدواج، باعث گرديده است روابط نامشروع و روابط فرا زناشويى و 

استفاده از زنان خيابانى نيزصعود چشمگيرى پيدا كند. 
ادامه در صفحه2

سر مقاله

چگونه بخشى از لب شور تاالب 
شادگان به ”نمكزار“ تبديل شد؟

فضاى جامعه بايد امن باشد 
و نه امنيتى

 قبض گرفتگى خوزستانى ها

 ايرانى را هم طعمه مى كند؟«نهنگ آبى» نوجوانان
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 اجتماعى-   سياسى

هفته نامه منطقه اى

اجتماعى-   سياسى

هفته نامه منطقه اى

مديرعامل شركت تعاونى كاركنان سيمان خوزستان خبر داد  :

اشتغالزايى براى بيش از 500 نفر در استان خوزستان
شركت تعاوني كاركنان سيمان خوزستان به عنوان» پيمانكار» در  كارخانه سيمان فعاليت دارد 
 كه اين  كارخانه در زميني به مساحت  100 هكتار  احداث گرديده است.فاز اول كارخانه 

در سال 1372 آغاز و در اسفند 76 با ظرفيت توليد 3000 تن به بهره برداري رسيد

وقتى سد كارون 3 آبگيرى مى شود؛

مصائب يك كوچ اجبارى!
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شركت حمل و نقل
 دشت دنابار رامهرمز
وابسته به شركت تعاونى 

سيمان خوزستان
حمل سيمان فله و پاكتى
آدرس: كارخانه سيمان خوزستان
شماره تماس: 09165799644

شركت حمل و نقلشركت حمل و نقل
 دشت دنابار رامهرمز دشت دنابار رامهرمز
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خوزستان
رئيس اداره حفاظت محيط زيست شادگان با طبيعى دانستن تبديل 
قسمتى از تاالب شادگان به شوره زار گفت: در حال حاضر 20 هزار 
هكتار از اين تاالب و آن هم تنها در بخش لب شور تبديل به شوره زار 

شده و  آب كه دوباره به اين بخش بيايد، حيات آبزيان نيز باز مى گردد.
سيد محمدحسن فقيه با اشاره به تصاوير منتشر شده از شوره زار شدن 
بخشى از تاالب بين المللى شادگان، اظهار كرد: اين تصاوير مربوط به 
بخش لب شور تاالب بين المللى شادگان هستند. اين بخش از تاالب 
محل ارتباط ميان آب دريا و بخش هاى شيرين و مايل به شيرين تاالب 

است.

نمكزار شدن لب شور تاالب شادگان غيرطبيعى نيست
وى ادامه داد: ارتباط سطحى آب در اين بخش كه در واقع ناشى از جزر 
و مد دريا است، به علت كاهش جزر و مد در برخى نقاط كامال قطع 
يا كمرنگ شده است. ارتباط زيرزمينى آب در اين بخش، با دريا بسيار 
زياد است. اين مساله و همچنين تبخير سطحى بسيار شديد آب در اين 
بخش موجب شده كه در حدود سه ماه اخير از طريق آب هاى زيرزمينى، 

نمك ها به باال و سطح تاالب انتقال يابند.
رئيس اداره حفاظت محيط زيست شادگان افزود: اين نمك ها با آب هاى 
سطحى در بخش لب شور تاالب آميخته شدند و در نهايت وضعيتى 
ايجاد كرد كه قسمتى از اين بخش از تاالب اكنون به نمكزار تبديل شده 
است اما اين فرايند غيرطبيعى نيست كه بخواهيم بگوييم نبايد در اين 

منطقه نمكزار ايجاد مى شد بلكه خاصيت اين منطقه لب شورى است.
فقيه تصريح كرد: طبيعتا در منطقه اى با خاصيت لب شورى با تبخير 
شديد و به تبع آن از دست رفتن آب، تنها نمك بر سطح زمين باقى 
مى ماند. برخالف آنچه كه در برخى كانال هاى تلگرامى در خصوص 
تبديل 80 درصد تاالب شادگان به نمكزار مى گويند، تنها قسمتى از 

بخش لب شور تاالب، شوره زار شده كه فرايندى عادى است.
وى عنوان كرد: بر اساس تصاوير ماهواره اى و محاسبات محيط زيست، 
شايد در حال حاضر بيشتر از 20 هزار هكتار بخش لب شور تاالب 
شادگان به شوره زار تبديل نشده است. در حالى كه اين بخش، وسعتى 
بيش از 220 هزار هكتار دارد. تبديل قسمتى از بخش لب شور تاالب 
به شوره زار موضوع جديدى نيست و سال هاى گذشته نيز شاهد اين 
وضعيت بوديم. اين اتفاقات در منطقه لب شور بر مبناى طبيعت تاالب، 
طبيعى است. رئيس اداره حفاظت محيط زيست شادگان در خصوص 
تاثير تخليه پساب هاى نيشكر به بخش لب شور تاالب شادگان بر ايجاد 
شوره زار در اين بخش بيان كرد: EC زهاب هاى كانال نيشكر تا قبل 
از ورود به بخش لب شور تاالب نزديك به 10 هزار ميكروگرم بر موس 

است و گاهى كه ميزان آبيارى اراضى بسيار زياد است، اين رقم نزديك 
به 8 هزار يا 9 هزار ميكروگرم در موس نيز مى شود.

فقيه ادامه داد: در شرايطى كه آبيارى بسيار كم است، طبيعتا غلظت 
امالح موجود در اين پساب ها، ورودى پساب هاى نيشكر به تاالب تا 
بخش لب شور اين تاالب حدود 40 كيلومتر است كه در اين بازه مكانى 
به علت تبخير بسيار شديد آب، احتمال افزايش غلظت نمك در كانال 
نيشكر وجود دارد. بنابراين اين افزايش غلظت نمك را نمى توان صرفا به 

باال بودن ميزان EC اين پساب ها در مبدا مربوط دانست.
وى افزود: از طرفى كانال نيشكر، كانالى خاكى است و علل مختلفى 
براى افزايش غلظت نمك در اين كانال وجود دارد اما به هيچ عنوان 
نمى توان ادعا كرد كه ميزان نمكى كه اكنون در اين كانال وجود دارد، 
مستقيما به آبى كه از مبدا وارد اين كانال مى شود، ارتباط دارد. چون 

پايش هاى ما اين موضوع را ثابت نمى كند.

چرا اتفاقى كه در تاالب شادگان رخ داده، فاجعه نيست؟
رئيس اداره حفاظت محيط زيست شادگان با تاكيد بر اينكه تبديل 
قسمتى از بخش لب شور تاالب شادگان به شوره زار را نمى توان فاجعه 
يا بحران دانست، گفت: امالح ناشى از پساب هاى كشاورزى، امالح 
شيميايى دريايى يا معدنى دريايى را با خود به همراه ندارد و در واقع 
اين نوع امالح از نظر رنگ، خاصيت و … بسيار متفاوت با امالح 

دريايى هستند.
فقيه ادامه داد: نمك هايى كه اكنون در شوره زار بخش لب شور تاالب 
مشاهده مى شود، نمك هاى دريايى معدنى هستند كه خاصيت و رنگ 

آنها متفاوت با نمك موجود در امالح پساب هاى كشاورزى است. ادعا 
مى كنند كه تاالب شادگان به درياچه نمك تبديل مى شود در حالى كه 
اين ادعا اصال صحت ندارد و وضعيت ايجاد شده، در بخش لب شور 

كامًال بر مبناى وضعيت اين منطقه به وجود آمده است.

خاصيت هاى متفاوت بخش هاى مختلف تاالب شادگان
وى با بيان اينكه تاالب شادگان داراى سه بخش شيرين، شور و لب شور 
است و هر كدام از اين سه بخش داراى خاصيت هاى متفاوتى هستند، 
تصريح كرد: در بخش شيرين تاالب به علت وجود هميشگى جريان 
آبى در آن هيچوقت به شوره زار تبديل نمى شود اما اگر زمانى كه كامال 
خشك شود و پهنه آن به نمكزار تبديل شود، مى توان ابراز نگرانى كرد.

رئيس اداره حفاظت محيط زيست شادگان با اشاره به اتالف تعدادى از 
پرندگان و آبزيان لب شور تاالب شادگان به علت وضعيت ايجاد شده در 
اين بخش، عنوان كرد: اتالف تعداد محدودى آبزيان و پرندگان اين 
بخش كه البته تصاويرى از آن منتشر شده، نابودى حيات تاالب به 
معنى نابودى كه آبزيان تاالب نيست. در بخش لب شور تاالب، آبزيان 
شورپسند زيست مى كنند و طبيعتاً با نبود آب در اين بخش، آبزيان نيز 

از بين مى روند.
فقيه ادامه داد: اما در حال حاضر بحث ما اين نيست كه نمك ايجاد شده، 
در اين بخش موجب نابودى آبزيان مى شود آب كه در اين منطقه به طور 
مستمر جريان داشته باشد، حيات آبزيان نيز به اين منطقه بازمى گردد. 
اين طور نيست كه بگوييم چون تعدادى از ماهيان و يكى يا دو پرنده 

تلف شده اند، از حيات بخش لب شور كامال از بين رفته است.

چگونه بخشى از لب شور تاالب شادگان به ”نمكزار“ تبديل شد؟

هـا سـتان  شهر

له مقا سـر

محكوميت 200 نفر
 در نزاع طايفه اى باغملك

دادستان عمومى و انقالب شهرستان باغملك گفت: محكوميت 
حدود 200 نفر از اف راد درگير در نزاع طايفه اى روستاى ‹پتك 

جاللى› باغملك قطعى شده و آماده اجراى حكم هستند.
فيروز كيانپور اتابكى اظهار كرد: اين افراد به 2 سال حبس 
و 2 سال زندان در خارج از استان محكوم شده اند، به اين 
معنى كه پس از گذراندن 2 سال حبس در يكى از زندان ها، 
در همان شهر 2 سال تبعيد مى شوند. وى اتهام اين افراد را 
متفاوت، اعم از شركت در نزاع دسته جمعى، اخالل در نظم 
عمومى، حمل سالح غيرمجاز، تخريب و تهديد عنوان كرد. 
كيانپور با اشاره به دستگيرى هاى جديد مرتبط با اين پرونده 
افزود: عالوه بر 200 نفرى كه محكوميت آنها قطعى شده، 

تعدادى از متهمان دستگير و به زندان ارسال شده اند.
وى تاكيد كرد: با دستگيرى هاى اخير توسط قرارگاه امنيتى 
ابوالفضل (ع)، راى هاى صادر شده و تحقيقاتى كه در حال 
انجام است، همچنين اقدامات قضايى، انتظامى، سپاه و شوراى 
در  درصد  صد  صورت  به  آرامش  استان  و  شهرستان  تامين 
منطقه حاكم شده و در طول سه ماه گذشته هيچگونه گزارشى 

مبنى بر درگيرى، تخريب، تهديد و ضرب و جرح نداشتيم.
كيانپور در ادامه گفت: براى مردم اين منطقه كه در گذشته 

سال هاى سال در كنار يكديگر زندگى مى كردند، راهى به 
جز صلح و سازش و همزيستى مسالمت آميز نيست.

وى با بيان اينكه در اين درگيرى ها 16 نفر كشته و خسارت 
هاى زيادى به اهالى وارد شده اظهار كرد: دليل برجسته شدن 
اين حوادث البى ها و وجود افراد بانفوذ بوده است، وگرنه در 
حوادث ديگر همچون تصادفات رانندگى نيز ممكن است شاهد 

اين تعداد كشته باشيم.
كيانپور اولويت نخست براى پايان دادن به اين درگيرى ها را 
اعمال قانون دانست و افزود: تعدادى درخواست صلح و سازش 
را مطرح كرده اند، در حالى كه در چنين مواقعى ابتدا دستگاه 
قضايى و انتظامى بايد وظيفه قانونى خود را انجام دهند، زيرا اگر 

قانون حاكم نشود شاهد اين حوادث خواهيم بود.
بر اساس اين گزارش، قاسمى نژاد دادستان رامهرمز نيز خرداد 
ماه امسال از صدور هشت حكم قصاص مربوط به قتل هاى 
پارسال در درگيرى هاى خونين ‹پتك› خبر داده بود. نيمه مرداد 
امسال نيز بيش از 100 نفر از محركان اين نزاع بازداشت شده 

بودند.
 درگيرى بين 2 طايفه محمدى و موسايى از هشت سال پيش 
به دليل اختالفات ملكى آغاز شده و هر از چند گاهى شعله ور 
مى شود. متهمان اين درگيرى در بيش از 9 روستاى باغملك و 
2 روستاى رامهرمز ساكن هستند. از سال 94 كه اين درگيرى ها 
شدت گرفته تاكنون 16 نفر از اهالى اين 2 طايفه كشته شده اند.

آسيب هاى به هم پيوسته 
و برخوردهاى سطحى

ادامه از صفحه 1
وى با انتقاد از پايين آمدن آستانه تحمل مردم عنوان كرد: خشونت هاى فردى 
و اجتماعى و خشونت در مورد همسران و فرزندان و درگيرى هاى لفظى در 
اماكن عمومى از مشكالتى است كه با توجه به گرماى فصل و تنش هاى 
عصبى و مشكالت اقتصادى آمار رو به افزايش دارد و آشكارا در جامعه ديده 
مى شود.بعضى مواقع يك معذرت خواهى ساده مى تواند از يك قتل جلوگيرى 
كند اما كمبود آموزش هاى فردى براى مديريت و كنترل احساسات فردى 
باعث گرديده است بسيارى از درگيرى هاى لفطى منجر به جنايات و ضرب و 
جرح گردد . متكديان نيز بخشى از آسيب هاى اجتماعى هستند با توجه به اينكه 

متكديان فصلى در شهرهايى توريست پذير مانند شمال كشور و در زمستان 
در مناطق جنوبى و گرم و در بهار در شيراز و اصفهان در كنار مراكز باستانى و 
تاريخى و فصل پاييز در تهران و استان مركزى مشغول تكدى گرى هستند. 
كرايه دادن كودكان و خريد فروش نوزادان در ميان خانواده هايى كه اعتياد به 

مواد مخدر دارند از اسيب هايى است كه بايد به آن دقت نمود.
كودكان كار و خيابانى امروز، بزهكاران ودسته هاى تبهكاران آينده را تشكيل 
مى دهند خشونت بر عليه كودكان و آزارهاى جنسى نيز كه در اين جند وقت 

اخير سرباز زده نيز بايد مورد توجه اساسى قرار گيرد.
بنابراين آسيب هاى اجتماعى مانند زنجيرهايى بهم پيوسته است كه بدون محيا 
ساختن زيرساخت ها فقط مبارزات سطحى صورت مى گيرد بايد براى كاهش 
آسيب هاى اجتماعى در خانواده پيش از ازدواج آموزش زندگى و فرزند آورى و 

مهارت هاى اجتماعى داده شود.

تعدادى از اهالى كوى علوى اهواز خواستار جلوگيرى از تغيير 
كاربرى يكى از مدارس اين منطقه به كالنترى شدند.

تغيير كاربرى يكى از مدارس كوى علوى، كه از مناطق كم 
موجب  اخير  روزهاى  در  است،  اهواز  كالنشهر  برخوردار 
نگرانى ساكنان اين محله بوجود شده است. فعاالن اجتماعى 
اعتراض خود را به اين مساله در فضاى مجازى منتشر كرده اند.

يكى از اهالى كوى علوى در تماس با ايرنا اظهار كرد: دبستان  
فتح در آستانه بازگشايى مدارس قرار است به كالنترى تبديل 

شود.
عليرضا موسوى در اين باره توضيح داد: 2 مدرسه ابتدايى 
همجوار و فرسوده به نام هاى 'نوراسالم' و 'شهيد مفتح' كه 

جمعيت زيادى از دانش آموزان منطقه را در 
خود جا داده بود با پيگيرى مردم منطقه قرار شد 

نوسازى شوند.
هاى  سال  در  نوراسالم  مدرسه  افزود:  وى 
اخير تخريب و بازسازى شد و قرار بود دانش 
آموزان 2 مدرسه تا زمان نوسازى دبستان مفتح، 
ادغام شوند اما مدرسه دوم تاكنون رها شده و 

بازسازى نشده بود.
وى اضافه كرد: در بازديدهايى كه مسئوالن در 
روزهاى اخير از اين مدرسه داشتند، ظاهرا قرار 
بر اين شده كه مدرسه مفتح به كالنترى تبديل 
شود كه اين مساله باعث نگرانى و اعتراض 

اهالى شده است.
موسوى اظهار كرد: كوى علوى اهواز يكى از 
پر جمعيت ترين مناطق كالنشهر اهواز است 

كه از نبود امكانات رفاهى، آموزشى و... رنج مى برد و دانش 
آموزان در چند سال اخير در كالس هاى با ظرفيت بيش از 35 
نفر تحصيل مى كردند كه بر كيفيت آموزش اين كودكان تاثير 

منفى گذاشته است.
وى ادامه داد: ساكنان اين منطقه در سال تحصيلى جديد انتظار 

داشتند شاهد تحول در بخش آموزش باشند اما با كمال شگفتى 
به جاى افزايش واحدهاى آموزشى شاهد حذف آنها هستيم.

موسوى گفت: هر كدام از اين مدارس 2 هزار مترمربع مساحت 
دارند كه 30 سال پيش زمين آنها از سوى يكى از خيران براى 

ساخت مدرسه به آموزش و پرورش اهدا شده بود.
وى خواستار پيگيرى اين مساله از سوى مسئوالن استان و 

نمايندگان مردم اهواز در مجلس شوراى اسالمى شد.
سرپرست فرماندارى اهواز همچنين خبر تغيير كاربرى دبستان 

شهيد مفتح را تاييد كرد.
نبى اله خون ميرزايى گفت: اين مدرسه يك مكان مخروبه 
و متروكه است كه در چهار پنج سال گذشته از آن استفاده 

آموزشى نمى شد، بنابراين مقرر شد كه بخشى از آن به نيروى 
انتظامى براى استقرار كالنترى واگذار شود.

وى تغيير كاربرى اين مدرسه را مصوبه شوراى تامين شهرستان 
اهواز عنوان كرد.

خون ميرزايى در پاسخ به اينكه چرا با وجود كمبود فضاى 

آموزشى، قرار است يك مدرسه تغيير كاربرى داده شود، گفت: 
به عنوان رئيس شوراى تامين شهرستان اهواز تشخيص دادم كه 
براى ارتقاى امنيت منطقه، اين مكان متروكه و مخروبه با كمك 

اعتبارات استاندارى به كالنترى تبديل شود.
رئيس شوراى آموزش و پرورش اهواز ادامه داد: دانش آموزان 
مدرسه مفتح پس از بازسازى مدرسه همجوار، به آن مدرسه 

منتقل شده اند.
وى همچنين درباره مالكيت زمين اين مدارس اظهار كرد: اين 
زمين متعلق به دولت است و اگر كسى ادعاى مالكيت دارد بايد 

به دادگاه شكايت كند.
بر اساس اين گزارش، كوى علوى در جنوب غربى كالنشهر 
اهواز و از مناطق محروم و كم برخوردار است. 
با وجود پيگيرى خبرنگار ايرنا رئيس آموزش و 
پرورش ناحيه 4 آموزش و پرورش حاضر به 

پاسخگويى نشد.
تغيير كاربرى اين مدرسه در حالى اتفاق مى افتد 
كه شريعتى استاندار خوزستان مرداد پارسال در 
نشست با مديركل نوسازى ، توسعه و تجهيز 
مدارس خوزستان با تاكيد بر اولويت دادن به 
تكميل و احداث فضاهاى آموزشى مناطق كم 
برخوردار، گفته بود: توجه به عدالت در توزيع 
فضاهاى آموزشى و زيرساخت هاى مربوطه 
بايد در دستور كار باشد و ساخت و طراحى 
برخوردار  كم  مناطق  سهم  جديد  فضاهاى 
متناسب با نيازهاى آنها در نظر گرفته شود و بايد 

نگاه ويژه اى به اين مناطق شود.
طبق آمارنامه كالنشهر اهواز جمعيت دانش آموزى در سال 
94-93 بيش از 117 هزار نفر بوده است. بيش از يك هزار و 
600 واحد آموزشى در اهواز فعاليت داشته كه 370 واحد در 
ناحيه 4 قرار دارد كه پس از ناحيه 3 كمترين واحد آموزشى را 

در اهواز دارد.

احمدرضا الهيجان زاده با اشاره به آلودگى هاى نفتى 
در استان و به ويژه در ميادين غرب كارون اظهار كرد: با 
تشكيل پرونده قضايى عليه شركت هاى نفتى كه اقدام به 
سوزاندن نفت خام در گودال هاى نفتى (Burn Pit) مى 
كنند، بر اساس حكم قضايى و دستور دادستان سوزاندن 
هرگون ه مواد نفتى در گودال هاى سوخت (گودال آتش) 

در ميدان هاى غرب كارون ممنوع شده است.
وى تاكيد كرد: طبق دستور قضايى، پيمانكاران به ويژه 
در ميادين غرب كارون مكلف به خريد يا اجاره دستگاه 

MOT (دستگاه فرآورش سيار نفت) شده اند.
آلودگى  درباره  خوزستان  استاندار  گفت:  زاده  الهيجان 
مشعل هاى نفت (فلرها) با رياست جمهورى مكاتبه كرده و 
دفتر رياست جمهورى نيز طى نامه اى از وزير نفت خواسته 
برنامه هاى خود را به سرعت اعالم و نسبت به حل مشكل 

اقدام كند. 
وى افزود: كالنترى رئيس سازمان حفاظت محيط زيست 
نيز چند روز پيش خواستار تسريع در طرح هاى جمع آورى 
گازهاى همراه نفت و تهيه دستگاه هاى MOT شده است.

اين مقام مسئول اظهار كرد: در اطراف اهواز بيش از يك 
هزار و 600 چاه نفت وجود دارد كه هر چند يك بار، نفت 
سوزى در گودال آتش انجام مى دهند كه اين مساله باعث 

آلودگى هاى زيست محيطى مى شود.
وى همچنين گفت: در خوزستان بيش از 700 ميليون فوت 
مكعب گاز همراه نفت سوزانده مى شود و براى جلوگيرى 
از سوزاندن آنها طرح جمع آورى گازهاى نفت بايد تكميل 

شود.
الهيجان زاده افزود: اهواز، هفتكل، رامشير، اميديه، آغاجارى، 
رامهرمز، هويزه، سوسنگرد و خرمشهر بيشترين مشكل را از 

بابت آلودگى اين گازها متحمل مى شوند.
وى طرح آماك (طرح جمع آورى گازهاى همراه نفت در 
ميادين آبتيمور، منصورى، اهواز و كوپال) را شامل 2 بخش 
دانست و افزود: مرحله نخست اين طرح با هدف جمع 
آورى بخشى از گازهاى همراه نفت، به بهره بردارى رسيده 
و مرحله دوم طرح كه براى جمع آورى گازهاى اسيدى 

است، اوايل امسال به بهره بردارى رسيد.
الهيجان زاده تاكيد كرد: آماك همه گازهاى نفتى اطراف 
اهواز را پوشش نمى دهد و اهواز 2 ، پشت ورزشگاه غدير 
و آبتيمور از جمله مناطقى هستند كه گازهاى همراه نفت در 

آن سوزانده مى شود.
وى با بيان اينكه روزانه 6 تا 10 ميليون فوت مكعب گاز 
اسيدى، ايجاد و وارد هوا مى شود تصريح كرد: در يكى دو 

ماه گذشته فاز زيست محيطى آماك متوقف بوده است.
به گفته وى، شركت نفت مدعى است كه پتروشيمى 
رازى براى تحويل اين گازها با مشكل فنى روبه رو شده 

است.
بر اساس اين گزارش، زنگنه وزير نفت ديروز در ابالغى 
به مدير عامل شركت ملى نفت ايران، از وى خواست 
تا از ابتداى مهر امسال از سوزندان نفت در گودال هاى 
متن،  جنوب،  نفتخيز  مناطق  اقدامات  (شامل  سوخت 

مناطق مركزى و اروندان) خوددارى شود.
وى علت اين دستور را شكايت مسئوالن خوزستان از 
سوزاندن نفت توليدى در چاه هاى حفارى در سفر شهريور 

ماه خود به خوزستان عنوان كرده است.
طرح آماك به منظور كاهش انتشار آالينده هاى ناشى از 
سوزاندن گازهاى ترش در ميادين آب تيمور، مارون، اهواز 

و كوپال از اوايل دهه 80 آغاز شد.
مرحله نخست طرح انجام شده و اجراى مرحله دوم كه 
بخش زيست محيطى طرح است از سال 1388 آغاز شده 
بود. بهره بردارى از طرح آماك يكى از مصوبات طرح جامع 
كاهش آلودگى هواى اهواز و همچنين ستاد ملى كاهش 
آلودگى هوا براى خوزستان بوده كه چندين بار وعده بهره 
بردارى آن داده و شركت نفت اواخر پارسال اعالم كرده 
بود كه بهره بردارى آزمايشى آن آغاز شده است. اين طرح 
در نهايت ارديبهشت امسال با حضور ابتكار رئيس سازمان 
محيط زيست به بهره بردارى رسيد اما از آن زمان اختالالتى 

در روند كار آن وجود داشت.

مدرسه اى كالنترى مى شود 

سوزاندن 770 ميليون فوت مكعب گاز همراه نفت در خوزستان

مدير كل ثبت احوال خوزستان با اشاره 
به روند رو به رشد آمار طالق در استان 
گفت: به ازاى هر 6 ازدواج در استان يك 

طالق ثبت مى شود. 
قبل  سال  چند  كرد:  بيان  مريدى  بهنام 
هر  ازاى  به  استان  در  طالق  ميانگين 
روند  با  كه  بود  طالق  يك  ازدواج   14
افزايشى ساالنه طالق اين شاخص اكنون 

به ميانگين 6 رسيده است.
وى گفت: آهنگ ميزان طالق در استان 
نسبت به ميانگين كشورى خوب است 
البته فرهنگ عمومى جامعه در حال تغيير 
است و اين مى تواند بر آمار طالق تاثير 
مستقيم داشته باشد. مريدى افزود: طبق 

آمار موجود ثبت احوال كشور كمترين آمار طالق در كشور به 
استان سيستان و بلوچستان (0,6) تعلق دارد و بيشترين ميزان 
طالق مربوط به استان تهران است. مدير كل ثبت احوال استان 
بيكارى ، اعتياد و پيشرفت تكنولوژيهاى ارتباطى را از عوامل 

افزايش طالق عنوان كرد.
مريدى عنوان كرد: خوزستان در بحث آمار ازدواج جزء 10 استان 
اول كشور است و در طالق نيز جزء 10 استان آخر كشور است 

كه قابل قبول مى باشد.
وى همچنين با اشاره به اينكه نرم ازدواج در استان خوزستان 
خوب است افزود: بر اساس ميانگين كشورى به ازاى هر هزار 
نفر 4,5 مورد ازدواج ثبت مى شود كه اين آمار در استان به ازاى 

هر هزار نفر 6 ازدواج است.
مريدى افزود: ميانگين سن ازدواج در بين 
زنان خوزستانى در حال حاضر 24 سال 
است كه اين شاخص قبال 20 سال بود و 
اين سن دربين مردها در خوزستان هم 
28سال است كه قبال 24 سال بوده است.

وى گفت: ازدواج دختران زير 18 سال 
كه  دارد  وجود  خوزستان  استان  در  هم 
تنها با اجازه و حكم دادگاه ثبت مى شود .

همچنين  استان  احوال  ثبت  كل  مدير 
و  جمعيت  رشد  آهنگ  كرد:  اظهار 
ميزان والدت در استان 2,3 و ميانگين 
كشورى 1,8 است كه اين ميزان باالتر 
طوريكه  به  است  كشورى  ميانگين  از 
در  كشور  اول  استان  سه  جزء  خوزستان  گفت  توان  مى 

شاخص والدت است.
 مريدى گفت:طبق آمار ثبت احوال كشور در حال حاضر باالترين 
ميزان والدت كشور مربوط به استان سيستان و بلوچستان و كم 

ترين آمار والدت مربوط به استان گيالن است.
وى عنوان كرد: در ميزان آمار مرگ و مير و فوت ، خوزستان جزء 
10 استان آخر است كه ممكن است عواملى چون مهاجرت افراد 
در سن بازنشستگى در پايين بودن اين شاخص موثر بوده است.

وى گفت: در حال حاضر آمار والدت، فوت و ازدواج و طالق 
به صورت آنالين در اداره كل ثبت احوال استان خوزستان ثبت 

مى شود.
مديركل حفاظت محيط زيست خوزستان با بيان اينكه روزانه 770 ميليون فوت مكعب گاز همراه نفت در استان سوزانده مى شود گفت:

 بر اساس حكم مراجع قضايى سوزاندن هر گونه مواد نفتى در گودال هاى سوخت ممنوع شده است.

خبـر

آهنگ رشد طالق درخوزستان

از برنامه هاى فرهنگى جوانان حمايت مى كنيم 
بامدادزاگرس  ــزارش  گ ــه  ب
ــل از روابط عمومى  ــه نق و ب
ــهر  خانه هالل احمر مركز ش
ــترك  ــواز:  در ديدار مش اه
مدير خانه هالل مركز اهواز 
ــواز در  ــده مردم اه ــا نماين ب
بر  اسالمى  ــوراى  ش مجلس 
ــرورت  حمايت از برنامه  ض
ــى جوانان تاكيد  هاى فرهنگ

شد 
خانه هالل اهواز با تشريح بخش هايى    در اين ديدار حميدرضا قائدى مدير 

ــه به  ــن خان ــات اي از خدم
ــتار  ــان اهوازى خواس جوان
ــوالن و  ــتر مس حمايت بيش
ــوراى  نمايندگان مجلس ش
فعايت  مجموعه  از  اسالمى 
هاى فرهنگى ،هنرى جوانان 

اهواز گرديد 
ــى  ــه عل ــن در ادام  همچني
ــارى گفت: ما در پيشبرد  س
و همكارى با جوانان از هيچ 

گونه حمايتى مضايقه نميكنيم

خوزستان بيشترين جوايز ششمين جشنواره 
فيلم سبز ايران را به خود اختصاص داد

در اختتاميه ششمين جشنواره 
فيلم سبز ايران در تهران ،استان 

خوزستان استان برتر شد
ــط عمومى  ــزارش رواب به گ
ــط  محي ــت  حفاظ كل  اداره 
مراسم  در  خوزستان  زيست 
جشنواره  ــمين  شش اختتاميه 
ــه عصر  ــبز ايران ك ــم س فيل
ــهريور ماه در  ــه 24 ش جمع
هنرى  ــى  فرهنگ ــه  مجموع
ــمان در تهران با حضور  آس

جمعى از مسئولين كشورى برگزارشده 
ــتان خوزستان بعنوان.يكى از  بود از اس
ــنواره معرفى  ــتانهاى برتر اين جش اس

ــهريار عسكرى افزود  و تقدير شد. ش
ــر از فيلم محيط بان  ــش تقدي :  در بخ
ــط بان  ــجاد جاللى محي ــى س نيز عل
خوزستان سازنده فيلم مستند فالمينگو 

ها  بعنوان محيط بان برتر در 
اين جشنواره معرفى و مورد 

تقدير قرار گرفت.
ــه گفت :  جايزه  وى در ادام
بخش عكاسى نيز به عكاس 

انديمشكى رسيد.
ــمين  ــت شش الزم بذكر اس
ــبز ايران  ــنواره فيلم س جش
ــال از 18 تا 24 شهريور  امس
ــتانهاى  اس ــز  مراك در  ــاه  م
ــد  ش برگزار  ايران  ــر  سراس
ــتان خوزستان نيز اين جشنواره را  واس
ــهر اهواز ،آبادان ،دزفول و  در چهار ش

مسجد سليمان برگزار نمود.



روايت جانشين سازمان اطالعات سپاه درخصوص حصر 
جانشين رئيس سازمان اطالعات سپاه گفت: حصر سران فتنه با درخواست رئيس 
قوه قضائيه در شوراى عالى امنيت ملى مطرح شد و حتى يك نفر هم با آن مخالفت 
نكرد.سردار حسين نجات جانشين رئيس سازمان اطالعات سپاه پاسداران طى 
سخنانى در جمع مسئوالن بسيج دانشجويى كشور به تشريح موضوع فتنه 88 و 
اقدامات منتهى به تصميم نظام براى حصر سران فتنه پرداخت.سردار نجات با بيان 
اينكه از چند ماه قبل يك جريان سازمان دهى شده و يك كميته  براى احياى جريان 
فتنه و ملتهب كردن فضاى سياسى كشور تشكيل شده كه مى خواهد جاى متهم 
و مدعى را در موضوع فتنه عوض كند، اظهار داشت: ما معتقديم كه فتنه جنايات 
بزرگى را مرتكب شد، امنيت ملى را خدشه دار كرد و در مردم ايجاد انشقاق نمود، 
دشمنان خارجى ما را اميدوار نمود. و حاال مى خواهند از موضع طلبكار، نظام را 
بدهكار نشان دهند.وى با بيان اينكه آنها برنامه مفصلى براى چند ماه آينده دارند، 
افزود: من در اين سخنان در چند سرفصل به موضوع فتنه و نحوه برخورد نظام با اين 
افراد خواهم پرداخت.جانشين رئيس سازمان اطالعات سپاه پاسداران اظهار داشت: 
به گفته حضرت آقا، فتنه 88 يكى از بزرگ ترين چالش هاى ايجاد شده براى نظام بود 
كه حتى از جنگ تحميلى و يا فتنه منافقين در خرداد سال 60 هم باالتر است./فارس

بازداشت عضو سابق شوراى شهر كرج
 به اتهام فروش اراضى ملى

 دادستان عمومى و انقالب مركز استان البرز از بازداشت يكى از اعضاى سابق 
شوراى شهر كرج به اتهام فروش اراضى ملى خبر داد.احمد فاضليان در حاشيه 
بازديد رئيس سازمان زندان هاى كشور از ندامتگاه كرج كه ظهر چهارشنبه انجام شد، 
اظهار كرد: وضعيت زندان هاى استان على رغم وجود تنگناهاى مالى فراوان مطلوب 
است، اما به طورقطع تا رسيدن به شرايط ايدئال فاصله وجود دارد.در ادامه اين بازديد 
حاجى رضا شاكرمى دادستان عمومى و انقالب مركز استان البرز با اشاره به اينكه 
پيرو بازداشت هاى اخير در شهرستان نظرآباد تعدادى از اعضاى شوراى شهر و 
شهردار منتخب به واسطه تبانى بازداشت شدند، ادامه داد: يك نفر از اعضاى سابق 

شوراى شهر كرج به خاطر فروش اراضى ملى بازداشت شده است.

احتياج به مجوز نداريم
 رئيس كميته اقشار جبهه مردمى نيروهاى انقالب از نشست دبيران استانى و 
كانون هاى اقشار در هفته آتى خبر داد و گفت: جبهه مردمى احتياجى به مجوز براى 
فعاليت ندارد.رضا روستا آزاد در گفت وگو با خبرنگار سياسى ايلنا گفت: هفته آينده 
جلسه استانى و كانون هاى اقشار جبهه مردمى نيروهاى انقالب اسالمى در روزهاى 
دوشنبه و سه شنبه برگزار مى شود.رييس كميته اقشار جبهه مردمى نيروهاى انقالب، 
بيان كرد: در اين همايش دبيران استانى و دبيران كانون هاى اقشار حضور دارند كه 
با توجه به دور جديد فعاليت ها كه با تجديد و بهسازى ساختار همراه است، توجيه 
شوند و فعاليت هايى كه ازقبل انجام مى شده را با اصالحات الزم شروع كنند.
روستا آزاد درباره اينكه بررسى مجوز فعاليت جمنا در كميسيون ماده 10 احزاب 
به كجا رسيد،گفت: جبهه مردمى احتياجى به مجوز ندارد لذا وقتى كه يك جبهه 
پنج حزب مجوزدار در درون آن باشند با مجوز احزاب مشاركت كننده به فعاليت 

مى پردازد./ايلنا

به كارگيرى فرزندان مسئوالن نوعى فساد است 
على صوفى دبيركل حزب پيشروى اصالحات درباره فعاليت هاى تشكل متبوعش، 
اظهار داشت: حزب پيشروى اصالحات به تازگى مرحله تاسيس خود را پشت سر 
گذاشته است و ما منتظريم تا پروانه فعاليت را اخذ كنيم.وى با بيان اينكه در حال 
حاضر سازمان دهى ستاد حزب پيشروى اصالحات يعنى تشكيل هيئت اجرايى و 
دفتر سياسى در حال انجام شدن است، گفت: بعد از اينكه اعضاى شوراى مركزى 

فرم هاى خاصى را تكميل كنند با پيوست مدارك به آن، براى كميسيون ماده ده 
احزاب ارسال مى شود.صوفى ادامه داد: براساس قانون فعلى احزاب بعد از انجام 
مراحل استعالمى، اگر پاسخ ها مثبت بود، پروانه فعاليت صادر مى شود اما براساس 
قانون جديد كه تاكنون اجرا نشده است، دريافت پروانه فعاليت مستلزم اين است كه 
ما در 15 استان دفتر داشته باشيم و 15 كنگره 300 نفره استانى برگزار كنيم.دبيركل 
حزب پيشروى اصالحات درباره به كارگيرى فرزندان مسئوالن در پست هاى 
مديريتى به نام جوان گرايى، گفت: اين موضوع نوعى فساد است كه در كشور 
وجود دارد و به استفاده از رانت مشروعيت مى دهد.صوفى خاطر نشان كرد: در 
جريان همين رأى اعتماد مجلس اخبارى از رد و بدل شدن امتيازات به گوش 
مى رسيد، مسئوالن بايد بدانند كه مسئوليت شان امانتى است و نبايد با آن معامله 

كنند./باشگاه خبرنگاران

استادان معارف با تهاجم فرهنگى، تهاجمى برخورد كنند
 رئيس دانشگاه آزاد اسالمى افزود: دشمن براى مقابله با ايران از راه جنگ نظامى 
وارد نمى شود، همانطور كه رهبر معظم انقالب به درستى اشاره كردند دشمن به 
روزترين ابزارهاى خود را براى جنگ با ايران ارتقاء داده است و آن جنگ فرهنگى 
است؛ به عبارتى دشمنان مى خواهند با استفاده از ابزارهاى جنگ فرهنگى ضماير 
پاك و پرسشگر دانشجويان و جوانان ايران را به سمت خود جلب كنند، بنابراين 
چه كسى در جمهورى اسالمى ايران وظيفه پاسخ به شبهات دانشجويان را دارد؟ 
بنده اعتقادى به پاسخ تدافعى به شبهات ندارم. يعنى بهترين دفاع حمله است كه بايد 
تهاجمى جلو رفت و قبل از اينكه كسى ذهن و قلب دانشجويان را تصاحب كند ما 
بايد در اين زمينه پيش قدم شويم، زيرا شما استادان معارف فرماندهان جبهه فرهنگى 
كشور در دانشگاه ها وظيفه فرماندهى لشگر را داريد.رهبر ادامه داد: اينكه استادان 
معارف زندگى و كار يكنواخت را داشته باشند و صبح كالس دانشگاه بروند و بعد 
به خانه برگردند، به درد نمى خورد زيرا شماها بايد كالس هاى درس و خودتان را 
با علوم جديد به روز رسانى و مجهز كنيد. به طور مثال شايد برخى در پى شبهه 
افكنى باشند مثال بگويند انقالب اسالمى بد است و رژيم قبلى خوب بود. شما در 
اينجا بايد دانشجويان و جوانان را به موزه عبرت ببريد تا همه چيز را شاهد باشند و 

آن وقت تصميم بگيرد كه چه چيزى خوب يا بد است./آنا
گمانه زنى ها براى تغيير معاون جوانان وزارت ورزش

شهيد  آقازاده  تندگويان،  محمدمهدى  حضور  از  حاكى  حالى  در  گمانه زنى ها 
تندگويان، در سمت معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان است كه برخى ها 
معتقدند اين تغيير معاون وزير، آغازى براى احياى سازمان ملى جوانان با رياست 
تندگويان محسوب مى شود؛ اما مجلسى ها معتقدند كه مخالف احياى اين سازمان 

هستند و به انفكاك آن از وزارت ورزش راى نمى دهند!/آنا
تيم فوتبالى كه در پارك خوابيد

 ساواالن يوردوم اولين تيم فوتبال مشگين شهر است كه توانسته در تاريخ فوتبال 
اين شهرستان به ليگ دسته سه صعود كند اما تداوم بى مهرى به تيم هاى فوتبال كه 
از تيم فوتبال شهردارى اردبيل به تيم فوتبال بانوان نمين سراميك سرايت كرد، 
امروز نصيب تيم فوتبال ساواالن يوردوم شده است.جوانان عضو اين تيم كه با 
اميد كسب موفقيت راهى اصفهان شده اند، نه حامى مالى دارند و نه توجه و عنايت 
مسئوالن را در كوله پشتى ورزشى خود.فرماندار مشگين شهر با اعالم بى اطالعى از 
اين اتفاق گفت: بخش دولتى نمى تواند حامى تيم فوتبال باشد.ميرعلى رحيمى زاد 
تصريح كرد: بخش دولتى با محدوديت مالى مواجه است و الزم است كه بخش 
خصوصى اسپانسر تيم هاى ورزشى باشد.وى افزود: پل معلق حامى اين تيم است 
و مى بايست در خصوص وضعيت تيم و خوابيدن در پارك پاسخگو باشد.در عين 
حال رئيس هيئت فوتبال استان اردبيل با تائيد اين اتفاق تصريح كرد: متأسفانه تيم 
ساواالن يوردوم شب اول بازى هاى خود را در يكى از پارك ها گذرانده است./مهر

 نه سگ حسين باشيد، نه نوكر حسين، بنده خدا باشيد
 طباطبايى نژاد خاطرنشان كرد: سينه زنى و گريه براى اباعبداهللا الحسين(ع) تنها 
احساسات انسان را تحريك مى كند اما رشد فكرى نمى دهد، بنابراين جلسات 
و مراسمات عزادارى محرم بايد داراى آموزش هاى دينى و سخنران مذهبى 
باشد.وى اذعان داشت: از عزادارى هاى بدون معرفت به اباعبداهللا الحسين(ع) 
كارى ساخته نيست و بايد همراه با كالس آموزش دين باشد؛ بايد از خرافات 
اصفهان  استان  در  فقيه  ولى  شود.نماينده  جلوگيرى  محرم  عزادارى هاى  در 
يادآور شد: عزادارى كه در مقابل مستكبر بى تفاوت باشد حسينى نيست و 
نمى تواند ادعا كند كه در جلسه امام حسين(ع) تربيت شده است؛ نه سگ 
حسين باشيد و نه نوكر حسين بلكه بنده خدا و مطيع اباعبداهللا و پيرو ائمه 

اطهار(ع) باشيد، نبايد هيجانى شويم.
 

 واردات 50 ميلياردى حيوانات به كشور
 از ابتداى سال جارى، قريب به 50 ميليارد تومان حيوانات(غير از گاو، گوسفند، شتر 
و مرغ) از گمرك به داخل كشور وارد شده است.اين موضوع به شّدت نيزدر حال 
شايع شدن و افزايش است.بيشترين تعداد حيوانات وارداتى «سگ» به خصوص 
سگهاى كوچك هستند.گفته مى شود عوامل دخيل در اين عرصه براى تغيير در 

سبك زندگى برنامه دارند./پارس نيوز

خط ونشان مولوى عبدالحميد براى دولت روحانى
 مولوى عبدالحميد اسماعيل زهى امام جمعه سنى هاى زاهدان و از رهبران 
مسلمانان اهل سنت ايران گفته كه اگر دولت حسن روحانى انتظارات براى 
رفع تبعيض عليه اين اقليت دينى را برآورده نكند ممكن در انتخابات آينده 
از اصولگرايان حمايت كند.  مولوى عبدالحميد گفته است كه در جريان سفر 
ابراهيم رئيسى، توليت آستان قدس و نامزد انتخابات رياست جمهورى گذشته 
به استان سيستان و بلوچستان مالقات هايى بين اين دو انجام شده و اصولگرايان 
گفته اند «شما اين چند دوره اصالح طلبان را تجربه كرديد و براى شما كارى 
نكردند. اين بار اصولگرايان را تجربه كنيد و ببينيد آنها براى شما چه كارى 

انجام مى دهد. /روزنامه شهروند

ضرب االجل 10 روزه شوراى پنجم به ياران قاليباف
 زهرا نژاد بهرام، عضو شوراى پنجم شهر تهران درباره ابهامات پيرامون مخارج 
اربعين و توسط شهردار سابق گفت: در خصوص اربعين، سؤاالت و ابهاماتى زيادى 
وجود دارد كه در شورا هم مطرح شده و آقاى عبداللهى، معاون فرهنگى اجتماعى 
شهردارى تهران، بايد پاسخگوى اين ابهامات باشد. آنچه در اين رابطه اهميت دارد 
اين است كه ما تمامى ديدگاه ها را در قالب سؤال از آقاى عبداللهى مطرح مى كنيم. 
سؤاالت ما از ايشان در رابطه با قوانينى است كه مشخصاً به ما اجازه مى دهد كه 
بودجه تهران در كجا هزينه شود. درواقع سؤاالت ما از آقاى عبداللهى، در دو بخش 
مطرح مى شود، ابتدا برنامه امسال ستاد اربعين است كه بنا بر بودجه مصوب، بايد 
نحوه هزينه، نوع هزينه و جايگاه مصرف آن مشخص شود كه تاكنون هيچ گزارشى 
دراين باره داده نشده؛ و دوم، پرسش درباره بودجه سال گذشته اربعين و هزينه هاى 
مربوط به آن است. بايد جزييات اين مخارج به طور كامل، مشخص شود. بايد 
به طور شفاف مشخص شود كه چرا بودجه 15 ميلياردى اربعين در سال گذشته، 
40 ميليارد مصرف شده است. اين عضو شوراى شهر در پايان، از مهلت 10 روزه 
به معاون امور اجتماعى و فرهنگى شهردارى تهران خبر داد و گفت: ما سؤاالت 
مطرح شده را جهت شفاف سازى مخارج سال گذشته، از طريق هيئت رئيسه و اداره 
مصوبات مجلس به آقاى عبداللهى تقديم كرده ايم و ايشان به مدت 10 روز فرصت 
پاسخگويى به سؤاالت را دارند و فكر مى كنم در هفته پيش رو، پاسخ دهى صورت 

بگيرد./ايلنا

جمعيت ايران بايد به 150 ميليون نفر افزايش يابد
امير دريادار سيارى فرمانده نيروى دريايى ارتش گفت: در حالى كه امروز جمعيت 
ايران 80 ميليون نفر است طبق فرمايشات مقام معظم رهبرى اين تعداد جمعيت 
بايد به 150 ميليون نفر افزايش پيدا كند. خوشبختانه در ايران ما تمام امكانات براى 
افزايش جمعيت به 150 ميليون نفر وجود دارد. در جهت پيشرفت دريامحور استفاده 
از ظرفيت هاى دريايى حائز اهميت است و براى موضوع آمايش جمعيت بايد به 
توسعه دريامحور توجه كرد. براى آمايش سرزمين نياز به زيرساخت ها و استفاده از 
منابع دريايى وجود دارد، قطعا بايد جمعيت به سمت سواحل كشور هدايت شود. 
جنوب زاگرس به سمت درياهاى آزاد و جنوب البرز به سمت درياهاى آزاد خالى 
از جمعيت مى شود و تنها راه اين است كه آمايش سرزمين انجام شود و غير از اين 

هيچ راهى وجود ندارد./ ايسنا

ديوان محاسبات احكام عليه احمدي نژاد  را منتشر مى كند
 «احكام قطعي محكوميت احمدي نژاد به دفترش ابالغ شده و رسيد دريافت آن 
هم موجود است.» اين بخشي از پاسخ ديوان محاسبات به ادعاي وكيل احمدي نژاد 
است كه مي گويد وجود هفت حكم قطعي ديوان محاسبات عليه احمدي نژاد 
ادعايي سياسي است و حكمي به دست آنها نرسيده است. يك مقام مسوول در 
ديوان محاسبات درباره ادعاهاي وكيل احمدي نژاد مي گويد: در حال هماهنگي با 
مقام قضايي هستيم تا تصوير احكام و آراي منتشر شده براي احمدي نژاد را منتشر 
كنيم. اما در حال حاضر از آنجا كه جز احمدي نژاد به عنوان متهم رديف اول نام 
افراد ديگري در اين احكام وجود دارد، از انتشار آنها خودداري كرديم. ادعاي ابالغ 
نشدن اين احكام به احمدى نژاد هم كامال كذب است. ما آراي قبلي را به دفتر آقاي 
احمدي نژاد ابالغ كرديم و رسيد دفتر دريافت از سوي دفتر ايشان را هم داريم. لذا 

قانونا اين احكام ابالغ شده اند./ اعتماد

احتمال عقب نشينى اصالح طلبان از حمايت روحانى
 عبداهللا ناصرى، فعال سياسى اصالح طلب و عضو بنياد باران در رابطه با چرخش 
روحانى به سمت اصولگرايان گفت: چرخش رئيس جمهور به سمت اصولگرايان 
را باور ندارم، ضمن آنكه بايد به اين نكته توجه كرد آقاى روحانى از روز اولى 
كه بر سركار آمد، گفتمان اصالح طلبى داشت و همين امر هم مسببات رشد او 
را فراهم كرد. تفاوت چشمگير و معنادار دو رأى در فاصله چهار سال به دليل 
نوع گفتمانى بود كه با باورهاى اصالح طلبى انطباق داشت.  حسن روحانى 
همواره بر اين نكته تأكيد داشته است كه به لحاظ سياسى به جناح خاصى تعلق 
ندارد و يك فرد فراجناحى محسوب مى شود. درواقع اين همان ادبيات سياسى 
معروف آقاى هاشمى است كه حسن روحانى آن را تكرار كرده و عالوه براين 
هوشمندانه اطالع داشته كه عقبه اجتماعى و سياسى كه بايد او را همراهى كند، 
اصالح طلبان و اصولگرايان معتدل هستند. درصورتى كه در انتخاب مديران 
پس از كابينه و مديران محلى مقدارى هوشيارى از سوى روحانى و دولت 
اصالح طلبى  گفتمان  هويت  حفظ  ازآنجاكه  اصالح طلبان  نشود  ايجاد  او 
خطر قرمزشان به حساب مى آيد، ممكن است به صورت تاكتيكى به خاطر 
مصالح ملى عقب نشينى كنند، اما روند انتقاد و نقد دولت چون در دوره 
دوم و پايانى قرار دارد به طور طبيعى بيشتر خواهد شد. برخى از مطالبات 
جوانان منحصربه فرد بوده كه در دايره مطالبات شخصى آنان هم سرنوشت 
سال  در  كه  چشم اندازى  براى  هم  و  كشور  آينده  نسل  به عنوان  خودشان 
92 ترسيم كردند، موردنظر است؛ بنابراين به خاطر نگاهى كه ايجادشده 
پيش  غيرمجازى  و  مجازى  فضاى  در  كه  اطالع رسانى  و  تبليغاتى  يا  و 
مى رود كه آقاى روحانى تغيير رويكرد به سمت اصولگرايان داده، اگر دولت 
و رئيس جمهور براى آن يك تدبير اقناع سازى در نظر نگيرند، در آينده او را با 
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سى سيا

مشى  پيمودن  و  اتخاذ  ضرورت  بر  جمهور،  رييس  
اعتدال و ميانه روى توسط استانداران و همه مسئولين 
تأكيد كرد و آنان را به توجه به شايسته ساالرى، رشد 
و رونق اقتصادى، ايجاد اشتغال پايدار، توجه به اقتصاد 
مقاومتى و استفاده از ظرفيت جوانان و بانوان فرا خواند.
حجت االسالم حسن روحانى در جلسه هيأت دولت 
با تبريك و آرزوى موفقيت براى 7 استاندار جديد كه 
در جلسه هيأت وزيران معرفى و رأى اعتماد گرفتند، 
اظهار د اشت: پذيرفتن مسئوليت در دوران فعلى به 
معناى آمادگى براى ايثار و فداكارى است، چرا كه اين 
افراد مى توانند در كار دانشگاهى، اقتصادى، فرهنگى 
و اجتماعى موفق تر ظاهر شده و زندگى راحت ترى 
داشته باشند، اما پذيرفتن مسئوليتى مانند استاندارى كه 
عالى ترين مقام دولت در استان ها محسوب مى شود، 
بى ترديد مسئوليت سنگين و دشوارى است، لذا همه 
وزرا بايد از فعاليت استانداران به عنوان منتخبان هيات 
كرد:  تصريح  جمهور  رييس  كنند.  پشتيبانى  دولت، 

مشروعيت همه ما بر مبناى رأى مردم است يعنى 24 ميليون رأى به 
عنوان مشروعيت دولت محسوب مى شوند و 42 ميليون رأى نيز، 
نشان دهنده استحكام مشروعيت نظام اسالمى است كه مردم با حضور 
پرشور خود در انتخابات، مجدداً اين مشروعيت را مورد تأييد قرار دادند.

روحانى توجه به خواست و مطالبه مردم و حفظ روحيه آنها براى 
حضور در انتخابات را مورد تأكيد قرار داد و گفت: مردم خواست و 
مطالبه خود را در دوران انتخابات و در اجتماعات مختلف مطرح كردند 

كه بايد در اداره استان ها به آن توجه شود.
رييس جمهور با تأكيد بر اينكه اساس دولت يازدهم و دوازدهم بر مبناى 
مشى اعتدال و ميانه روى بوده و مردم هم بر همين مبنا به اين دولت رأى 
دادند، اظهار داشت: افراط و تفريط جز ضرر و خسران هيچ نتيجه اى 
براى مردم نداشته و نخواهد داشت. مشى اعتدال همان روشى است كه 
اسالم و پيامبر گرامى(ص) به عنوان خط وسط و امت وسط از آن ياد 

كردند و اين مشى بايد همواره مبناى كار و فعاليت مان باشد.
روحانى با تأكيد بر اينكه همه مسئولين در رده هاى مختلف بايد به اعتدال، 
توجه كنند، اظهار داشت: مسئولين همچنين بايد به شايسته ساالرى توجه 
جدى داشته باشند و تمام انتخاب هايشان بايستى بر مبناى شايستگى 
انجام بگيرد و نبايستى موضوعاتى مانند اقوام، دوستان و آشنايان تأثيرى 
در انتخاب هايشان داشته باشد. ضمن اينكه هركس از شايستگى بيشترى 
برخوردار است،  شرعاً نيز حق با اوست و بايد مسئوليت را برعهده 

بگيرد.
 رييس جمهور همچنين توجه استانداران به رونق اقتصادى و ايجاد 
اشتغال را مورد تأكيد قرار داد و گفت: آمار سه ماهه اول امسال نشان داد 
كه در مسير درستى قرار گرفته ايم، لذا بايد تالش كنيم تا رشد اقتصادى 
موجود به رونق ملموس اقتصادى در كشور تبديل شود و در اين راستا 

ضرورت دارد به عوامل و لوازم ايجاد رونق اقتصادى توجه شود.
روحانى آمار بيكارى باالى 10 درصد را به معناى وجود معضل و مشكل 

دانست و همگان را به هوشيارى در مقابل آسيب هاى ناشى از اين معضل 
فرا خواند و گفت: اگر چه شايد تك رقمى شدن بيكارى، آسان نبوده و 
دشوار باشد، اما همه بايد در مسير رفع بيكارى تالش كرده و اجازه نداد 

كه شرايط از اين سخت تر شود.
رييس جمهور خاطر نشان كرد: توليد و رونق اقتصادى در استان ها بايد 
عمدتاً متكى بر ظرفيت هاى خود استان و استان هاى همجوار باشد و 
استانداران مى توانند با رفع موانع، بهترين عملكرد را در جذب سرمايه و 

ايجاد اشتغال و رونق اقتصادى داشته باشند.
روحانى اضافه كرد: امروز براى توسعه نيازمند سرمايه و تكنولوژى 
هستيم و استانداران با برداشتن موانع و جذب بخش خصوصى و سرمايه  
ايرانيان خارج از كشور و نيز سرمايه خارجى در توسعه شتابان استان ها 
تأثيرگذار باشند. رييس جمهور با بيان اينكه هر استانى ويژگى و استعداد 
خاص خود را دارد و براى ايجاد رونق و توسعه بايستى به اين ويژگى ها 
توجه شود، اظهار داشت: موضوع اصلى در آمايش سرزمينى اين است 
كه هر استانى از يك استعداد و امتياز برخوردار است و تجربه نشان داده 
كه اگر براساس آمايش سرزمينى حركت كنيم موفق خواهيم بود و در 
غير اين صورت پيشرفت و موفقيت قابل توجهى ايجاد نخواهد شد و به 

مانند حركت برخالف جريان رودخانه خواهد بود.
روحانى با تأكيد بر اينكه ايجاد اشتغال پايدار بايستى اصلى ترين مسأله 
در استان ها باشد، گفت: در اين راستا دولت از هيچ كمكى دريغ نخواهد 
كرد، اما موفقيت اصلى استانداران در اين عرصه استفاده از توان بخش 
خصوصى و مردم است و چنانچه اين بخش ها با همه توان وارد عرصه 
شوند مى توانند شرايط را دگرگون كنند و وظيفه اصلى استانداران و 
مسئولين در اين زمينه بهبود و ايجاد فضاى مناسب براى كسب و كار 
است. رييس جمهور در ادامه سخنان خود با اشاره به ضرورت توجه به 
مؤلفه هاى اقتصاد مقاومتى كه مورد تأكيد مقام معظم رهبرى است، گفت: 
همه بر درون زا و برون گرا بودن اقتصاد تأكيد داريم و در اين راستا ستاد 
اقتصاد مقاومتى فعال است و معتقديم اقتصاد مقاومتى مى تواند حركت 

خوبى در توسعه و رونق اقتصادى كشور بوجود آورد.
استانداران  خوب  رابطه  كرد:  نشان  خاطر  روحانى   
فعاليت هاى  ايجاد  براى  مى تواند  استان  بانك هاى  با 

اقتصادى در استان ها بسيار مؤثر باشد.
رييس جمهور در بخش ديگرى از سخنان خود وجود 
فضاى امن و آرام در استان ها و كشور را مورد تأكيد 
قرار داد و گفت: فضاى جامعه بايد امن باشد و نه 
امنيتى؛ امنيتى شدن فضاى جامعه به معناى فرار سرمايه، 
فرار مغزها و عدم پيشرفت است. براى پيشرفت و 
باشد.  آرام  و  متعادل  جامعه  فضاى  بايستى  توسعه 
بايد توجه داشت كه فرهنگ و اخالق با بگير و ببند 
اصالح نمى شود، بلكه در اين زمينه بايستى واقعيت هاى 
فرهنگى را به مردم معرفى كرد و در اين صورت مردم 
بهترين را انتخاب خواهند كرد و پيامبر اسالم(ص) نيز 
همواره بشير و نذير بودند و با اين شيوه اخالق حسنه 

را در مدينه و مكه جارى كردند.
روحانى همچنين توجه به جوانان و بانوان كشور را 
ضرورى دانست و گفت: امروز در فضايى كه بانوان كشور تحصيلكرده 
و در مراتب مديريتى، علمى، پژوهشى و تحقيقاتى موفق ظاهر شدند، 
الزم است در بخش هاى مختلف مديريتى و اشتغال از ظرفيت آنها 
استفاده شود و بايستى تالش كنيم عقب ماندگى هايى كه از گذشته در اين 
زمينه وجود داشته را جبران كنيم. رييس جمهور خاطرنشان كرد: در ايام 
انتخابات همچنين بر لزوم استفاده از ظرفيت و توان جوانان، تأكيد شد 
و در اين راستا مى توان سن مديريتى را مقدارى پايين آورد و به خوبى 
از ظرفيت جوانان استفاده كرد. روحانى با تأكيد بر اهميت هماهنگى 
دستگاه ها و مسئولين اجرايى با قوا و دستگاه هاى ديگر، اظهار داشت: 
بدون هماهنگى با قواى ديگر نمى توان در استان ها به موفقيت دست 
يافت. بايستى با همه دستگاه ها رفتار و تعامل مناسبى وجود داشته باشد 
و از توان و امكانات همه دستگاه ها در بخش هاى اقتصادى و فرهنگى 

استفاده كرد.
رييس جمهور خاطر نشان كرد: با وجود اختالف و تنش نمى توان به 
موفقيتى دست يافت و از آنجايى كه داراى هدف يكسان و اهداف ملى 
يكسانى هستيم همه بايد دست به دست هم در مسير پيشرفت كشور 
گام برداريم. روحانى موضوع حقوق شهروندى و ضرورت توجه جدى 
به آن را مورد تأكيد قرار داد و گفت: اساس سياست داخلى و فرهنگى 
و امنيت اجتماعى ما منوط به رعايت حقوق شهروندى است، همه 
دستگاه هاى كشور مكلف هستند، حقوق شهروندى كه به آنها ابالغ شده 
را رعايت كنند و با رعايت آن مى توان شاهد تحول در سراسر كشور بود.

رييس جمهور اضافه كرد: اگر چه ساير قوا هم بايد در اين زمينه كمك 
و يارى كنند.

  روحانى در بخش ديگرى از سخنان خود با تأكيد بر به حضور كامل 
و تمام وقت استانداران در استان محل مأموريت خود، گفت: استاندار و 
خانواده وى بايستى در محل مأموريت خود به طور كامل و با همه وجود 

براى خدمتگزارى مستقر شود.

فضاى جامعه بايد امن باشد و نه امنيتى
روحانى: با اختالف و تنش نمى توان به موفقيتى دست يافت

تنگناى قدرت
ــيارى از فعاالن سياسى، اجتماعى و هنرى  بس
اشخاص را همان گونه مى خواهند كه قبل از 
كسب قدرت و نشستن بر مسند قدرت بودند، 
ــى كه «قدرت» به عنوان يك مفهوم  در صورت
ــاختار  ــن محل نزاع در س كالن و محورى تري
ــرى ميل به  ــل از هر ام ــى-اقتصادى قب سياس
جديد  واقعيت هاى  ــنجش  س و  محافظه كارى 
ــات آن دارد،  ــتر به رعايت الزام ــت بيش و دق
ــتايى و  قدرت به معناى عام آن رغبت به ايس
نه تحرك دارد. چنانچه در بازه زمانى قدرت 
ــوى جريان هاى سياسى  قانونى با چالش از س
روبرو شود، ميل به محافظه كارى و نپذيرفتن 
ــه بروز  ــى جديد را بيش از هميش افراد سياس
ــد و قبل از در  ــراد به بع ــه اف مى دهد. مقايس
ــت و رفتن به  ــن قدرت، نادرس ــار گرفت اختي

ــت. ــوى كج راهه اس س
نقدها، حمله ها و تمسخر شهردار جديد تهران، 
ــناخت از وضعيت  ــه با توجه به ش قبل از آنك
ــهر تهران و  ــهردار ش ــه عنوان ش ــى وى ب فعل
ــاس تفكرات  ــد، گاليه هايى براس پايتخت باش
ــرى كه قبل از به  ــت. تفك اصالح طلبانه وى اس
ــى در مصاحبه هاى  ــيدن دوباره نجف قدرت رس
ــيار پررنگ بود، حال بسيارى از فعاالن  وى بس
ــهردارى را با  ــى انتصاب هاى وى در ش سياس
ــنجند و  ــى در گفته هايش مى س رويكرد سياس
ايشان را نقد مى كنند در صورتى كه نجفى قبل 
ــيدن به صندلى شهردارى با روزهاى قبل  از رس

از آن تفاوت دارد.
ــى فردى صاحب قدرت  به عبارتى، نجفى فعل
ــى الزامات  ــه با توجه به برخ ــت، قدرتى ك اس
ــر را پاى حكم  ــى امضاى وزي ــا رعايت هاي و ب
ــان دقت هاى  ــال هم ــه و ح ــهردارى گرفت ش
ــت كه نجفى را به سويى متفاوت  ضرورى اس
ــاند.  ــالغ احكام تقريبا باور نكردنى مى كش و اب
ــكوايه ها در هنگام معرفى  ــن گاليه ها و ش همي
ــروز كرد،  ــن روحانى ب ــط حس ــران توس وزي
ــر را طلب  ــى وزيرانى ديگ ــخنانى كه معرف س
ــعارهاى  مى كرد و خواهان به عمل درآوردن ش
دوران تبليغات رياست جمهورى بود و تفاوتى 
ــمى  ميان دوره تبليغات انتخاباتى با جايگاه رس
رياست جمهورى و محدوديت هاى قابل لمس 

قدرت نمى گذاشت.

مسئله تنها نجفى و گفته هاى اصالح طلبانه وى 
ــهردارى  ــيدن به قدرت و صندلى ش قبل از رس
ــخصيت هاى  ــت، بلكه اين نقد به تمام ش نيس
ــان با باال  ــت. اصالح طلب اصالح طلب وارد اس
بردن سطح توقعات و نزديك شدن به مطالبات 
ــوند.  ــده وارد گود رقابت ها مى ش بر زمين مان
ــخنانى را بيان مى كنند كه از سوى مخاطبان  س
شنيده شود، فهم گردد و به عبارتى نهايت تالش 
خويش را مى كنند تا به خواسته هاى شهروندان 
نزديك تر از رقيب شوند، تا اينجاى راه درست 
و بلكه الزم است، در واقع شهروندان مطالبات 
خويش را براساس راهكارهاى قانونى در داخل 
ــان به بيرون از  ــور دنبال مى كنند و نگاهش كش
ــت. در چنين شرايطى اكثر  مرزهاى كشور نيس
ــند  ــدگان به اين باور مى رس ــردم و راى دهن م
ــر از نمايندگى  ــه بديلى به غي ــه در اين زمان ك
ــدارد، جريان  ــان در قدرت وجود ن اصالح طلب
ــد كه مى تواند  اصالحات نيز به اين باور مى رس
ــخ  ــى از اين مطالبات پاس ــه بخش هاى بزرگ ب
ــد، در حالى كه دقت چندانى به قدرت و  بگوي
ــر بودن قدرت را در نظر نمى گيرد  محافظه كارت
ــته است، به  و به الزامات آن چندان دقتى نداش

ــت.  ــده اس ــوده نش عبارتى گره اصلى گش
ــخصيت هايى  نجفى، روحانى و هر كدام از ش
سياسى كه در دوره تبليغات انتخابات سخنان 
ــان را نماينده واقعى  ــان و خودش جديدى بي
ــد، بايد به اين  ــردم معرفى مى كنن مطالبات م
ــند كه قدرت به معناى  ــته باش نكته دقت داش
ــظ خويش حمايت  ــتايى و حف عام آن از ايس
ــر و اصالح پذير  ــاره تغيي ــه يكب ــد و ب مى كن
ــات آن به  ــدرت و الزام ــود، با فهم ق نمى ش
ــوى برهم  ــتى نمى توان در دوره اى به س راس
ــت و پس از  ــدرت رف ــاختار-نظم ق زدن س
ــان قدرت  ــاركت در هم ــى خواهان مش مدت
ــت  ــود و احتمال داش ــايد، ممكن ب ــد. ش ش
ــر گامى  ــب قبل از ه ــر جريان اصالح طل اگ
ــال هاى اخير به سوى  ــى در س و كنش سياس
رفع سوءتفاهم هاى برآمده از حادثه تلخ سال 
ــودتر در درون  88 همت مى كرد با فضايى گش
ــع تگناهاى آن در فرداى انتخابات  قدرت و رف
رياست جمهورى، مجلس و شوراى شهر قرار 
ــت، در وضعيت فعلى از نجفى و ديگر  مى گرف
ــور از موانع حقيقى و  ــخصيت هايى كه با عب ش
ــب قدرت نايل شدند، نمى توان  حقوقى به كس

بيش از اين توقع داشت.

شـت ا د د يا رضا صادقيان



زندگى  داستان  براى  عنوان  بهترين  اين  شايد  اجبارى»؛   «كوچ 
مردمانى باشد كه مجبور به كوچ از سرزمين خود شده اند. دليل 
بيكارى نيست،  و  قحطى  ناامنى، بيمارى،  جنگ،  اين مهاجرت 
خوزستان  است.  برق  توليد  براى  سدسازى  توسعه  دليلش 
سال هاست كه شاهد بزرگ ترين كوچ اجبارى در تاريخ معاصر 
ايران است. از زمانى كه رودخانه كارون عرصه ساخت و ساز 
سد شد تا به امروز كه نزديك به 13 سال از آبگيرى سد كارون 3 
مى گذرد بيش از 10 هزار نفر جمعيت از روستا و آبادى خود به 
روستاها و شهرهاى مجاور نقل مكان كرده اند، 63 پارچه روستا 
است  قرار  تحوالت  آخرين  در  و  رفته اند  آب  زير  به  آبادى  و 
يك روستاى ديگر با 110 خانوار و 450 نفر جمعيت خالى از 
سكنه شود. حاال اهالى روستاى ميراحمد غريبى ها چشم انتظار 
جانمايى  يك سرزمين ديگرند تا از روستاى آبا و اجدادى خود 

دل بكنند و به جايى ديگر روند.
وابسته  كارون  رودخانه  به  ايران  مردم  از  عظيمى  بخش  حيات 
مى گيرد،  سرچشمه  بختيارى  زردكوه  از  كه  رودخانه اى  است. 
به اروندرود مى ريزد و در مسير خود مهمان ناخواسته 6 سد 
بتنى بزرگ است. فكر ساختن اولين سد در سال هاى 1348 
از  ديگرى  سدهاى  بعد  كمى  خورد،  كليد  مسئوالن  ذهن  در 
پايين تر،  در  و  سليمان  كارون 4، مسجد  كارون 3،  كارون 2، 
سدهاى گتوند عليا و سد تنظيمى گتوند ساخته شد. سدهايى 
كه زمان هاى زيادى براى ساخت آنها به واسطه مخالفت مردم 
زيست  ارزيابى هاى  نداشتن  دليل  به  زيست  محيط  سازمان  يا 
و  شدند  ساخته  مناقشات  اين  وجود  با  اما  شد  صرف  محيطى 
طبعات زيست محيطى بسيارى به همراه داشتند. سد كارون 3 
بعد از سد گتوند چالشى ترين سد كارون بود، از خريد اراضى 
كشاورزى روستاييان تا محاصره روستاها در آب و تبعات اين 

حصر. چالشى كه همچنان نيز ادامه دارد.  
كه  است  روستايى   63 مانده  باقى  غريبى ها  ميراحمد  روستاى 
براى هميشه در حين آبگيرى سد كارون 3 غرق شدند. با غرق 
اين  مكعبى  متر  ميليارد  مخزن 3  آبگيرى  و  روستاها  اين  شدن 
سد در سال 1383، 28 روستاى ديگر به محاصره آب در آمدند. 
محاصره به چه معنا؟ هژير كيانى، فعال محيط زيست خوزستان و 
يكى از ساكنان ايذه در اين باره به خبرآنالين مى گويد: «محاصره 
از  خاص  ساعاتى  در  فقط  روستاها  اين  مردم  كه  معنا  اين  به 
شبانه  روز مى توانند تردد كنند و با روستاهاى و شهرهاى اطراف 
ارتباط داشته باشند، يعنى همان زمانى كه «بارج» يدك كش هاى 
دريايى كه افراد و وسايل نقيه را جابه جا مى كنند، مشغول كار 

باشند.»
 13 سال است كه تنها «بارج» راه ارتباطى اين 28 روستاها با 
دنياى خارج است و يك «پل» كه اهالى اين روستاها به آن چشم 
اميد بسته اند. پلى كه به گفته كيانى، با سرعت الكپشتى در حال 

ساخت است و هنوز هم به نتيجه اى نرسيده است.
روستاى غريبى ها به همراه 27 روستاى ديگر از توابع بخش دهدز 
شهرستان ايذه از يك سمت به كوهستان سه هزار و 300 مترى 
«ُمنگشت» و از سوى ديگر به درياچه 55 كيلومترى سد كارون 
3 محصور است. روستاى ميراحمد با آثار باستانى و طبيعت زيبا 
و شاليزارهايش يكى از كانون هاى گردشگرى خوزستان به شمار 
سكنه  از  خالى  است  قرار  زمين  رانش  سبب  به  حاال  كه  مى آيد 
شود. اما اين تنها يك سوى چهره واقعيت است. غرق شدن ميراث 
فرهنگى، تغيير سبك زندگى و به خطر افتادن اشتغال و امنيت جانى 
مردم و پس از اينها كوچ و آوارگى اين مردم روى ديگر اين سكه 

است.
ميراثى كه به زير آب رفتند

كاروانسراى تاريخى ميراحمد در ميان اهالى اين روستا شناخته شده 
است، كاروانسرايى كه حاال به زير آب رفته و چيزى از آن جز 
خاطره اى براى اهالى باقى نمانده است. البته اين كارونسرا تنها يكى 
از صدها اثر تاريخى اين منطقه  است كه به سبب آبگيرى مخزن 

سد كارون 3 و به زير آب رفتن 68 روستا به تاريخ پيوسته  است. 
هژير كيانى كه پيش از اين يكى از كارشناس ميراث اين منطقه 
بوده است، مى گويد: «پيش از آبگيرى سد 110  اثر باستانى اين 
منطقه را با مشخصات يو تى ام و جى پى اس ثبت كرديم كه 
شايد آيندگان با باستان شناسى و غواصى زير آب بتوانند تحقيقاتى 
درباره آنها انجام دهند. اين بناهاى تاريخى غرق شده در آب شامل 
كاروانسرا، پل هاى تاريخى، گورسنگ ها و شيرسنگ هاى بختيارى  
بودند كه در ايران بى نظير است.» او به غارهايى متعلق به دوران 
پارينه سنگى اشاره مى كند كه امروز در آب غرق شده  اند. اين فعال 
محيط زيست مى گويد: «بيش از 35 غار كه سكونتگاه انسان ها بودند 
در اين منطقه توسط باستان شناسان گروه نجات شناسايى شدند، 
تحقيقات زيادى در اين زمينه انجام شد كه در سكوت آن زمان به 

فراموشى سپرده شد.»
اما تنها ميراث تاريخى اين روستاها قربانى سد سازى نشدند. كيانى 
مى گويد: «بيش از 100 هزار اصله درخت بلوط براى آبگيرى سد 
كارون 3 از دست داديم كه روايت آقاى محمود رحمانى، مستند 
ساز و فيلم مادرم بلوط اين جنايت محيط زيستى را به نمايش 

برآورده اند.»
فاجعه انسانى در راه است

«خطر رانش زمين»، اين هشدارى است كه محسن بيرانوند، فرماندار 
ايذه به ساكنان روستاى ميراحمد غريبى ها داده و راه حل جلوگيرى 
از هر گونه صدمات احتمالى را در جابه جايى اهالى روستا دانسته 
است. او خبر داده كه به علت وضعيت حساس فعلى اين روستا 
بزودى جابه جا خواهد شد. اين خطر را روستاييان با ترك هايى كه 
بر ديوار خانه هاى قديميشان افتاده به خوبى احساس كرده اند. اما 
چه شد كه سد سبب رانش زمين  اين منطقه شد؟ كيانى در اين 
باره مى گويد: «پيش از اين، رودخانه طبيعى كارون پايين تر از اين 
روستا قرار داشته اما با آب گيرى درياچه سطح درياچه و تراز آب 
تا محدوده روستا جلو آمده است. تا آنجايى كه بخشى از روستا از 
جمله كاروانسراى ميراحمد زير آب غرق شد. آب تا حريم روستا 
آمده و به مرور باعث شده تا اراضى آبرفتى اين روستا مستعد رانش 

شود و هر لحظه ممكن است فاجعه انسانى رخ دهد.»
او مى افزايد: «مى دانيد كه در سال هاى اخير به دليل خشكسالى و 
ميانگين پايين بارش ها شاهد ترسالى طبيعى نبوده ايم بلكه اين رانش 
به خاطر نفوذ و افزايش ارتفاع آب بوده است. اين روستاها پيش از 
اين جا نمايى خوبى داشتند و بعد از آنكه درياچه ايجاد مى شود و 

حريم روستا را مى گيرد، زمينه براى رانش زمين به وجود مى آيد.»
محاصرشدگان در آب به دنبال آب

چه كسى باور مى كند كه مردم روستاى ميراحمد و 27 روستاى 
گير  كارون  آب هاى  ميان  در  جزيره اى  همانند  كه  همجوارش 
افتاده اند، از آب شرب محرومند. كيانى در اين باره مى گويد: «فاجعه 
انسانى تنها به رانش زمين و كوچ مردم اين روستاها ختم نمى شود. 
فاجعه اصلى در جيره بندى آب روستاى 2 هزار نفرى ميراحمد، 27 
روستاى ديگر دهدز و شهر ايذه در كنار سد كارون 3 است. فاجعه 
آن زمان اتفاق افتاده كه مردمى در محاصره آب هستند ولى آب 

برايشان جيره بندى شده است.»
به گفته اين فعال محيط زيست، تمامى مردم منطقه دهدز يا از چاه 
يا از تانكر يا از درياچه آب آشاميدنى خود را تامين مى كنند. او 
مى گويد: «آب مردم اين منطقه پيش از اين از چشمه اى به نام شبخير 
تأمين مى شد كه اين چشمه نيز به زير آب رفته است. برخى از 
روستاها در منطقه دهدز مجبور هستند ظرف خود را روى چهارپايان 
بگذارند، مسيرى را طى كنند تا گالن هاى خود را از آب درياچه پر 
كنند. آبى كه عالوه بر سموم و كودهاى كشاورزى به وسيله روغن 
و مواد سوختنى رها شده در آب توسط شركت هاى پيمانكارى كه 
تحت نظر وزارت نيرو كارِ حمل و نقل آبى را انجام مى دهند، آلوده 

هستند.»
او درباره كيفيت آب چاه در منطقه دهدز مى گويد: «ميزان رسوب 

آب چاه ها نيز در منطقه دهدز بسيار باالست و مردم از آب اين چاه ها 
براى شرب استفاده مى كنند و در ساعت خاصى از شبانه روز از طريق 

تانكر آب دريافت مى كنند، البته آن هم به شرط آمدن تانكرها.»
به گفته او، در شهرستان ايذه و شهر دهدز با كاهش كيفى و كمى 
آب چاه ها روبه رو هستيم و اين در آينده مى تواند سبب بحران شود. 
اين در حالى است كه سه برابر آب آشاميدنى مردم ايذه و باغملك 
كه جمعيت آنها حدود 300 هزار نفر است، آب از سد كارون 3 

تبخير مى شود.
 اما مشكل آب آشاميدنى تنها بخشى از محروميت اين شهرها و 
روستاها است، روستاييان شهرستان ايذه گاز ندارند و مجبور هستند 
از كپسول گاز استفاده كنند كه البته به واسطه سختى تردد آن هم با 

مشكالتى روبه رو است.

يك ساعت روى «بارج»، 
چه گردشگرى به اين روستا مى آيد؟

سه سال پيش بود كه مينى بوسى در آب غرق شد و 12 زن و كودك 
از روستائيان بختيارى بخش دهدز شهرستان ايذه جان خود را از 
دست دادند. بى توجهى شركت توسعه منابع آب و نيروى ايران بر 
انجام تعهدات قانونى در خصوص ترميم راه هاى روستايى مستغرق 
در درياچه سد كارون سبب شده كه نه تنها تردد روستاييان به ساعاتى 
از شبانه روز محدود شود بلكه اشتغال آنها را نيز تحت الشعاع اين 
ماجرا قرار گيرد. كيانى در اين باره مى گويد: «معيشت مردم اين 28 
روستا از طريق باغدار، كشاورزى و دامپرورى تأمين مى شود. آن 
زمان كه راه  ارتباطى وجود داشت و دسترسى به روستاهاى ديگر 
آسان بود و گردشگر نيز به اين روستا مى آمد صنعت گردشگرى 
هم به معيشت و اقتصاد اين روستاييان كمك مى كرد اما حاال نه تنها 
كشاورزان و باغداران بايد ساعت ها منتظر بارج بمانند تا محصوالت 
خود را از طريق آن جابه جا كنند بلكه خريداران و گردشگران نيز 
حاضر نيستند كه يك ساعت تا يك ساعت و نيم روى بارج بنشينند 
تا براى خريد انار و تفريح به اين روستا بيايند. روستايى كه ميراث 

فرهنگى و معنوى بختيارى اش را از دست داده است.

مصائب يك كوچ اجبارى
اين براى اولين بار نيست كه قرار است روستاييان شهرستان ايذه 
خانه هاى خود را ترك بگويند و خاطرات آبا و اجداديشان را پشت 
سر رها كنند. اين شهرستان تجربه كوچ اجبارى بيش از 10 هزار 
نفر جمعيت از 63 پارچه روستا و آبادى را در خاطره خود دارد. 
مردمانى كه زمين هايى را كه در معرض آبگيرى سد كارون 3 
تجربه  درباره  كيانى  رفتند.  ديگر  جاى  و  فروختند  داشت  قرار 
روستاى   63 از  نفر  هزار   10» مى گويد:  اجبارى  مهاجرت  اين 
ايذه اراضى ديم شان را با قيمت مترى 70 تومان (700 ريال) و 
شاليزارهايشان را به قيمت مترى 800 تومان به خاطر آبگيرى 
سد كارون 3 در سال 83 فروختند. اين قيمت در واقع يك پنجم 
ارزش زمين ها در يك سال بود. يعنى ارزش علوفه اى يك هكتار 
آن  به  زمين ها  زمان  آن  در  كه  بوده  نرخى  از  باالتر  ديم  زمين 
نرخ خريدارى شد. مردم اين منطقه دامدار بودند، اقتصاد پايدار 
داشتند. گردشگرى در آنجا رونق داشت و يكى از بكرترين  نقاط 
ايران و گنجينه ميراث فرهنگى بختيارى در مناطق بختيارى نشين 
بود كه تمام آن از بين رفت.» او ادامه مى دهد: «به هيچ وجه زمينى 
ما به ازاى سرزمينى كه از اين مردم گرفته شد به آنها تعلق نگرفت و 
هيچ شغل، بهداشت و آبى برايشان پيش بينى نشد. بلكه اين افراد به 
شهرهاى اطراف مانند ايذه، اهواز، مركزيت شهر دهدز كه در قالب 

شهرك هايى درست شد، كوچ كردند.»
 كوچ به سرزمينى ديگر به معنى شروع زندگى از نقطه صفر است. 
كردند  كوچ  اجبار  به  خود  سرزمين  از  ايذه  روستاى   63 مردم 
بدون آنكه كسى مسئوليت تأمين سرپناه و شغل اين مردم را پس 
روستاى  مردم  دوباره  حاال  كه  سرنوشتى  قبول  كند.  مهاجرت  از 

ميراحمد به آن گرفتار شده اند.

در اين نوشتار به چند نكته در خصوص شاخص ها و 
سرانه فضاي سبز شهري اشاره مي گردد و به طور مثال 
منطقه اي به بزرگي 5,26 كيلومتر مربع كه حدافاصل 
بين بلوار انقالب يعني از ابتداي پل راهنمايي تا ميدان 
سه راه خرمشهر و خيابان بهشتي ابتداي كوي 22 بهمن 
تا خط آهن منتهي شرقي كوي علوي و كوي بني هاشم 

را در بر مي گيرد.
ماوايي  و  محل  شهري  سبز  فضاي  تعريف  لحاظ  از 
است كه شهروندان بتوانند از آن استفاده بهينه نمياند و 
فراغت خود را در كمال آرامش در آن سپري نمايند و 
از امكانات موجود در آن بهره بگيرند و اين سركردن 
اوقات فراغت رابطه مستقيم روحي و رواني در اخالق 
خواهد  آنان  روحيه  تلطيف  و  شهروندان  رفتار  و 
داشت.البته موضوع مهمي چون بوم زيست و مسايل 
اكولوژيكي هم مهم است كه در جاي خود قابل بررسي 
است و نكته از اين جهت ارائه شد كه ميزان فضاي سبز 

موجود در آيلند خيابان ها و معابر و ميادين و لچكي ها چون 
كاربرد عمومي شهروندي ندارد در تعريف فضاي سبز شهري 
نيست و فقط مي تواند تعديل و زيبا كننده محيط و منظر و پاكي 

محيطي باشد.
ميزان استاندارد جهاني سرانه فضاي سبط شهري به متوسط 25 
متر مربع براي هر شهروند است ولي در ايران وزارت مسكن و 
شهرسازي با توجه به اقليم و وضعيت كالبدي شهرهاي ايران 
رقت بين 9 تا 12 متر مربع مطرح كرده است كه در اين نوشتار 
مورد پذيرش ما مي باشد.البته روش ديگري هم بر اساس ميزان 
سصح محالت شهرها مطرح مي شود كه بايد از كاربري اراضي 
هر منطقه 50 درصد مسكوني و 25 درصد سواره روها و 15 

درصد پياده راهها و 10 درصد فضاي سبز شهري و ورزشي و 
ديگر خدمات شهري عمومي باشد.

البته در تعيين سرانه پراكنش مناسب آن در سطح شهر بسيار حايز 
اهميت است و شهروندان هر منطقه و محله بايد بتوانند براحتي 
به فضاهاي تعريف شده دسترسي عمومي و با طي حداقل پياده 
روي ها را داشته باشند.مثال در شهري مانند اهواز مديران شهري 
نمي توانند اداعا نمايند كه سرانه بااليي چون چون تمام اطراف 
كارون فضاي سبز است،درست است كه چنين فضايي ايجاد 
شده اما مردم مناطقي مانند كوي گلدشت،كوي علوي،مالشيه 
و مندلي و كروشات و.... چه استفاده روزانه اي از اين فضاها 
مي توانند داشته باشد،الزم بذكر است بيشتر استفاده كنندگان 
از فضاهاي سبز شهري كودكان و نوجوانان و افراد سنين باال 

تر هستند كه متاسفانه در طول روز امكان دسترسي به 
چنين فضاهايي را ندارند.

شده  ذكر  فضاي  مساحت  متوسط  مطلب  ابتداي  در 
است.چون  هكتار   550 يا  مربع  كيلومتر   5,5 حدود 
لذا  نيست  دقيق  اطالع  منطقه  جمعيت  آمار  ميزان  از 
شاخص سطح فضايي را در نظر گرفته مي شود يعني 
در اين منطقه بايد به طور ميانگين 55 هكتار فضاي سبز 
ايجاد شده باشد.كه البته چنين اتفاقي در هيچ از محالت 
اهواز تا كنون نيافتاده است.ولي انتظار مي رود با برنامه 
ريزي و ترسيم پالن فضاي سبز كل سطح شهر در هر 
كدام از محالت حداقل تا نصف اين ميزان فضا ايجاد 
گردد.اما در اين منطقه به جز محدود فضاي سبز ايجاد 
شده در جنب جنوب غربي پل راهنمايي،محل تالقي 
بلوار الهادي و خيابان بهشتي،ميدان و لچكي جنوب 
آيلندهاي  كردن  سبز  مختصر  و  كبير  امير  خيابان 
ديده  ديگري  مشخص  سبز  فضاي  معابر  از  بعضي 

نمي شود.
رفتار  بر  مستقيم  طور  به  ضروري  فضاهاي  چنين  نبود 
شهروندان تاثير خواهد اشت و روحيه آنان را كسل و خسته 
و بي حوصله خواهد كرد و همه روزه آنان دچار زندگي هاي 
روزمره ماشيني بوده كه با كالبدهاي سخت و بي روح شهر 
و پويا  لطيف  شهرونداني  فضايي  چنين  در  و  هستند  طرف 
رشد نخواهند كرد لذا بايد مسوالن شهري و براي رفع اين اين 
كمبودهاي چالشي چاره انديشي نمايند كه بسيار ضروري هستند 
مگر نه شهروندان اين مناطق حقوق شهروندي خود را از دست 
رفته مي بينند و اين بي توجهي ها مي توانند زمينه ساز بروز ديگر 

مشكالت اجتماعي باشد.

وقتى سد كارون 3 آبگيرى مى شود؛

مصائب يك كوچ اجبارى!
روستاى ميراحمد ايذه يكى از 28 روستاى محاصره شده در ميان آب و كوه به علت رانش زمين، ناشى از آبگيرى سد كارون 3 قرار است تخليه شود

 و مردمش به جاى ديگرى كوچ كنند. مردمى كه هم اكنون با مشكل جيره بندى آب روبه رو هستند و بخشى از آب خود را از آب آلوده درياچه تامين مى كنند.
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كارون
شـت ا د د يا

خبـر

نمايندگان خوزستان در مجلس خرما ميل كنند
چند روز پيش نماينده اى از خطه آذربايجان در مجلس شوراى اسالمى ديده ميشود به صرف خوردن ميوه گالبى و 
دوربين هاى خبرى ايشان را در همان حال ميل كردن اين ميوه خوش طعم شكار مى كنند .رسانه ملى هم در بخش 
هاى خبرى اين نماينده محترم را نشان مى دهد كه چگونه  وبا چه اشتهايى مشغول خوردن گالبى هستند ، كارى 
به اين نداريم كه ميوه گالبى آنقدر خوشمزه است كه هر كس با هر نوع سليقه آن را دوست خواهد داشت و محال 
است از آن صرف نظر كند .اين عزيز  نماينده كه ظاهراً از (شكارش) توسط دوربين هاى تلويزيونى و عكاسى خبر 
داشته وقتى موضوع را از ايشان سئوال مى كنند مى فرمايد اين كار را به عمد انجام داده يعنى ميل كردن گالبى در 
مجلس آنهم در يك جلسه رسمى را. ايشان توضيح مى دهد: چون مى دانستم دوربين هاى خبرنگاران سراغم مى 
آيند و عكس و فيلم تهيه مى كنند اقدام به اين عمل نموده ام تا با اين كار گالبى هاى ما (ديده ) شود . و بعد اضافه 
مى كنند كشاورزان ما اين ميوه خوش طعم را با قيمتى ناعادالنه بايد بفروشند و از مسئوالن محترم مى خواهيم كه 
فكرى براى كمك به كشاورزان گالبى كار حوزه نمايندگى شان بكنند تا اين ميوه روى دستشان نماند. خب اين هم 
يك اقدام است براى كمك به عزيزان كشاورز آذربايجانى. درشهر و ديار ما نخلستان هاى وسيع با انواع خرماها قرار 
دارد و وقتى به بازار شهر مى روى ميبينى ميوه اين نخلستان ها را خرماى شيرين ،خوش طعم و رطب هاى اشتها 
برانگيز در سبدهاى ميوه فروشان شهر چنان كيپ تا كيپ كنارهم قرار گرفته اند كه اگر قصد خريد داشته باشى نمى 
دانى از كدام سبد خريد كنى، همه زيبا و جذاب .بى ترديد هيچ ميوه اى اين چنين تورا به سوى خود جلب نمى 
كند،ولى ميوه فروش از كسادى بازار خرما سخت ناراحت ،گويى كه خرما ميوه ايست كه مى توان روزها آن را بدون 
استفاده از هيچ وسيله اى سالم نگهدارى كرد ولى فراوانى خرما باعث شده كه اين محصول روى دست نخل كاران و 
خرما فروشان بماند.حال از نمايندگان محترم و عزيزمان در مجلس شوراى اسالمى مى خواهيم اگر كارى براى رونقو 
حمايت از كشاورزان خرما كار و ديگر كشاورزان نمى توانند انجام دهند به تبعيت از نماينده آذربايجان چند(َطبَق) 
خرما و رطب تازه به مجلس ببرند و آنقدر ببرند كه برخالف آن نماينده كه فقط خودش آن ميوه را ميل كرد تمامى 
حاضران در مجلس از نماينده تا مهمانان و خبرنگاران بتوانند خرماى خوش طعم و بى نظير خوزستان را ميل كنند 
شايد به اين طريق يك مشكل از مشكالت نخل كاران و توليد كنندگان خرما و خرما فروشان باز بشود.البته مشكل 
اينجاست كه خرما خوردن به راحتى گالبى خوردن نيست و دست را چسبناك مى كند كه نمايندگان عزيز ما بايد 

براى آن تمهيدى بينديشند و بنظر سختى كار در همين جاست ! منتظريم ببينيم چه مى كنند؟

پيامدهاى صدور قبض هاى نجومى برق
قبض گرفتگى خوزستانى ها

گرماى شديد و طاقت فرسا موضوعى نيست 
كه ديگر براى مردم خوزستان تازگى داشته 
باشد, اين مردم سالهاست با سكونت در اين 
ــن به اين وضعيت جوى عادت  نقطه از زمي

كرده اند. 
شايد تصور اينكه بتوان چندين ماه متوالى كه 
ــروع شود و تا  از همان ابتداى فصل بهار ش
اواسط آبان ماه ادامه داشته باشد گرماى باالى 
ــد  50 درجه را تحمل كنى امرى محال باش
ــتان مى افتد و مردم  اما اين اتفاق در خوزس
ــاى زيادى را حتى با گرماى باالى 50  روزه

درجه نيز گذرانده اند.
ــت  آنچه كه در اين مقال موضوع بحث اس
ــى زندگى كردن در اين  پرداختن به چگونگ
وضعيت جوى است, راه حل هاى پيشنهادى 
ــا بايد عطاى  ــت ي گزينه هاى زيادى نيس
خوزستان را به لقايش بخشيد و يا تحمل كرد 

و قبوض نجومى برق را پرداخت كرد.
در چند روز گذشته كه قبوض مصرفى برق 
ــيده است برق  ــتان به آنها رس مردم خوزس
گرفتگى شايع ترين موضوعى است كه دهان 

ــد, مردم باور  به دهان مى چرخ
ندارند كه بايد اين ارقام را پرداخت 
ــتفاده از  كنند زيرا چاره اى جز اس
جريان برق براى سر كردن شبانه 

روز گرم دهلران نداشته اند.

شيوه م
حاسبه قبوض
 برق خوزستان

 منصفانه نيست 
غالمرضا شرفى گفت: بايد بگوييم 
ــبه قبوض برق  كه شيوه محاس
منصفانه نيست على الخصوص 
ــه اوج گرماى آنها  آن مناطقى ك
از نمودار كشورى باالتر و مدتش 

طوالنى تر است.
غالمرضا شرفى با اشاره به قبوض 

نجومى برق كه اين روزها مردم خوزستان را 
ــت: بايد بگوييم  آزرده خاطر كرده، اظهار داش
ــبه قبوض برق منصفانه  ــيوه محاس كه ش
نيست على الخصوص آن مناطقى كه اوج 
گرماى آنها از نمودار كشورى باالتر و مدتش 

طوالنى تر است.
وى افزود: كشور بايد يك معافيتى را متوجه 
ساكنين مناطق گرمسير قرار دهد اما راهكار 
ــد. ما  اين قضيه بايد يك جدول خاصى باش

مى توانيم حد نسبى عدالت را رعايت كنيم. 
خود بنده در كميسيون انرژى مجلس پيشنهاد 
ــكل كامال  ــن موضوع را به ش ــه اي دادم ك
تخصصى با متوليان امر درميان بگذاريم تا 
جدولى را حدأقل براى مناطق گرمسير كشور 

تهيه كنيم. 
عضو كميسيون انرژى مجلس گفت: موضوع 
اصالح شيوه محاسبه قبوض برق را با شروع 
ــس از دوم مهر در اولين  به كار مجدد مجل
ــااهللا به بحث  ــه كميسيون انرژى انش جلس

خواهيم گذاشت.
شرفى با عنوان اينكه هيچ كجاى كشور مثل 
خوزستان گرم نيست و خوزستان گرم ترين 

استان كشور است، بيان كرد: گرم ترين استانها 
بعد از خوزستان، بوشهر و هرمزگان هستند 
كه اين سه استان بايد به صورت ويژه اى ديده 
شوند. بايد يك مميزى قابل توجهى متناسب 
ــتان  ــا اين وضعيت وخيم اقليمى براى اس ب

خوزستان تعريف كنند.
نماينده مردم آبادان اظهارداشت: بنده حتى در 
مبحث بودجه براى اصالح و ترميم راه هاى 
آسفالته اين مطلب را مطرح كردم كه اگر عمر 
آسفالت را در ديگر مناطق به طور متوسط بين 
7 تا 15 سال در نظر بگيريم، درخوزستان از 
ــود و در استان خوزستان  نصف كمتر مى ش
تقريبا هر سه ونيم سال، اسفالت نياز به مرمت 

و بازسازى دارد. 
ــبى  طرح اين راهكارها نياز به زمينه مناس
ــى از نمايندگان  ــل برخ ــا تقاب ــا ب دارد ت
ــويم، البته  ــر مواجه نش ــتان هاى ديگ اس
ــه اى برخورد  ــدگان  صنفى و منطق نماين
ــدگان مجلس  ــد، الحمدهللا نماين نمى كنن
داراى يك هوش و مصلحت انديشى ملى 

هستند.

 موضوع قبوض نجومى برق 
خوزستان در دستوركار كميسيون 

انرژى  قرار مى گيرد
ــگر ظاهرى گفت: قبول ندارم كه  على عس
ــتر از استان هاى ديگر  هزينه استان ما بيش
است. حدأقل تعرفه ممكن در حال حاضر از 
استان خوزستان اخذ مى شود و قيمت، همان 

قيمت اتحاديه است.
على عسگر ظاهرى در پاسخ به علت هزينه 
باالى حامل هاى انرژى در خوزستان، اظهار 
ــت: اگر به صورت دقيق به اين قبوض  داش
ــم مى بينيم كه هزينه ى باال  نگاهى بيندازي
ــدم پرداخت قبض به مدت چندماه  بعلت ع
است. بنابراين شايد ميزان مصرف آنها بيشتر 

باشد.
ــتان هاى اصلى در  ــزود: از جمله اس وى اف
ــى كه يارانه   ــث مديريت زمان طوالن بح
ــتان است.  ــده خوزس براى آن تعريف ش
ــارج از چهارچوب هزينه اى از مردم  اگر خ
ــد و  ــده حتما برخورد خواهد ش دريافت ش
ــاهللا در اولين جلسه كميسيون انرژى در  انش

دستور كار كميسيون قرارمى گيرد.

عضو كميسيون انرژى مجلس، گفت: قبول 
ندارم كه هزينه استان ما بيشتر از استان هاى 
ــه ممكن در حال  ــت. حدأقل تعرف ديگر اس
ــتان اخذ مى شود و  ــتان خوزس حاضر از اس

قيمت، همان قيمت اتحاديه است.

پيشنهاد كاهش تعرفه آب و برق 
خوزستان نسبت به ديگر استان ها

ــخيص  ــى دبير مجمع تش ــن رضاي محس
ــيه سفر خود به  مصلحت نظام نيز در حاش
ــتان كه در تيرماه امسال انجام شد، با  خوزس
اشاره به اينكه براى حل مشكالت خوزستان 
كمك هاى ملى نياز است، بيان مى كند: يكى 
از پيشنهاد هاى بنده براى بهبود معيشت در 
خوزستان اين است كه هزينه هاى آب و برق 
خوزستانى ها در تابستان و يا حداقل شرايط 
ــتان هاى ديگر كاهش  خاص نسبت به اس

چشمگيرى يابد.
وى مى افزايد: از همه مى خواهيم براى حل 
ــتان راهكار ارائه بدهند و  ــكالت خوزس مش
ورود كنند، بنده معتقدم براى برطرف كردن 
مشكالتى كه در استان خوزستان 
ــرى جدى و  ــود دارد بايد فك وج

اساسى شود.

گرماى هواى خوزستان 
عامل كاهش درآمد كسبه

آيت اهللا سيد ابوالحسن حسن زاده 
امام جمعه موقت اهواز نيز دريكى 
ــاى نماز جمعه خود با  از خطبه ه
اشاره به افزايش مصرف برق در 
گرماى خوزستان تأكيد مى كند: 
ــرق در  ــئله كاهش تعرفه ب مس
ــوى مسووالن  ــتان از س خوزس
ــود،  ــاً پيگيرى ش ــتانى حتم اس
ــفانه به دليل دماى باالى  متأس
هواى خوزستان كسبه و بازاريان 

درآمد كمترى دارند.

ضرورت اصالح تعرفه آب و برق 
خوزستان در تابستان

سيده فاطمه حسينى، نماينده مردم تهران 
ــالمى نيز تيرماه  ــوراى اس در مجلس ش
ــيون انرژى  ــس از ارائه گزارش كميس و پ
ــوراى اسالمى در صحن علنى  مجلس ش
ــوص وضعيت آب و برق  مجلس در خص
خوزستان، اظهار مى كند: افت ولتاژ برق و 
ــانات مستمر در شبكه برق خوزستان  نوس
موجب خسارت وسايل الكترونيكى مردم 
ــده است و پيشنهاد مى شود  اين منطقه ش
ــرق در فصل  ــل تعرفه هاى آب و ب حداق

تابستان در اين مناطق اصالح شود.
ــتان از  ــتان خوزس ــد: مردم اس وى مى افزاي
ــهروندى مانند آب  ابتدايى ترين امكانات ش
ــال  ــب در طول س ــرق هم به طور مناس و ب
ــتند، با توجه به تأكيدات مقام  برخوردار نيس
معظم رهبرى در خصوص لزوم توجه ويژه 
حاكميت به بحران اخير استان خوزستان، بايد 
اقدامات دولت درزمينه رفع بحران در استان 

خوزستان تقويت شود.

سيدرحيم آقازاده

پراكنش نامناسب فضاهاي سبز شهري در اهواز
 نويد قائدي 

آگهى ابالغ دادخواست 
بدين وسيله به خوانده خانم فاطمه شريفى مجهول المكان ابالغ مى گردد

دادخواستى به شماره  249/24/96 ح توسط خواهان آقاى حامد ديوانى  خفائى  
به طرفيت شما بخواسته الزام به تعهد به اين مرجع واصل گرديده 
و جلسه رسيدگى در تاريخ 96/8/7 -  ساعت    9,30 در شعبه قاضى

 شورا واقع در اهواز مجتمع شماره4 شوراى حل اختالف اهواز تعيين شده
 لذا در وقت مقرر در شعبه حاضر شويد و قبل از روز رسيدگى جهت دريافت

 نسخه ثانى دادخواست و ضمائم آن به اين مرجع مراجعه نمائيد./ و
شوراهاى حل اختالف مجتمع 4 اهواز
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جتماعى ا

تعاونى هاى زنان توسعه مى يابند
مشاور وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى در امور بانوان از دردست اجرا 
بودن 3348 شركت تعاونى زنان خبر داد و گفت: اين تعداد تعاونى با 
29784 نفر عضو و اشتغالزايى 39599 نفر در وضعيت در دست 

اجرا قرار دارند.
تعاونى  شركت   3348 بودن  اجرا  دردست  از  نگين  وحيده 
زنان خبر داد و گفت: اين تعداد تعاونى با 29784 نفر عضو و 
اشتغالزايى 39599 نفر در وضعيت در دست اجرا قرار دارند كه 
بيشترين فراوانى آنها در سه گرايش نساجى، چرم و پوشاك، 

فرش دستباف و زراعت است.
وى با بيان اين كه 25درصد اعضاء تعاونى هاى فعال كشور 
شامل زنان است گفت : درحال حاضر از حدود 96000 تعاونى 
تعاونى  درصد)  (معادل 11  تعاونى  حدود 10435  كشور  فعال 

زنان است.
و  بانوان  امور  در  اجتماعى  رفاه  و  كار  تعاون،  وزير  مشاور 
خانواده، به وضعيت مشاركت زنان در سمت هاى مديرعامل، 
هئيت مديره و بازرسان تعاونى هاى فعال كشور اشاره كرد و 
گفت: بر اساس اطالعات وارد شده به سامانه جامع آمارهاى 
ثبتى تعاونى ها، از تعداد كل 79815 نفر مديرعامل تعاونى 
هاى فعال كشور، تعداد 8949 نفر(معادل 11 درصد) بانوان 

هستند.
وى  به ساماندهى تعاونى هاى توليدى موفق زنان در سطح 
كشور اشاره كرد و گفت: در اين راستا تعاونى فرااستانى با عنوان 
”تعاون – تجارت ايران» با همكارى اتاق تعاون ايران شكل 
گرفته كه منجر به شناسايى بيش از 130 شركت تعاونى شده 
است. هدف از تشكيل اين تعاونى ايجاد بازار جديد براى توليدات 

تعاونى هاى تحت پوشش و نيز توسعه بازار آنهاست.
مشاور وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى در امور بانوان و خانواده، 
از برنامه ريزى وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى در راستاى توسعه 
بيش از پيش تعاونى هاى زنان خبر داد و گفت: براى اين منظور راه 
اندازى تعاونى هاى دانش بنيان، تعاونى هاى فراگير، تعاونى هاى 
تامين نياز مشاغل خانگى و... در حوزه زنان و همچنين تعاونى هاى 

هميار زنان سرپرست خانوار، در دست اقدام است.

 زنان بايد نسبت به حقوق خود
 آگاهى داشته باشند

دستيار رئيس جمهور در امور حقوق شهروندى گفت: زنان بايد نسبت 
به حقوق شهروندى خود آگاهى داشته باشند.

  شهيندخت موالوردى  در نشست تخصصى جايگاه زن در حقوق 
شهروندى كه در سنندج برگزار شد، اظهار كرد: پيش شرط تحقق 
حقوق شهروندى، حاكم بودن فضاى آرام بر اقتصاد و امنيت در كشور 
است.  وى در ادامه گفت: ميراث بر جاى مانده از دولت هاى پيشين 
اين دولت را به اين امر واداشت كه به حوزه هاى اقتصاد معيشتى و 
سياست خارجه متمركز شود و عمال ورود بر عرصه هاى فرهنگى 
و اجتماعى بر دولت تنگ شد. دستيار ويژه رئيس جمهورى در امور 
حقوق شهروندى عنوان كرد: اولويت دولت تحقق اهداف مذكور 
براى تحقق ساير وعده ها در عرصه هاى اجتماعى و فرهنگى و 
ايجاد مطالبه گرى بود. وى عموميت منشور حقوق شهروندى را فارغ 
از مذهب و دين و تبعه شامل همه شهروندان دانست و گفت: در اين 
ميان استان كردستان به واسطه قرار داشتن در شرايط جغرافيايى خاص 
و نبود زيرساخت هاى مناسب نسبت به ساير استان هاى برخوردار، داراى 
مشكالت عمده اى چون بيكارى و در پى آن ساير آسيب هاى اجتماعى 
است لذا با گشايش هاى اقتصادى فرصت براى فعاليت در اين استان نيز 
بيشتر خواهد شد. موالوردى به تعامل دو جانبه شهروندان از منظر حقوق 
شهروندى با دولت تاكيد كرد و گفت: نمايندگان سمن ها و شهروندان با 
نظارت بر فعاليت هاى دولت مى توانند خواسته و نياز و گزارش هاى خود 
را مطرح و دولت را نسبت به وقايع بيرون آگاه سازند. وى در بخش 
ديگرى از سخنان خود به آگاهى بخشى زنان نسبت به حق و حقوق 
خود نيز اشاره و تاكيد كرد: دولت در كنار بخش غيردولتى با اولويت قرار 
دادن آموزش، گام هايى را برداشته اما زنان و به ويژه مادران به واسطه 
نقش پر رنگ خود در كانون خانواده مى توانند با يادگيرى مفاهيم 
حقوق شهروندى و تسرى آن به اعضاى خانواده از تكاليف و جايگاه 
خود آگاه شوند. موالوردى در پايان به بحث كولبرى و مشكالت 
آن هم اشاره كرد و گفت: پديده كولبرى و توحه به حقوق كولبران 
در استان كردستان در دستور كار جدى دولت قرار دارد و چون اين 
وضعيت ناشى از عوامل اقتصادى است با رونق و گشايش اقتصادى 

مى توان مانع روى آوردن مردم به اين مشاغل شويم.

نـان ز

براى خروج آقايون از كشور اجازه كتبى همسر يا مادر الزمه!
دوست ندارم شوهرم بعد از ازدواج بره!

پسرم، خواهرت اگه با دوستاش ميره مسافرت دختره! شما پسرى! 
ايشاال عيد با خودمون ميرى! 

در روزهاى اخير موج جديدى از دگرديسى فكرى تحت عنوان 
هشتگ ”كليشه برعكس“ در توييتر به راه افتاد و در اندك زمانى ساير 

شبكه هاى اجتماعى را نيز تحت تأثير قرار داد. 
اين هشتگ انتقادى با محتواى برابرى خواهى جنسيتى در قالب طنز 
اجتماعى ايجاد شد و با ايجاد فضاى تصويرسازى معكوس، سعى در 
القاى حس هم ذات پندارى و درك مردان از تبعيضات و محدوديت 

هاى ريشه دار زنان دارد. 
طنز در ادوار گوناگون از قدرت بااليى براى نقد اوضاع اجتماعى، 
جايگزين نمودن و به ثمر نشاندن باورهاى سازنده برخوردار بوده است. 
گاهاً يك عبارت طنزآلود و كنايه آميز نسبت به چندين صفحه بيانات 

روان شناختى، مخاطب را بيشتر به تأمل وا مى دارد. 
”كليشه برعكس“ مى تواند اهرمى باشد براى متقاعد ساختن مردان 
نسبت به درك و پذيرش دشوارى هاى دنياى زنانه در سايه سنگين 
نابرابرى ها. دشوارى هايى كه شايد بواسطه تكرار عادى بنظر مى 
آيند اما زمانى كه يك مرد خود را در چنين جايگاهى تصور مى نمايد، 

شوكه  كننده بنظر مى رسد. 
اينكه سر منشأ اين تبعيضات چه بوده و چرا در اعصار مختلف به 
اين امر دامن زده شده است، هزاران هزار صفحه را سياه مى نمايد 
اما پرسش اينجاست كه چرا در قرن بيست و يك و اوج شكوفايى 
بشر در عرصه هاى گوناگون، توانمندى ها، حقوق و شاخصه هاى 

ارزشمندى يك انسان مورد ارزيابى قرار نمى گيرد بى آن كه سمت و 
سوى جنسيت محورى پيدا كند؟!

آيا سركوب بخش عظيمى از پتانسيل هاى زنان با در نظر گرفتن 
نقش پررنگى كه در پرورش نسل هاى آينده دارند، سير تكامل 
فرهنگى يك جامعه را كه بنيادى ترين عامل رشد يك كشور 

محسوب مى شود با خلل مواجه نمى سازد؟!
الزم به ذكر است كه در اين حوزه انگشت اتهام صرفاً آقايان را نشانه 

نمى گيرد. 
چه بسا مردانى كه با بينش عميق و درك ناهمگونى اوضاع جامعه، 
از اعمال اين تبعيضات به تنگ آمده اند و زنان را به چشم رقباى 
بالقوه خود نمى بينند كه با دربند بودن آنان، احساس سلطه جويى 

آن ها ارضا گردد. 
و چه بسيار زنانى كه تحت تأثير باورهاى القا شده از فضاى خانواده، 
جامعه و... ايستادن در پله دوم را مطلوب و كافى مى دانند و ارتقاى 

جايگاه اجتماعى هم جنسان خود را مخرب و خانمان برانداز!
جايگاه  و  حقوق  در  توازن  ايجاد  كه  است  غيرمنصفانه  بنابراين 
اجتماعى، سياسى و... را مسووليت مردان بدانيم و خود را مبرا از تالش 

و احقاق مطالبات.
اين امر مستلزم همت واالى زنان و مردانى است كه رسالت بشر را 
رشد، پويايى و به منصه ظهور رساندن استعدادهاى نهفته تعبير مى 

كنند و سعى در التيام زخم عميق و ديرينه  جنسيت محورى دارند. 
 نگو دركت مى كنم! 

احساس سوختن به تماشا نمى شود!  آتش بگير  تا بدانى  چه مى 
كشم! 

شـت ا د د يا بامداد زاگرس _ فاطمه راوندى

كليشه برعكس

نهنگ هاى زيادى در اطرافمان است، آنها را انكار نكنيد، ببينيد از جان نوجوان ها 
چه مى خواهد؟

يك محقق علوم رفتارى مى گويد: يكى از بزرگترين مشكل هايى با آن سر و كار 
داريم، نداشتن مهارت نه گفتن در بين نوجوانان است كه آنها را به دام رفتارهاى 

پرخطر مى كشاند.
«مدت هاست كه لباس آستين بلند مى پوشم. مانتوهايم هم ديگر آستين كوتاه 
نيستند. مادرم فكر مى كند براى رعايت مسايل دينى است. فكر مى كند مذهبى 
شده ام كه دست و پايم را مى پوشانم. خوشحال است. دستم را نديده. نمى داند 
خط خطى شده. خط خطى اش كرده ام.» اينها گفته هاى يكى از شاگردان يك 
مشاور مدرسه است كه با نوجوان ها سر و كار دارد. او مى گويد تنها همين شاگرد 
هم نيست، باز هم شاگردانى دارد كه بدنشان را خط انداخته اند، با تيغ، موضوعى 

كه مدتى است هشدارهايى درباره اش داده مى شود؛ خون بازى. 
 خون بازى نامى است كه روى خط  خطى كردن دست و پا و آسيب زدن به بدن 
با تيغ گذاشته اند. اتفاقى كه همين چند ماه پيش بعضى از كارشناسان اجتماعى 
و تربيتى، به عنوان موج جديدى از آن نام بردند و هشدار دادند كه وارد مدارس، 
مخصوصا مدارس دخترانه پايتخت شده  تا هيجان طلبى، افسردگى، نياز به ديده 
شدن، نمايش قدرت، اعتراض، برون ريزى خشم و بسيارى از عواطف ديگر 

سركوب شده دوران نوجوانى از اين طريق بروز پيدا كند.
 اين هشدارها اما خيلى جدى گرفته نشد، كسى ريشه يابى نكرد كه چه چيزى و 
چرا كم است، چه مشكلى وجود دارد و كدام نهاد بايد وارد عمل شود تا نوجوان ها 

روى  خون آلود  خط هاى  از  نه  را  غرورشان  و  نفس  عزت 
اندامشان، بلكه از كشف استعدادها و افزايش مهارت هايشان 
به دست بياورند. كسى چند و چون اين ماجرا را جويا نشد و 
درباره اتاق هاى تاريك و خلوت و خون آلود نوجوان ها تحقيقى 
نكرد، كسى حتى به نوشته هاى آنها در شبكه هاى مجازى 
و اينستاگرام و وبالگشان توجه نكرد و اين نوشته هايشان را 
نخواند كه گفتند: دو تا دست دارم، يكى قاتل مى شه يكى 
قربانى ... اين خون منه، به خونم عادت كن .... آروم مي كشم 
روي پوستم تا سوزش دردناكشو با تمام وجود احساس كنم .. 
.هميشه راهم همين بوده، از مچ تا آرنج ... يه راه باريك قرمز... 
وقتي خون از رگ هام مي زنه بيرون آرامشم برمي گرده سر 

جاش، رگ، تيغ، خون، به اين مي گن يه بازي قشنگ!
 كسى اين نوشته ها را نخواند تا ظاهرا آب از آب تكان نخورده 
باشد و با انكار ماجرا، همه چيز خودش درست شود! حاال اما 
دوباره ماجراى خون بازى مطرح شده، اين بار با شكلى جديدتر، 
منسجم تر، پيچيده و پرهيجان و البته خطرناك تر و جهانى، 

آن هم در قالب يك چالش به نام «نهنگ آبى»، نهنگى كه آمده تا طى يك 
بازى، مرحله به مرحله طعمه هاى بيشترى بگيرد و فربه تر شود، به قيمت جان 

نوجوان ها.
نهنگ آبى دقيقا چه مى خواهد؟

اين كه نهنگ آبى و بازى ها و چالش هايى مثل آن، از جان نوجوان ها چه 
مى خواهند، به جاى اين كه در مجامع تحقيقاتى و دانشگاهى پرسيده و برايش 
راهكار پيدا شود، حاال در خانواده ها به عنوان يك نگرانى جدى مطرح شده است. 
اعضاى خانواده كه هركدام تنها بخشى از اين ماجرا را شنيده اند، در همان فرصت 
كمى كه براى گفت وگو پيدا مى كنند، از بازى خطرناكى مى گويند كه بچه ها 
بايد حواسشان را درباره آن جمع كنند؛ پدر و مادرهايى كه دقيقا نمى دانند از چه 
چيزى بايد نگران باشند و درباره چه چيزى بايد به بچه هايشان آگاهى بدهند، با 
اطالعات دست و پا شكسته، خبرهايى كه در اينترنت خوانده اند را منتقل مى كنند 
و نتيجه به جاى آگاهى، مى شود هيجان و جذابيت بيشتر، مى شود جستجو و 
دنبال كردن ماجرا از طرف فرزندشان براى عقب نماندن از قافله، و آنها خودشان 
دست به كار مى شوند تا ببينند اين نهنگ، قرار است چه كار كند كه اينطور 

صدايش همه جا پيچيده.
با يك جستجوى ساده در اينترنت، اطالعاتى درباره اين بازى پيدا مى شود، اين 
كه چه قوانينى دارد و چه مراحلى را بايد پشت سر گذاشت. نهنگ آبى، يك 
بازى است، كه قرار نيست يك شبه تمام شود، روزها طول مى كشد و مرحله 
به مرحله بيشتر بازى كننده را درگير خودش مى كند، هر روز از طرف مدير بازى 
وظيفه اى به متقاضى بازى محول مى شود كه بايد آن را تمام و كمال انجام دهد 
و عكس ها و شواهدش را براى مدير بفرستد، وظيفه هايى كه تقريبا تمامشان 
انزوا و خشونت دارند، مثل اين نمونه ها:  مرحله اول - به كمك يك تيغ، عبارت 
"f57“ را روى دستت حك و نتيجه را براى مدير بازى ارسال كن. مرحله 
دوم - راس ساعت 04:20 صبح از خواب بلند شو و چند فيلم ترسناك كه توسط 
مدير برايت ارسال شده ببين. مرحله سوم - به موازات سياهرگ، روى بازويت 
سه مرتبه خراش بينداز (اين زخم ها نبايد عميق باشند). از نتيجه عكس گرفته 
و براى مدير بازى ارسال كن. مرحله چهارم - يك نهنگ روى كاغذ بكش و 
بعد، تصوير آن را براى مدير بفرست. مرحله پنجم - اگر براى تبديل شدن به 

يك نهنگ آماده اى، عبارت ”Yes" را با استفاده از تيغ روى بدنت حك كن. 
اگر هنوز آمادگى ندارى، بايد تنبيه شوى! مجازات تو اين است كه چندين جاى 

بدنت را با تيغ برش بدهى ....!
و اين مراحل آنقدر ادامه پيدا مى كند كه به اعالم نهنگ بودن از سوى فرد بازى 
كننده و ايجاد تصوير نهنگ روى بدن مى رسد و درنهايت يعنى در مرحله پنجاهم 

بايد اين دستور اجرا شود: از يك ارتفاع بلند به پايين بپر.
 خودكشى «نهنگ ها» در روسيه

گفته مى شود اين بازى از طرف يك دانشجوى جوان اخراجى رشته روانشناسى 
ساخته شده، كسى كه ادعا مى كند هدفش از ساخت اين چالش، اين بوده كه 
جامعه را از وجود افرادى با بيمارى هاى روانى و اختالالت شخصيتى يا افرادى 
كه ارزش خاصى ندارند پاك كند. او در مدت كوتاهى، توانسته نوجوان هاى 
زيادى را به چالش بكشد و در روسيه، آمارى از خودكشى بيشتر از 100 نوجوان 

بر اثر درگير شدن با اين بازى مطرح شده.
چالش نهنگ آبى، كه اسمش برگرفته از خودكشى نهنگ هاست و در سال 
2013 راه اندازى شده، معموال از طريق ارسال لينك شروع مى شود. براى افرادى 
كه اغلب از قبل شناسايى شده اند، لينكى ارسال مى شود كه درصورت تمايل به 
عضويت در اين بازى، از طريق آن لينك وارد چالش شوند، آنها به سواالتى كه 
سالمت روانى شان سنجيده مى شود جواب داده و تعهد مى دهند كه اين بازى 
را تا پايان دنبال كنند. افرادى كه اين بازى را شروع مى كنند، ممكن است تصور 
كنند در نيمه هاى راه مى توانند از اين چالش خطرناك خارج شوند، اما با اطالعاتى 

كه در اختيار مدير بازى قرار مى دهند و او را از موقعيت مكانى شان باخبر مى كنند، 
به محض اين كه به فكر انصراف بيفتند، با تهديدهايى مواجه مى شوند كه اين 
تهديدها آنها را مجبور به ادامه بازى و درنهايت رسيدن به مرحله  پنجاهم، يعنى 

مرگ، مى كند.
با اين كه گفته مى شود مدير اين چالش خطرناك دستگير شده و راه هاى رسيدن 
به آن مسدود است، اما هنوز قرار گرفتن در اين آزمون به ظاهر شجاعت، 
طرفدارانى دارد و نه تنها در روسيه بلكه در كشورهاى ديگر مثل هند و فرانسه 
هم قربانيانى گرفته است. در كشور ما اما، با اين كه زمزمه هايى درباره اين 
چالش خطرناك شنيده مى شود و اطالعاتى درباره آن دست به دست مى شود، 
خوشبختانه هنوز خودكشى ناشى از آن گزارش نشده، با اين حال توانسته 
خانواده ها را نگران كند و واكنش هايى از مسئوالن را هم به همراه داشته باشد؛ 
مثل واكنش رييس اورژانس اجتماعى كه خواسته: اخبار و فيلم هاى نهنگ آبى 

را منتشر نكنيد.
نهنگ هاى زيادى در اطرافمان است

اما انكار بهترين راهكار است؟ اصال چقدر بايد نگران شيوع اين چالش در بين 
نوجوان هاى كشورمان باشيم؟ و چرا نوجوان ها بيشترين گروهى هستند كه درگير 
اين موضوع مى شوند؟ دكتر مصطفى فروتن، عضو شوراى سياستگذارى جامعه 
ايمن، در گفت وگو با خبرآنالين، در پاسخ به اين سوال ها مى گويد: رفتارهاى 
انسان بر اساس شرايط و مقتضيات منتسب بر شرايطشان تعريف مى شود و 
طبيعتا يكسرى رفتارها در گروه هاى سنى مختلف شيوع بيشترى دارند يعنى جزء 
كارهايى به حساب مى آيند كه بيشتر در آن گروه سنى انجام مى شود. يكى از 
رفتارهاى گروه سنى نوجوانان، رفتارهاى غيرمتعارفى كه رويكرد هيجان محور 
دارند و اين موضوع به دليل مكانيسم اين مقطع سنى است، اين دوره در يك 

محور هويت تعريف مى شود؛ يا درواقع بحران هويت.
اين محقق علوم رفتارى، با اشاره به عوامل ژنتيكى و محيطى يا اكتسابى در بروز 
بحران هاى مختلف در سنين مختلف، توضيح مى دهد: بايد توجه داشته باشيم 
كه هيچ پديده اى را در وضعيت رفتار ارگانيك يا موجود زنده به صورت تك عاملى 
ارزيابى نمى كنيم؛ يعنى هر فردى رفتار به خصوصى را نشان دهد آن را پاى اين 
نمى گذاريم كه صرفا داراى اختالل ژنتيكى يا روانى است بلكه بايد به عوامل 

محيطى و آنچه باعث شده او دست به چنين كارهايى بزند هم بايد توجه كنيم.
او به چالش نهنگ آبى اشاره مى كند و با بيان اين كه اين روزها تبديل به چالشى 
شده كه ذهن بسيارى را درگير كرده و مراجعانى هم دارد كه در اين زمينه 
سواالتى دارند، مى گويد: معموال اين بازى ها برگرفته از يك نوع هوش سياه 
است و مشابه آن را قبال هم داشته ايم اما شايد چون به خودكشى ظرف مدت 
كوتاهى منجر نشده يا در اين حد رسانه اى نشده، حساسيت كمترى روى آنها 
وجود داشته در حالى كه بازى هايى مانند حقيقت و شجاعت و امثال آن، دقيقا 
روى همين ويژگى افراد دست مى گذارند و از شيوه ترغيب و تحريك يا حتى 
تحقير استفاده مى شود تا افراد مجبور به انجام كارى شوند. درواقع درست است 
كه اين چالش، در حال حاضر سروصدا ايجاد كرده و نام خطرناكى كه روى آن 
گذاشته شده توجه افراد مختلف را نسبت به آن جلب كرده، اما بازى هاى ديگرى 

هم هستند كه مى توانند همينقدر خطرناك باشند و از آنها غفلت مى شود.
به گفته فروتن، بايد نگران نهنگ هاى زياد ديگرى هم كه در اطرافمان وجود 
دارد باشيم. اين بازى ها نقطه حساس افراد را درگير كرده و از اين طريق جواب 
مثبت دريافت مى كنند؛ بعضى بازى ها مانند نهنگ آبى در مدت زمان كمترى 
فرد را به مرحله باالى خشونت مى رسانند و بعضى در زمان بيشترى، بعضى فرد 

را به خشونت عليه خود وامى دارند و بعضى ديگر خشونت عليه ديگران.
ناتوانى در «نه» گفتن؛ خطرناك ترين چالش

دليل استقبال از اين بازى ها و پيشروى افراد تا اين حد چيست؟ دكتر فروتن 
به عوامل مختلفى در اين زمينه اشاره مى كند: زيرساخت اين بازى به شكلى 
است كه افراد را ترغيب به انجام اين كار مى كند. افرادى كه 
اين بازى را انجام مى دهند در دوره جوانى يا نوجوانى هستند 
و تحريك پذير بودن و هيجان طلبى در اين افراد از داليل 
پاسخ مثبتشان به چنين رفتارهايى است. اين بازى ها و امثال 
آنها كفايت و توانمندى افراد را تحقير مى كند يعنى آنها را وادار 
مى كند كه براى اثبات توانايى هايشان به چنين كارهايى دست 
بزنند. به طور كلى ساز و كار اين بازى مبتنى بر عدم تعادل 
روان است و اغلب افراد بيمار و كسانى كه اختالالت روان 
داشته باشند دست به اين كار مى زنند اما نبايد از اين غافل شد 
كه مى تواند افرادى را هم درگير كند كه مهارت هاى ارتباطى 
را نياموخته اند، اعتماد به نفس كمى دارند، درخانواده هايى ناآرام 
و مشوش زندگى مى كنند و از طرف اطرافيانشان جدى گرفته 

نمى شوند.
دكتر فروتن، محقق علوم رفتارى، به اين كه چقدر بايد نگران 
اين چالش در كشورمان باشيم هم اينطور پاسخ مى دهد: تا 
به امروز گزارشى درباره چالش نهنگ آبى از سوى پليس به 
دست ما نرسيده اما مشابه چنين اتفاقاتى هرروزه  وجود دارد كه حتى ممكن است 
خطرناك تر از اين چالش باشد و بايد آنها را جدى بگيريم نه اين كه چون نام 
و نشانى روى آن گذاشته نشده، از كنار آن به سادگى عبور كنيم. درواقع حتى 
اگر نگران چالش نهنگ آبى نباشيم، نبايد مسئوليتمان را در قبال رفتارهاى دوره 
نوجوانى فراموش كنيم. درواقع هشدار من نسبت به سه گروه است؛ خانواده ها و 

والدين، نوجوانان و مسؤالن.
اين روانشناس همچنين تاكيد مى كند: اولين چيزى كه به خانواده ها توصيه 
مى شود اين است كه هر مقطعى از زندگى را بشناسند يعنى مهارت آگاهى و 
شناختن مقطع سنى فرزندان و شرايط خاص آن مقطع را داشته باشند و متناسب 
با آن با فرزندشان برخورد كنند. دومين توصيه، يادگيرى مهارت هاى فرزندپرورى 
است. فرزندپرورى مثبت دانش بسيار بزرگى است كه مبتنى بر پرهيز از افراط 
و تفريط ها است. همانطور كه مى بينيم گروهى ازخانواده ها به شدت سختگير 
هستند و گروهى ديگر هم به طور كلى از وضعيت فرزندشان غافلند كه هر دو 
اشتباه است. يكى ديگر از مصاديقى كه در بحث هاى مشابه به خانواده ها توصيه 
مى كنيم اين است كه آگاهانه مسايل روز اجتماعى را پيگيرى كنند چون آگاهى 
والدين روى رفتارها و مسايل اجتماعى بسيار اهميت دارد و مى توانند به موقع 

فرزندشان را از خطرهاى احتمالى آگاه كنند.
او ادامه مى دهد: نوجوانان و جوانان بايد دانش ها و مهارت هايى را بياموزند 
كه يادگيرى نه گفتن يكى از مهم ترين مهارت هاست كه مى تواند در موارد 
زيادى مانند همين چالش نهنگ آبى نجات دهنده آنها باشد. يكى از بزرگترين 
مشكل هايى كه در حال حاضر با آن سر و كار داريم، نداشتن مهارت نه گفتن 
است و همين است كه بايد نگران مصرف انواع مواد مخدر و مشروبات الكلى، 

رفتارهاى پرخطر جنسى، انواع بزه ها و آسيب هاى اجتماعى باشيم.
 با همه اينها، به گفته دكتر فروتن، نقش مهم در كاهش آسيب هاى اجتماعى 
را مسئوالن دارند، اين مسؤالن هستند كه قوانين محافظتى و حمايتى از 
خانواده ها را تدوين مى كنند، مى توانند در پيشگيرى از آسيب ها برنامه ريزى 
و فعاليت كنند و براى گروه هاى سنى مختلف، راهكارهاى تامين سالمت 
روان را در نظر بگيرند چون امروز اين نهنگ تهديدگر جان بخشى از جامعه 

است، فردا نهنگ هاى ديگر.

خطر "توقف جراحى هاى الكتيو" و اعتراض گروهى از ارايه 
كنندگان خدمات سالمت به ويرايش مجدد يك كتاب؛ به 
چالش مهم اتاق  عمل هاى بيمارستان ها تبديل شده و بيم 
آن مى رود كه بيماران با وجود نوبت هاى بعضا طوالنى، در 

انجام جراحى ها هرچند غيرضرور سرگردان بمانند.
بحث تعرفه هاى پزشكى از چندين سال گذشته همواره 
يكى از مباحث چالش برانگيز نظ ام سالمت كشورمان بوده؛ 
به طورى كه شايد اين سخن به گزاف نباشد اگر بگوييم 
از حدود 20 سال گذشته، تاريخ نظام سالمت ايران به ياد 
ندارد كه پاى تعرفه ها به ميان باشد و گروه يا گروه هايى از 

آن ناراضى نباشند.
ماجراى كتاب تعرفه ها در سال 93

از آنجا كه بسيارى از پرداختى هاى نامتعارف يا همان 
زيرميزى را به همين تعرفه هاى غيرواقعى نسبت مى دادند، 
سال 93 و در قالب گام سوم طرح تحول نظام سالمت، 
كتاب ارزشگذارى نسبى خدمات سالمت بازنگرى شد و 
گروه هاى مختلف پزشكى رشد قابل مالحظه اى را تجربه 
كردند؛ رشدى كه به اذعان كارشناسان و مسووالن نظام 
سالمت هنوز تا واقعى شدن تعرفه ها فاصله زيادى داشت.

البته اصالح كتاب تعرفه ها در سال 93 هم نتوانست 
رضايت همه گروه هاى پزشكى را به دنبال داشته باشد و 
قرار بر آن شد كه اين كتاب ساالنه مورد بازنگرى و اصالح 
قرار گيرد. مشخص است ، ارزش گذارى خدمات سالمت 
مقوله اى كامال علمى است كه با توجه به سياست هاى 
كالن سالمت و وضعيت اقتصادى و... كشورها به صورت 
ساالنه تعيين مى شود. در ايران نيز وظيفه وزارت بهداشت 
وسازمان هاى بيمه گر، مديريت هزينه درمان است و در 
اين ميان بايد شرايط اقتصاد سالمت و گيرندگان و ارايه 

دهندگان خدمات سالمت را درنظر بگيرند.
دست خالى سالمت در مقابل تعرفه ها

بر همين اساس از آنجايى كه برخى از منابع طرح تحول 
نظام سالمت محقق نشد و همچنين سازمان هاى بيمه گر 
پايه در تامين منابع مالى و پرداخت مطالبات ارايه دهندگان 
خدمات با مشكل مواجه شدند، بنا بر صرفه جويى در منابع 
گذاشته شد. با وجود رشد پنج درصدى گلوبال تعرفه هاى 
پزشكى امسال در خردادماه، اما آنچه كه بيش از رشد 
تعرفه اى ساالنه براى برخى گروه هاى پزشكى از جمله 
بيهوشى و راديولوژى بحث برانگيز شد، ويرايش سوم كتاب 
تعرفه ها بود كه اوايل شهريورماه به تصويب شوراى عالى 
بيمه رسيد. در اين ميان انتشار نامه اى از معاون سازمان 
بيمه سالمت در فضاى مجازى و ارايه چند راهكار براى 
صرفه جويى در منابع، فضا را ملتهب تر كرد؛ راهكارهايى كه 
متخصصان بيهوشى به چرايى عملى شدن تنها يكى - دو 

بند از آن معترض شدند.
البته آناهيتا كشاورزى – معاون سازمان بيمه سالمت 
نيز به اين اظهارات در فضاى مجازى واكنش نشان 
داد و در توضيحاتى گفت: روند تصميم سازى در 

خصوص تعرفه هاى ساالنه، با بررسى هاى كارشناسى و 
ارائه پيشنهادات به دبيرخانه شوراى عالى بيمه آغاز مى شود 
كه متشكل از نمايندگان سازمان هاى بيمه گر پايه، نظام 
پزشكى، سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداشت و وزارت 
رفاه است. وى ادامه داد: از آنجا كه منابع حوزه بيمه سالمت 
محدود است و از سوى ديگر بيش از 95 درصد منابع 
توسط دولت محترم اختصاص مى يابد، بنابراين بيمه ها 
موظف شدند تا متناسب با منابع، مصارف را تعريف كرده و 
پيشنهادات الزم را در جهت خريد خدمات در راستاى ايجاد 

تعادل منابع - مصارف اعالم كنند.
كشاورزى تاكيد كرد: با توجه به تصويب منابع براى سال 
96 معادل هزينه هاى سال 95 براى سازمان بيمه سالمت، 
چاره اى بجز پيشنهاد كاهش تعرفه ها از سوى سازمان هاى 
بيمه گر نبود، چراكه تجربيات سه سال اخير نشان مى دهد 
اجراى ساير روش هاى كنترل تقاضاى القايى و مديريت 
هزينه ها نظير پياده سازى راهنماهاى بالينى، تغيير نظام 
پرداخت در بيمارستان ها، پياده سازى نظام ارجاع و پزشكى 
خانواده و ساير راهكارهاى پيش رو، نياز به بسترسازى و 

صرف مدت زمانى بيش از يك سال خواهد داشت.
وى افزود: در اين راستا ويرايش سوم كتاب در چهارچوب 
فرايند مندرج در قانون احكام دائمى توسعه نهايتاً در هيأت 
محترم دولت به تصويب رسيد و پس از تصويب جهت 
اجرا به دستگاه هاى ذيربط از جمله سازمان بيمه سالمت 
ايران ابالغ شده است. البته به دنبال ويرايش كتاب تعرفه ها 
در سال 93، برخى ها معتقد بودند كه رشد تعرفه اى گروه 
بيهوشى حدود 30 درصد بيشتر از ساير گروه ها بوده است؛ 
مبحثى كه متخصصان اين رشته آن را قبول ندارند و به 
كاهش تعرفه اى شان در طى سه سال گذشته انتقاد دارند؛ تا 
حدى كه عدم اجابت درخواست شان مبنى بر توقف مصوبه 
شهريورماه، برخى اعتراض ها و حتى اعتصاب ها در انجام 
جراحى هاى الكتيو (غيراورژانسى) در برخى شهرها را به 
دنبال داشته است. در اين ميان "به خطر افتادن سالمت 
مردم" جمله اى است كه به اشكال مختلف طى چند روز 
گذشته مطرح شد؛ فارغ از اينكه اين اقدام متخصصان 
بيهوشى چقدر منطبق با سوگند پزشكى و پايبندى به 
آن است و مسئوليت خطرات احتمالى بيماران با كيست، 
شايسته است سياستگذاران و ارايه دهندگان خدمات هر چه 
سريع تر درباره آن به جمع بندى رسند تا سالمت مردم تحت 

تاثير مسايل و درخواست هاى صنفى قرار نگيرد.

بعيد است پزشكان بيهوشى دست از كار بكشند
در همين راستا دكتر ايرج حريرچى - قائم مقام وزير 
بهداشت- در پاسخ به سوالى درباره خبرهاى منتشر شده 
مبنى بر اينكه متخصصان بيهوشى در چند بيمارستان 
و  كشيده اند  كار  از  دست  شيراز  دولتى  و  خصوصى 
جراحى هاى غير ضرور انجام نمى شود، ابراز اميدوارى 
كرد كه اين خبرها واقعى نباشند و گفت: بعيد مى دانم 
كه همكاران مان چنين كارى انجام داده باشند و اگر 
هم مسئله اى وجود داشته باشد فكر مى كنم به زودى 
حل مى شود. البته ما خودمان هم تحت فشار هستيم. 
از طرفى وقتى بيمارى بسترى مى شود حتى اگر با يك 
ساعت تاخير كارش انجام شود، درست نيست. وزير 

جلسه اى  بيهوشى  همكاران  با  نيز  بهداشت 
مبتنى بر تفاهم و همكارى داشتند و مباحثى 
در اين جلسه مطرح شد. بايد توجه كرد كه 
عالى  شوراى  دبيرخانه  در  كه  بررسى  طبق 
بيمه و كميسيون اجتماعى دولت انجام گرفت 
نظراتى  و  مختلف  مقتضيات  به  توجه  با  و 
نسبى  تعرفه هاى  كتاب  داشت،  وجود  كه 
با  حريرچى  كرد.  تغييراتى  ماه  شهريور  در 
داريم  بيمارستان  حدود 1000  ما  اينكه  بيان 
انجام  را  كارشان  خدشه  بدون  آنها  اكثر  كه 
مى دهند، گفت: اگر هم اتفاقى از اين دست 
رخ داده باشد در موارد جزئى بوده است. البته 

ببينيم  تا  دهيم  انجام  را  الزم  بررسى هاى  بايد  ما 
قضيه چه بوده و بعد اظهار نظر كنيم.

سازى  واقعى  با  بهداشت  وزارت  اينكه  بيان  با  وى 
تعرفه ها موافق است، افزود: حال سازمان هاى بيمه گر 
چه آنهايى كه حق بيمه مى گيرند و چه آنهايى كه 
تابع بودجه دولتى هستند، بايد بتوانند اين تعرفه ها را 
تامين كنند. بنابراين واقعى سازى قيمت خدمات، مورد 
نظر وزارت بهداشت است. همانطور كه منتخبين جديد 
اعالم  مختلف  موارد  در  هم  پزشكى  نظام  سازمان 
كردند، قطع رابطه مالى ميان بيمار و پزشك مورد 
نظرمان است و همه پزشكان هم معتقدند كه افزايش 
تعرفه نبايد منجر به فشار مالى به بيماران شود. بنابراين 
تقويت بودجه بيمه ها ضرورى است و بايد بدانيم كه در يك 
محيط مفاهمه كارها بهتر پيش مى روند. از طرفى پزشكان 
ما سابقه درخشانى داشتند و در شرايط جنگ و فشارهاى 

مالى اجازه ندادند كه فشارى به مردم وارد شود.

كم كارى در حوزه درمان 
بر خالف قوانين كشور است

معاونت درمان وزارت بهداشت نيز به موضوع اعتراض 
جراحى  اعمال   برخى  توقف  و  بيهوشى  متخصصان 
غيراورژانسى واكنش نشان داد. روابط عمومى اين معاونت 
در اطالعيه اى به نقل از معاون درمان وزارت بهداشت، 
كرد  درخواست  پزشكى  علوم  دانشگاه هاى  روساى  از 
"در صورتى كه عده معدودى از متخصصين بيهوشى 
جراحى هاى  در  بيهوشى  خدمات  ارائه  در  استخدامى، 
انتخابى و غيراورژانسى همراهى نكنند، براى ادامه روند ارائه 
خدمات درمانى به هموطنان از پزشكان تمام وقت كمك 

خواسته شود."

كاهش تعرفه هاى بيهوشى 25 يا 40 درصد؟
در همين راستا دكتر رضا امين نژاد - عضو انجمن بيهوشى 
درباره علت ايجاد جريان اعتراضى متخصصان بيهوشى 
طى چند وقت اخير توضيح مى دهد و مى گويد:  قرار بود 
بعد از طرح تحول نظام سالمت كتاب ارزشگذارى خدمات 
پزشكى هرسال بازنگرى شود. هرچند كه سال قبل 
تعرفه هاى بيهوشى كاهش داشت، اما امسال نيز كاهش 
اين تعرفه ها 25 درصد اعالم شد ولى در بررسى هاى 
ابتدايى كارشناسى رقم 40 درصد كاهش نيز تاييد شده 
است. اين مصوبه در خردادماه تصويب شد، اما ابالغ آن 
به دليل رايزنى هايى كه در حال انجام بود، چندماه به تاخير 
افتاد. وى مى افزايد: در سال 93 و همزمان با آغاز طرح 
تحول، افزايش تعرفه ها در همه گروه هاى پزشكى  تقريبا 
برابر با يكديگر اتفاق افتاد؛ چراكه طرح تحول دو هدف 
عمده كاهش پرداختى از جيب مردم و برقرارى عدالت 
بين رشته اى را مد نظر قرار داده بود. قبل از سال 93 

دريافتى متخصصان بيهوشى به ازاى هر عمل جراحى، 
يك سوم تا يك پنجم و در مواردى به كمتر از اين رقم 
هم مى رسيد. علت آن هم دريافت هاى نامتعارف همكاران 
جراح بود. براى مثال اگر قبل از طرح تحول براى جراحى 
رينوپالستى پنج ميليون تومان هزينه توسط بيمار به جراح 
پرداخت مى شد، بخش ناچيزى از آن در صندوق بيمارستان 
و بخش عمده اى خارج از صندوق دريافت مى شد.   دريافتى 
متخصص بيهوشى نيز 10 درصد اين مبلغ و به مراتب 
كمتر از آن بود. اين عضو انجمن بيهوشى با اشاره به برنامه 
طرح تحول براى واقعى شدن تعرفه هاى پزشكى، اظهار 
مى كند: علت پديده زيرميزى غيرواقعى بودن اين تعرفه ها 
بوده است؛ همانطور كه به تازگى دكتر فاضل - رييس 
سازمان نظام پزشكى نيز درباره آن صحبت كرده اند. 
وقتى ارزش خدماتى كه جراح ارائه مى دهد نسبت 
به كشورهاى منطقه نيز بسيار پايين است، سيستم 
به سمتى پيش مى رود كه ارايه دهنده خدمت اين 
كمبود را از راه هاى ديگر جبران كنند؛ به همين دليل 
واقعى شدن تعرفه ها گريز ناپذير بود. با اين اقدام همه 
آنچه جراح بايد دريافت مى كرد در قالب صندوق 
بيمارستان رفت؛ در نهايت چون هزينه جراح به اين 
شكل پرداخت مى شد و تعرفه بيهوشى درحال واقعى 
سازى بود، اين موضوع مطرح شد كه تعرفه بيهوشى 

در سال 93 به مقدار زيادى افزايش يافته است.
امين نژاد مى افزايد: وزارت بهداشت تاكيد داشت در 
مرحله اول تعرفه گذارى خدمات در سال 93، تعرفه 
گروه بيهوشى 20 تا 30 درصد بيشتر از ديگران بود، اما در 
ويرايش سال 94 اين تعرفه ها كاهش پيدا كرد. در كتاب 
سال 95 نيز كه  امروز مورد اعتراض قرار گرفته است، دوباره 
كاهش پيدا كرد؛ يعنى امروز دريافتى متخصصان بيهوشى 
در اعمال جراحى يك بيستم جراح است. در همه دنيا 
متخصصان رشته بيهوشى به دليل استرس باال و حياتى 
بودن آن در عمل جراحى، برابر با جراح دستمزد دريافت 

مى كنند، حتى در مواردى بيشتر از جراح است.

 جراحى هايى كه تعويق شان
 خطرى براى بيمار ندارد!

اين عضو انجمن بيهوشى با انتقاد از بومى سازى نامناسب 
كتاب ارزشگذارى نسبى خدمات سالمت در ايران معتقد 
است كه در ايران كتاب ارزشگذارى نسبى به نام بومى 
سازى، سليقه اى ترجمه مى شود؛ هر وزير و معاون وزيرى 

بنا به شرايط در آن اعمال سليقه مى كند، به همين 
دليل توازن بين ارزش خدمات از بين رفته است. ما 
امروز چيزى از كتاب كاليفرنيا در كشور نمى بينيم. در 
آمريكا هرسال چندصد نفر اين كتاب را بازبينى و 
ارزش نسبى خدمات را تعيين مى كنند، اما در ايران دو تا سه 
كارشناس با يك تلفن، به يك تعرفه اضافه  و از تعرفه رشته 

ديگرى كم مى كنند.  
وى با تاييد اخبار مربوط به خوددارى برخى متخصصان 
بيهوشى از انجام عمل هاى غيرضرورى در برخى شهرها از 
جمله شيراز، شهركرد و كرمان، ادامه مى دهد: بيش از شش 
ماه است كه پزشكان بيهوشى با 25 نماينده مجلس، وزراى 
رفاه و بهداشت و معاون رئيس جمهور رايزنى مى كنند. همه 
اين افراد نيز غير كارشناسى بودن اين تعرفه ها را تاييد كرده 
و قول همكارى داده اند، اما هيچكس اقدامى انجام نداده 
است. به همين دليل پزشكان بيهوشى با اعالم قبلى در 
برخى شهرها اقدام به لغو اعمال جراحى الكتيو كردند، اما به 
تعويق افتادن اين عمل ها جان بيمار را به مخاطره نمى اندازد. 
متاسفانه امروز عمل هاى جراحى اى انجام مى شود كه 
ارزش پايه بيهوشى در آن صفر است و به اين متخصصان، 
تنها هزينه پايشى كه طى چند ساعت انجام مى دهند، 
تعلق مى گيرد. عضو انجمن بيهوشى درباره منافات اين 
موضوع با سوگند پزشكان درباره متعهد بودن به حفظ 
جان بيماران نيز مى گويد: اين موضوع تيغى دولبه است؛ 
99 درصد همكاران ما با اين حرفه است كه زندگى خود 
را مى گذرانند. اينكه بگوييم اين اقدام پزشكان منافاتى 
با قسم آنها دارد براى مدينه فاضله اى است كه تصميم 
گيرى در آن بر مبناى خرد جمعى صورت  گيرد، نه 
تصميم عده اى خاص. وى مى افزايد: جراحان نيز در 
اين زمينه همكارى كردند و خوشبختانه اين موضوع به 
ضرر بيماران تمام نشده است. اين رويكرد در بسيارى از 
نقاط دنيا نيز اتفاق افتاده است. اين موضوع زمانى صورت 
مى گيرد كه وضع از كنترل خارج شود، از طرفى هم وزير 
بهداشت در حضور نمايندگان جامعه بيهوشى اعالم كرده اند 
من مخالف كاهش تعرفه ها بوده ام. از طرف ديگر آقاى 
جهانگيرى نيز گفته اند كافى است وزيربهداشت به من تلفن 
بزنند تا اين مصوبه را ملغى يا متوقف  كنم و بررسى 
كارشناسى روى آن انجام مى شود، اما با اين وجود هنوز 
هيچ اتفاقى نيفتاده است.  امين نژاد همچنين تاكيد مى كند 
كه جامعه متخصصان بيهوشى متعهد مى شوند اگر طبق 
بررسى هاى كارشناسى مسئوالن به اين نتيجه برسند كه 
در همه اين سال ها متخصصان بيهوشى دريافتى اضافه اى 
داشته اند، از ابتداى طرح تحول همه اين رقم هاى اضافه را  

به صندوق دولت برمى گردانند.

درخواست جامعه بيهوشى 
براى توقف مصوبه اى جنجالى

امين نژاد تاكيد مى كند: جامعه بيهوشى درخواست توقف 
مصوبه كاهش تعرفه هاى بيهوشى را دارد تا زمانى كه 

بررسى هاى كارشناسى انجام شود.
امين نژاد درباره موضع سازمان نظام پزشكى نسبت به 
اعتراض جامعه پزشكان بيهوشى و كاهش تعرفه هاى آنها 
نيز توضيح مى دهد و مى گويد: سازمان نظام پزشكى هنوز 
جلسه رسمى و اعالم موضع نداشته  است، اما شنيده شده 
كه در اولين جلسه اين سازمان، يعنى 30 شهريور درباره اين 
موضوع اعالم موضع مى كنند. از آنجا كه گفته شده برخى 
جراحان خواستار كاهش تعرفه بيهوشى از وزير بهداشت 
بودند، ما منتظر اعالم موضع دكتر فاضل - رييس كل 

نظام پزشكى در اين زمينه هستيم.
وى در اين باره مى افزايد: جامعه بيهوشى در چند سال اخير 
همراهى و همگامى خود رانشان داده و هميشه كمترين 
برخورد را با سيستم داشته است، اما امروز به ستوه آمده اند. 
اگر بحران مديريت نشود، انتهاى آن قابل پيش بينى 
نخواهد بود. انتظار مى رود اين موضوع با حضور تيمى 

بى طرف و نمايندگان صنف بررسى شود.
وى همچنين مى گويد: بودجه  سال 96 طرح تحول 
نظام سالمت با وجود افزايش هزينه ها، برابر با سال  95 
است؛ در نتيجه همان بدهى هاى سال 95 در سال96 
نيز وجود خواهد داشت. بيمه، ساليانه تيم كارشناسى 
دهد.  كاهش  را  هزينه ها  كه  مى كند  بسيج  را  خود 
سال گذشته نيز يكى از معاونان سازمان بيمه سالمت 
كاهش  در  را  بحران  اين  از  رفت  برون  راهكارهاى 
پرداختى به پزشكان در چند بند خالصه كردند كه يكى 
از آنها كاهش تعرفه هاى بيهوشى بود. اگر از همان ابتدا 
مى گفتند پولى نداريم و مى خواهيم از دريافتى پزشكان 
كم كنيم، ما پزشكان بيهوشى به عنوان اولين گروه 
داوطلب مى شديم. اما اگر پولى نداشتند چرا براى ساير 
گروها پنج درصد افزايش تعرفه داشته اند؟ مى توانستند 

آن را ثابت نگهدارند.
عضو انجمن بيهوشى با بيان اينكه كاهش  25 درصدى 
تعرفه هاى بيهوشى به اذعان خود وزارتخانه كمتر از يك 
درصد در هزينه ها صرفه جويى مى كند، ادامه داد: در تمام 
دنيا افراد نخبه وارد رشته بيهوشى مى شوند، اما در كشور ما  
تمايل پزشكان عمومى براى ورود به آن كم شده است. 
همين امروز درخواست هاى زيادى در مورد تغيير رشته و 
انصراف از طرف رزيدنت هاى بيهوشى مطرح شده است؛ با 
ادامه اين روند در 10 سال آينده در رشته بيهوشى كسانى را 

نخواهيم داشت كه شايسته آن باشند.

جنجال «بيهوشى» و اعتصاب در اتاق هاى عمل

«نهنگ آبى» نوجوانان ايرانى را هم طعمه مى كند؟
  فهيمه حسن ميرى
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كارون
شـت ا د د يا على دينى تركمانى

 در سال 1394 دامنه رشد منفى در بخش هاى اقتصاد كشور تا 35 درصد 
نيز ارزيابى مى شد. ركود مسكن سبب شد تا بخش هايى كه منجر به 
ايجاد ركود در اقتصاد كشور و به ويژه صنايع شده و تقاضا را به شكل 

چشمگيرى براى توليدات بنگاه ها كاهش دهد.
 نرخ رشد منفى درآمد ملى سال 1391 و 1392 كه حتى به منفى 19 
درصد رسيد.رقمى كه نشان مى دهد قدرت خريد مصرف كنندگان از آن 
زمان كاهش يافت و در طرف تقاضا توليدات صنايع كارخانه اى با مشكل 

فروش روبرو شدند.
در چنين شرايطى دولت يازدهم سياست هاى كنترل تورم را در دستور 
كار قرار داد كه  از عوامل ماندگارى ركود در كشور محسوب مى شود.
همزمان با كنترل تورمريال  نقدينگى رشد كرده است،هرچند در حدود 
120 تا 130 هزار ميليارد تومان آن مربوط به موسسات پولى و مالى است 
كه از سال هاى قبل هم وجود داشتند ولى در شمار نقدينگى كشور به 

حساب نمى آمدند ولى اكنون محاسبه مى شوند.
در شروع به كار دولت دوازدهم شاهد تغييرات نرخ تورم بوديم.اگرچه 
احتمال بازگشت تورم دورقمى وجود دارد، اما حتما اين تورم در سطح 
سال هاى گذشته نخواهد بود. يعنى اگر تورم دورقمى شود، در دامنه 
10 تا 15 درصد خواهد بود. زيرا سياستهاى اقتصادى دولت به گونه اى 
اسـت كه از اين موضوع جلوگيرى مى كند. اگرچه عوامل بسيارى در 

سـطح عمومى قيمتها اثرگذار هســتند، اما دولت براى ادامه سياست 
كاهش ركود طى سال جارى قطعا سياسـتهاى انقباضى خود را كاهش 
خواهد داد و سياست خود را انبساطى تر مى كند كه اين موضوع تا 
حدودى موجب افزايش نرخ تورم مى شود. نمونه اين سياست ها را مى 
توان به اختصاص منابع تازه اى از محل صندوق توسعه ملى براى طرح 

هاى اشتغالزايى روستايى اشاره كرد.
اساسى  مساله  اما  است،  ركود  بردن  بين  از  دولت  تالش  واقع  در 
آن است كه ركود به آسانى از بين نمى رود. در صورتى كه اقتصاد 
كشور چند دوره پياپى رشد را تجربه كند به معناى آن است كه رونق 
اقتصادى شكل گرفته اسـت يا آنكه  دولت بتواند به جذب سرمايه 
بپردازد و بنگاههاى توليدى بار ديگر در مدار قرار بگيرند قطعا ركود 

از بين خواهد رفت.
سياست دولت در كنترل تورم بسيار خوب به اجراگذاشته شد، اما ادامه 
اين مسير درگرو به ثمر رسيدن مذاكرات جذب سرمايه گذارى خارجى 
است كه پس از توافق برجام شروع شده است. حتما ورود سرمايه هاى 
جديد در  همه زمينه هاى بسيارى اثر مثبت خواهد گذاشت. بنابراين در 
صورتى كه اقتصاد كشور توانايى الزم را براى تبديل امكانات توليدى 
به ظرفيتهاى توليدى داشته باشد با جذب سرمايه ضمن كنترل تورم مى 

توان شاهد رونق و رشد اقتصادى باشيم.

دارايى هاى منجمد در ترازنامه و باال رفتن پايه پولى، 2 اثر بازار بين بانكى
نرخ سود در بازار بين بانكى كه تا پيش از بخشنامه بانك مركزى تا 21 درصد 
باال رفته بود، رسما از 12 روز پيش در مدار ممنوعيت باالرفتن قرار گرفته و 
بنا به گفته مقامات بانك مركزى هم اكنون اين نرخ بين 18 تا 19 درصد در 
نوسان است. اين نرخ سود حتي براي بانك ها خصوصي بيشتر هم گزارش  
شده است؛ در واقع بانك ها براي تامين كمبود منابع شان 21 درصد سود 
پرداخت كرده اند. بنابراين اگرچه نرخ تورم سال گذشته تك رقمي شد و 
براساس اعالم بانك مركزى تورم مرداد ماه 10 درصد اعالم شده، اما هزينه 
پول همچنان براي بانك ها باال رفت.البته با دستورالعمل تازه بانك مركزى، اين 
اميدوارى بيشتر شده كه بانكها نرخ سود بين بانكى را باال نبرند كه تبعات آن 

هم براى بانكها و هم اقتصاد ايران مى تواند سنگين باشد.
گزارش هاى رسمى بانك مركزي حاكى است كه سال گذشته 3 هزار هزار 
ميليارد تومان پول در بازار بين بانكي مبادله شد؛اين رقم به ميزان 3 هزار و95 
هزار و 715 ميليارد تومان گزارش شده است.درواقع اين حجم مبادالت 

بانكى نسبت به سال 94 به ميزان 42,6 درصد رشد داشته است.
بررسى ها نشان مى دهد كه در اين بازار سهم بانك هاي دولتي هم رو به 
افزايش گذاشته بود،اين در حالى است كه پيش از اين بانك هاي دولتي 
حضوري كمرنگ در بازار بين بانكي داشتند، چراكه با اضافه برداشت از 
بانك مركزي كمبودهايشان را جبران مي كردند. از سويى نرخ جريمه اضافه 
برداشت از بانك مركزي پيش از اين 34 درصد بوده كه به دليل بخشيده 
شدن اين جريمه براي بانك هاي دولتي و تبديل شدن  به اضافه برداشت در 
غالب  خط اعتباري جديد، لذا بانك هاي دولتي به حضور در بازار بين بانكي 
چندان باال نبود. اما سال 1395 بانك هاي دولتي سهم گيري بيشترى در بازار 
بين بانكي داشتند و با نرخ متوسط 18 درصد تامين منابع كردند. گزارش بانك 
مركزى نشان مى دهد كه در سال گذشته سهم بانك هاي دولتي 25 و سهم 

بانك هاي خصوصي از بازار بين بانكى 75 درصد بوده است.
از بازاز تا بازار

بنابه تعريف، بين بانكى يكى از اركان بازار پول است كه در آن بانكها و 
موسسات اعتبارى جهت تامين مالى كوتاه مدت و ايجاد تعادل در وضعيت 
نقدينگى خود، با يكديگر وارد معامله مى شوند. اين بازار حداقل دو 
كاركرد مهم در نظام هاى مالى ايفا مى كند: اولين و مهمترين كاركرد آن 
ايفاى نقش فعال و مؤثر بانك مركزى در اجراى سياست پولى از ريق 
راهبرى نرخ هاى سود است  و ديگرى انتقال نقدينگى به شكل مطلوب از 

مؤسسات مالى داراى مازاد به مؤسسات داراى كسرى وجوه است. 
كارشناسان معتقدند، در بازار بين بانكي سقف نرخ سود يكشبه توسط نرخ 
تنزيل بانك مركزي تعيين مي شود. اما چنانچه براي ذخاير مازاد، نرخ سودي 
پرداخت شود، مي توان براي نرخ سود يكشبه نرخ كف نيز ايجاد كرد. بدين 
صورت كه اگر نرخ سود ذخاير مازاد كمتر از نرخ سود مورد هدف بانك 
مركزي باشد، هيچ بانكي انگيزه قرض دادن ذخاير اضافي خود در بازار بين 
بانكي را نخواهد داشت، زيرا مي تواند با ريسك حداقل در بانك مركزي 

سپرده گذاري كرده و براي ذخاير مازاد خود سود دريافت كند.
در واقع با ايجاد چنين كف و سقفي براي نرخ سود يكشبه بازار بين بانكي، 
كريدورى ايجاد مي شود كه به بانك مركزي امكان محدود كردن نوسان هاى 
نرخ سود يكشبه را مي دهد. زماني كه اقتصاد در رونق به سر مى برد، به دليل 
تقاضاي زياد تسهيالت، شرايط تورمي بر اقتصاد حاكم است، در نتيجه بانك 
مركزي مي تواند از طريق افزايش سود پرداختي به ذخاير اضافى و كاهش 
انگيزه بانكها در اعطاى تسهيالت از محل ذخاير اضافي خود، نرخ سود كوتاه 

مدت بازار را افزايش داده و از فشار تورمي بكاهد.
بانك مركزى فعال مايشا

موضوع ديگر اما حضور فعال بانك مركزي در اين بازار است. گزارش ها 
نشان مى دهد كه بانك مركزي سال گذشته 17 هزار و 920 ميليارد تومان 
سپرده پذيري داشته است. بر اساس اعالم بانك مركزى نرخ سود بانك هاى 
خصوصى در سال 1395 در بازار بين بانكى 19,58 درصد و نرخ سود 

بانك هاى دولتى 18,05 درصد بوده است.
با تصميم اخير بانك مركزى يك پنجره زمانى تا 11 شهريور، تعيين شده 
است كه بعد از تاريخ مذكور، نرخ سپرده يك سال بانكى نمى تواند باالى 15 
درصد باشد. همزمان نرخ جريمه اضافه برداشت را هم كاهش يافته و به نرخ 
18 درصد رسيده كه به گفته كارشناسان بانكى اين نرخ به تنهايى وسوسه 
برانگيز است.حاال سوال اين است كه آيا بانك مركزى در راستاى اجراى اين 

سياست موفق خواهد شد؟
به گفته كارشناسان اين برنامه بانك مركزى به لحاظ  منطق كمابيش شبيه به 
برنامه كاهش غير دستورى نرخ سود در سال 94 است. با اين تفاوت كه بار 
قبل مداخله بانك مركزى در بازار بين بانكى بود و اين بار رسما  از طريق 
اضافه برداشت انجام مى شود.  نرخ سود باال در بازار بين بانكى دو اثر سو 
دارد؛نخست موجب رقابت بين بانكها  و بزرگ شدن دارايى منجمد در 

ترازنامه آنها شده و از سويى پايه پولي را باال مى برد. 

شرط رونق كامل در اقتصاد
پازوكى معتقد است: «وقتى ارز را به عده اى 3300 
تومان مى دهيم و اين با بازار آزاد حدود 500 تومان 
اختالف قيمت دارد در واقع به آن افراد رانت داده ايم.
به طور مثال در اواخر دولت احمدى نژاد عده اى 
دست به واردات زدند و با ارز دولتى 1200 تومانى كاال 
وارد كشور كردند اما آن كاالها را با ن رخ ارز آزاد يعنى 
3000تومان فروختند و ميلياردها تومان سود بردند. با 

همين روش طبقه اى نو كيسه در كشور رشد كردند.»
تحركات دولت دوازدهم در حوزه ارز نشان مى دهد، 
اين دولت بالخره به دنبال قطعى كردن اجراى سياست 
تك نرخى كردن ارز است، اين هدف در دولت يازدهم 
مطرح شد اما به داليل مختلف تحقق نيافت. اما اكنون 
به نظر مى رسد دولت دوازدهم آماده پايان دادن به ارز 

دو نرخى  است.
 چند روز پيش  بانك مركزى با تغيير مقررات فروش 
ارز، به بانك ها اجازه داد كه ارز مسافرتى را به نرخ آزاد 

به مشتريان بفروشند.
 پيش از اين هر شهروندى  كه سفرى خارجى داشت 
مى توانست با ارائه گذرنامه و بليط سفر (و در صورت 
نياز ويزاى كشور مقصد) از بانك ها ساالنه يك بار تا 
سقف 300 دالر ارز خارجى (دالر يا معادل آن) بخرد.

 ارز مسافرتى با «نرخ مبادله اى»، كه ارزانتر از نرخ آزاد 
است، به مسافران فروخته مى شد. 

بانك مركزى كسانى را كه مى خواهند براى مراسم 
ارز  آزاد  نرخ  قاعده  از  كنند،  سفر  عراق  به  اربعين 
مسافرتى مستثنى كرده است. بنا به اعالم بانك مركزى، 
كسانى كه در مقطع مراسم اربعين به عراق سفر مى كنند 
مى توانند با نرخ مبادله اى تا سقف 200 دالر ارز بخرند.
  در حال حاضر دو نرخ براى ارز در ايران وجود دارد 
كه يكى نرخ مبادله اى يا دولتى است و دوم نرخ بازار 

آزاد.
اگر دالر را در نظر بگيريم نرخ مبادله اى آن 
حدود 3400 تومان است و نرخ آن در بازار 
آزاد حدود 3900 تومان يا كمى بيشتر. به 
عبارت ديگر دالر دولتى يا مبادله اى حدود 

500 تومان ارزان تر است از دالر ازاد. 
ارز  حدف  براى  مركزى  بانك  تصميم  با 
تحليلگران  و  ناظران  برخى  مسافرتى 
اقتصادى مى گويند اين اقدام در راستاى تك 
نرخى كردن ارز بوده است. روز  دوشنبه 
غالمعلى كامياب، معاون بين المللى بانك 
مركزى نيز در اين باره گفت: «توقف فروش 
ارز مسافرتى در جهت اجراى يكسان سازى 

ارزى است.»
 در مقطعى ارزهاى خارجى عمده در كشور با سه نرخ 
متفاوت دولتى، مبادله اى و آزاد خريد و فروش مى شد. 
دولت و بانك مركزى به دنبال بحران ارزى سال 1391 
با تعريف نرخ ارز مبادله اى (نرخى بين نرخ دولتى و 

آزاد) براى كنترل بازار ارز تالش كردند.
 پس از روى كار آمدن دولت حسن روحانى در سال 
92 بارها اعالم شد كه نرخ ارز بايد به سمت تك نرخى 
شدن حركت كند، هدفى كه در دولت يازدهم محقق 
نشد. اما در سال 96 ولى اهللا سيف رييس كل بانك 
مركزى بارها اعالم كرده است تا پايان سال ارز تك 

نرخى مى شود. 
بسيارى از ناظران و تحليلگران اقتصادى از تك نرخى 
شدن ارز استقبال مى كنند اما در اين باره نگرانى هاى 

فراوانى نيز وجود دارد.
ايران  صادرات  كنفدراسيون  رييس  الهوتى  محمد 
با استقبال از حذف ارز مسافرتى گفت: «دولت اول 
روحانى موفق نشد ارز را تك نرخى كند و داليل 
منطقى و اقتصادى هم براى اين كار داشت. ولى دولت 
دوازدهم با جديت به دنبال ايجاد شرايط شفاف و 
اقتصاد برابر است. يكى از رانت هاى بزرگ كشور دو 
نرخى بودن ارز و استفاده از منابع ارزى ارزان براى 
واردات است. با اين كار هم نوعى اتالف منابع اتفاق 
افتاده و هم اين تفاوت ارزى سر سفره مردم نمى آيد؛ 
كنند،  استفاده  منابع  اين  از  نمى توانند  خاصى  عده 
اختالف طبقاتى شديد و نابرابرى اجتماعى به وجود 

نمى آيد.» 
به نوشته رييس كنفدراسيون صادرات ايران "حذف ارز 
مسافرتى هم گام مهمى براى رسيدن به سيستم تك 
نرخى ارز است. در خبرها آمده بود كه ارز مبادله اى 

حاال  مى شود.  برداشته  هم  كاالها  از  برخى  براى 
دولت اين شرايط را دارد كه هم ارز مبادالتى و هم 
ارز مسافرتى را حذف كند. قطعاً اين اقدامات به نفع 
صادرات است و در بلند مدت، به ايجاد شفافيت و 

حذف رانت ها كمك قابل مالحظه اى خواهد كرد."
 حذف ارز مسافرتى نگرانى هايى نيز ايجاد كرده است. 
ايجاد نوسان بازار ارز پس از اقدام بانك مركزى باعث 
شده است كه برخى ناظران نسبت به اين تصميم بانك 

مركزى ابراز ترديد كنند. 
عده اى معتقدند با توجه به پيشينه تاريخى تك نرخى 
كردن ارز نمى توان خيلى به موفقيت اين طرح اميد 

داشت. 
روزنامه اعتماد در اين باره نوشته است: «بحث اصلى 
آنجا است كه آيا ايران آمادگى تك نرخى كردن ارز از 
نظر اقتصادى را دارد يا خير. تجربه دوبار تك نرخى 
كردن ارز در كشور، دو تجربه متفاوت است؛ در آغاز 
دهه 70، دولت سازندگى با تك نرخ كردن ارز، قصد 
داشت كه اقتصاد را با يك تحول مواجه كند اما نتايج به 
دست آمده از اين سياست، سبب افزايش چشمگير نرخ 
تورم شد و سرانجام دست اندركاران اجراى اين طرح، 

دوباره ارز را چند نرخى كردند.»
  اين روزنامه همچنين به تجربه موفق اجراى اين 
 80 دهه  «آغاز  نوشت:  اصالحات  دولت  در  طرح 
دولت اصالحات در شرايطى متفاوت اين سياست را 
اجرا كرد و با ريشه يابى از اشتباهات گذشته و در يك 
شرايط با ثبات دوباره اين سياست را اجرا كرد كه نتايج 
به مراتب بهترى نسبت به دولت سازندگى به دست 
آورد. هر چند كه اين تصميم نيز در دولت دهم و با 
آغاز تحريم هاى غرب عليه ايران تغيير كرد تا مجددا 
ارز دو نرخى شود. اكنون توقع مى رود كه مسووالن 
بانك مركزى با چشمى باز به استقبال تك نرخى كردن 

ارز بروند و حداقل از ظهور دوباره تورم با نرخى باال 
جلوگيرى كنند.» 

در همين رابطه كامران ندرى معاون پژوهشكده پولى 
و بانكى  مى گويد: " اكنون شرايط نسبتا مناسبى براى 
تك نرخى شدن ارز وجود دارد، مشروط بر اينكه دولت 
بتواند با استفاده از اعتبارات و تسهيالتى كه از بانك هاى 
خارجى مى گيرد از افزايش جهشى نرخ ارز جلوگيرى 

كرده تا منجر به افزايش تورم نشود." 
به گفته ندرى "جهش شديد در نرخ ارز به دو شكل 
مى تواند تورم زا باشد؛ ابتدا اينكه هزينه هاى توليد را 
افزايش داده و ما آن را در قيمت تمام شده كاال مشاهده 
كنيم و ديگر اينكه انتظارات تورمى را تحريك كرده و 
از اين ناحيه نيز با مشكل تورم روبه رو شويم. اما اين دو 
حالت در شرايطى رخ مى دهد كه افزايش نرخ ارز به 
صورت جهشى صورت گيرد وگرنه افزايش پايين نرخ 

ارز نمى تواند اثر شديدى بر تورم داشته باشد." 
از سوى ديگر برخى ناظران با بدبينى به تصميم بانك 
مركزى نگاه مى كنند آنها مى گويند اقدام بانك مركزى 

در راستاى جبران كسرى بودجه دولت است. 
در اين باره تحليلگر روزنامه جوان وابسته به سپاه 
از  نرخى  تك  ارز  بر  «تأكيد  است:  نوشته  پاسداران 
سوى  از  زمستان 92  و  يازدهم  دولت  اول  ماه هاى 
نوبخت معاون رئيس جمهور مطرح شد اما به داليل 
سياسى - اقتصادى از جمله برجام، انتخابات و حفظ 
دستاورد كاهش نرخ تورم معطل ماند با اين حال ظواهر 
امر نشان مى دهد عامل اقتصادى كسرى بودجه باالخره 
تك نرخى كردن ارز را يك الزام كرده كه اعالم شده: 

اواخر امسال ارز تك نرخى مى شود.» 
روزنامه جوان در ادامه آورده است: «در دوران جنگ 

و تا مدتى پس از آن ارزهاى خارجى تا شش نرخ 
عرضه مى شده و شواهد نيز نشان مى دهد در دوران 
اوج تحريم ها تا چهار نرخ هم رسيده و طبيعى است كه 
برخى افراد حقيقى و حقوقى بسته به سطح دسترسى و 
ميزان رابطه با صاحبان قدرت از رانت آنها استفاده كرده 
و مى كنند. خوشبختانه به استناد تجارب چند دهه اخير 
و تجربه موجود كشورهاى مختلف، همه كارشناسان 
اقتصادى و سياسى متفق القول بر تك نرخى كردن ارز 
تأكيد دارند و بر اين باورند تخصيص بهينه منابع با تك 

نرخ بودن ارز در اقتصاد بهتر صورت مى گيرد.»
  به گفته تحليلگر اين روزنامه "اما اينكه چرا پس از 
بودجه  كسرى  بحران  گذراندن  سر  پشت  و  برجام 
شديد در دوران تحريم اين موضوع جنبه عملياتى به 
خود نگرفته بيشتر از هر چيزى  دليل انگيزه هاى سياسى 
بوده  است. اكنون نيز شرايط اقتصاد با كسرى بودجه 
37 هزار ميليارد تومانى دولت را به عنوان بزرگ ترين 
عرضه كننده ارزهاى خارجى مجبور كرده تا براى تراز 
بهانه  به  دالر  قيمت  افزايش  به  درآمدها  و  هزينه ها 

تك نرخى كردن روى آورد." 

 نرخ ارز بايد يكسان 
و تعديل شود

مسائل  كارشناس  پارزوكى  مهدى  رابطه  همين  در 
اقتصادى به فرارو گفت: «قطعا نرخ ارز بايد يكسان 
شود، اما درباره زمان آن بايد بررسى بيشترى صورت 
گيرد، چرا كه ممكن است تبعات ديگرى داشته باشد.»

 پازوكى افزود: «حذف ارز مسافرتى كار خوبى است 
چرا كه هر چه جلو ايجاد فضاى رانت در اقتصائد گرفته 

شود، حتما كار خوب و مفيدى است.»
 اين كارشناس اقتصادى تاكيد كرد كه دو نرخى يا چند 
نرخى بودن ارز ايجاد رانت مى كند با اين حال بايد با 
مطالعه و دقت زيادى به سمت تك نرخى 
شدن ارز حركت كنم. يك تجربه موفق در 
برنامه سوم در اين باره وجود دارد كه بايد از 

آن تجربه به خوبى استفاده كرد.
 پازوكى معتقد است: «وقتى ارز را به عده 
بازار  با  اين  و  دهيم  مى  تومان  اى 3300 
آزاد حدود 500 تومان اختالف قيمت دارد 
در واقع به آن افراد رانت داده ايم.به طور 
مثال در  اواخر دولت احمدى نژاد عده اى 
دست به واردات زدند و با  ارز دولتى 1200 
تومانى كاال وارد كشور كردند اما آن كاالها 
را با نرخ ارز آزاد يعنى 3000تومان فروختند 
و ميلياردها تومان سود بردند. با همين روش 

طبقه اى نو كيسه در كشور رشد كردند.»
 او گفت: «دولت بايد سعى كند اقتصاد را به ثبات برساند 
و تك نرخى شدن ارز يكى از مولفه ها ثبات اقتصادى 
است. نرخ ارز بايد كم ترين نوسان را داشته باشد.»  اين 
كارشناس اقتصادى گفت: «ارز بايد به صورت تدريجى 
و براساس واقعيات اقتصادى كشور تعديل شود. پايين 
نگه داشتن مصنوعى نرخ ارز تبعات سنگينى براى 
كشور دارد. همانطور كه در دوران احمدى نژاد رخ 
داد و نرخ ارز ابتدا 900 تومان بود، دولت با استفاده از 
دالرهاى نفتى نرخ ارز را پايين نگه داشته بود اما پس از 
برقرارى تحريم هاى سنگين عليه ايران نرخ ارز ناگهان 
به 3400 تومان رسيد و بحران هاى فراوانى در كشور 

ايجاد كرد.»
پازوكى تاكيد كرد: «ما بايد سعى كنيم بازارها را به ثبات 
نسبى برسانيم، مديريت شناور ارز در شرايط كنونى 
براى بازر مناسب است. در حال حاضر ارز نسبت به 
سال92 در ايران ارزانتر شده است. اگر متوسط نرخ 
تورم را 12درصد در نظر بگيريم نرخ ارز امسال بايد 
با تورم 48 درصدى نسبت به چهار سال پيش محاسبه 
مى شد، اما با نگاهى به مابه تفاوت نرخ ارز امسال با 
سال 92 معلوم مى شود اين تورم لحاظ نشده است و 

ارز نرخ واقعى خود را ندارد.»  
جبران  براى  دولت  اينكه  درباره  اظهارات  برخى  او 
كسرى بودجه خود ارز مسافرتى را حذف كرده، را رد 
كرد و گفت: «ارز مسافرتى چيزى حدود 6 هزار ميليارد 
است، در حالى كه بودجه كشور 340هزار ميليارد تومان 
است در واقع اين رقم دو درصد بودجه كشور است 
كه بسيار ناچيز است و تاثيرى در جبران كسرى بودجه 

ندارد.»

پيچيد گى هاى تك نرخى شدن ارز

رش ا گـز

دام سودهاى وسوسه برانگيز
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تمرينات تيم فوتسال
 بانوان حفارى تعطيل شد

تمرينات تيم ملى حفارى، پرافتخارترين تيم ليگ برتر فوتسال 
بانوان كشور تعطيل شد. 

در حالى كه ليگ برتر فوتسال بانوان از 11 مهرماه آغاز مى شود 
بازيكنان خود در  شهريورماه براى ثبت قرارداد  و تيم ها تا 21 
فدراسيون فوتبال مهلت داشتند، حفارى هنوز قرارداد يك بازيكن 

خود را هم ثبت نكرده است.
ملى حفارى پر افتخارترين تيم ليگ برتر كه در هشت سال حضور 
خود در اين مسابقات، چهار عنوان قهرمانى، دو نايب قهرمانى و 
يك مقام سومى در ليگ برتر و يك عنوان قهرمانى در جام حذفى 
كشور را در كارنامه خود دارد، اين روزها با مشكالت بسيارى دست 
و پنجه نرم مى كند و مشكالت تيم در حدى است كه تمرينات 
اين تيم پس از چند روز برگزارى آن هم تنها با پنج بازيكن، تعطيل 

شد تا وضعيت تيم قهرمان بدتر از قبل شود.
هنوز موضع مسووالن شركت و باشگاه ملى حفارى براى تيم دارى 
برگزارى  رسد  مى  نظر  به  ولى  نيست  مشخص  برتر  ليگ  در 
مراسم برترين هاى فوتسال ايران و انتخاب هايى كه به گفته 
كارشناسان، كارشناسى شده نبود و باعث شد تيم بانوان حفارى 
به حقش نرسيد، در بى رغبتى فعلى مديران اين باشگاه نسبت به 
آماده كردن تيم براى فصل جارى ليگ برتر، بى تاثير نبوده است.

كاهش بودجه نيز از مشكالت اصلى تيم بانوان حفارى محسوب 
مى شود و همين موضوع در جذب بازيكن تاثيرگذار بوده و دست 
مسووالن تيم را بسته است، چرا كه با مبلغ پيشنهادى باشگاه به 
بازيكنان، كمتر بازيكنى حاضر به آمدن به ملى حفارى است و اگر 
اين باشگاه بخواهد با رويكرد بومى گرايى و جوانگرايى پا به ليگ 
برتر بگذارد، ديگر نبايد انتظار قهرمانى را از تيم پرافتخار حفارى 
داشته باشيم، زيرا جوانگرايى، پروسه اى طوالنى براى رسيدن 
به موفقيت را مى طلبد. به هر حال بايد ديد كه آيا نگاه مديران 
اين باشگاه در راستاى اهميت و تيم دارى در بخش بانوان تغيير 
خواهد كرد يا اين تيم نيز همچون تيم وزنه بردارى اين باشگاه، 

كنار گذاشته خواهد شد.
اين روزها كه وضعيت تيم حفارى بسيار نگران كننده شده است، 
نكته حائز اهميت اين است كه مگر خوزستان چند تيم در باالترين 
سطح ورزش بانوان دارد كه اكنون بايد تيم فوتسال ملى حفارى را 

هم از دست بدهد؟

قهرمانى در آسيا دور از تصور نيست
سرمربى تيم ملى داژبال با بيان اين كه كسب عنوان قهرمانى در 
اولين حضورمان در رقابت هاى آسيايى دور از تصور نيست، گفت: 

به كسب مدال بسيار اميدوار هستيم. 
رضا خوش سرور در خصوص برپايى اردوى تيم ملى داژبال در هر 
دو بخش آقايان و بانوان به ميزبانى هيات ورزش هاى همگانى 
خوزستان در اهواز، اظهار كرد: در اين اردو 20 ورزشكار خانم و 15 
ورزشكار آقا حضور داشتند كه در نهايت در هر بخش 10 نفر براى 

اعزام به مسابقات قهرمانى آسيا به عضويت تيم ملى در آمدند. 
وى با ابراز رضايت از برپايى اردو در اهواز، گفت: اردوى خوبى را 
پشت سر گذاشتيم و مسووالن خوزستانى نيز براى برپايى اين اردو 

بسيار زحمت كشيدند.
دوره  چهارمين  گفت:  آسيا،  داژبال  فدراسيون  رييس  نايب 
رقابت هاى آسيايى پنجم تا يازدهم مهرماه در مالزى برگزار خواهد 
شد كه اولين اعزام تيم ملى داژبال ايران در هر دو بخش آقايان و 

بانوان به اين مسابقات است. 
وى بيان كرد: ورزشكارانى كه در اردوى تيم ملى حضور داشتند نيز 
از لحاظ تاكتيكى، تكنيكى و آمادگى جسمانى، فاكتورهاى الزم را 
داشتند و با توجه به آموزش هايى كه در اين اردو داشتيم، اكنون 

ورزشكاران اعزامى در سطح خوبى از آمادگى به سر مى برند.
خوش سرور با بيان اين كه كسب عنوان قهرمانى در اولين حضور 
نيز دور از تصور نيست، گفت: به كسب مدال در اين رقابت ها بسيار 
اميدوار هستيم و ما براى كسب عنوان قهرمانى تالش مى كنيم. 
من در اين رشته، رقيبى را نمى شناسم و فكر مى كنم بازيكنان 

ايرانى از نظر توان جسمى واقعا حرف اول را مى زنند.
وى در پايان از برپايى اردوى متصل به اعزام در تهران يا استان 

مركزى خبر داد.

 تالش مى كنيم دست پر از بازى هاى 
آسيايى برگرديم

مربى خوزستانى تيم ملى فوتسال بانوان با بيان اين كه مى توانيم 
از مرحله مقدماتى بازى هاى داخل سالن آسيا، صعود كنيم، گفت: 
مسابقات  اين  از  پر  دست  با  كه  كنيم  مى  را  مان  تالش  تمام 

برگرديم. 
رز جديدى زاده در خصوص وضعيت تيم ملى پيش از اعزام به 
بازى هاى داخل سالن آسيا، اظهاركرد: تيم ملى در شرايط روحى و 
فنى خوبى به سر مى برد. براى حضور در رقابت هاى داخل سالن 
آسيا چند اردو داشتيم و توانستيم روى نقاط ضعف تيم كار كنيم. 
ان شاءاهللا كه از مسابقات آسيايى تركمنستان با دست پر برگرديم.                                        
وى بيان كرد: حريفان اصلى ما تيم هاى تايلند و ژاپن هستند. 
قرعه ما در گروه مقدماتى بد نيست و مى توانيم از اين مرحله 
صعود كنيم ولى صعود به مراحل باالتر بستگى به اين دارد كه به 
چه تيم هايى بخوريم ولى مطمئن باشيد تمام تالش مان را مى 

كنيم كه با دست پر برگرديم.
خوزستانى  چهار  وضعيت  درباره  بانوان  فوتسال  ملى  تيم  مربى 
حاضر در تيم نيز عنوان كرد: طاهره مهدى پور كه جزو دروازه 
آينده  هاى  سال  در  كه  دارد  را  پتانسيل  اين  و  است  برتر  بانان 
بتواند بسيار پيشرفت كند و به باشگاه حفارى نيز بابت ساختن 
چنين بازيكنى تبريك مى گويم. فرشته خسروى هم به نظر من 
يك چپ پاى فوق العاده است. سهيال ملمولى نيز جزو بازيكنان 
تكنيكى و پاپى هم جزو بايكنان خوب ما است. هر چهار خوزستانى 
تيم ملى، بازيكنان فوق العاده تكنيكى و باهوشى هستند. مهدى 
آينده  من  و  هستند  برخوردار  كمى  سن  از  نيز  خسروى  و  پور 

درخشانى را براى آن ها مى بينم. 
وى درخصوص وضعيت تيم پااليش نفت آبادان نيز براى حضور 
در ليگ برتر كشور، گفت: از زمانى كه مسووليت مربيگرى در تيم 
ملى را بر عهده گرفتم، مدت زمان كمى را در آبادان هستم ولى 
تمرينات تيم آغاز شده است. درخواست يك كمك مربى را داشتيم 
كه آقاى مختارى، مدير عامل باشگاه نيز ترجيح داد كه اين مربى، 
آبادانى باشد تا اگر در سال هاى آينده من نبودم، او بتواند هدايت 
تيم را بر عهده بگيرد. من هم تا هر زمان كه اين باشگاه بخواهد 
در خدمت آن ها هستم. من به آبادان عرق و مردم شهرم را بسيار 
دوست دارم. هميشه نگاه آقاى مختارى به ورزش بانوان مثبت 
بوده و از من نيز حمايت كرده است. من 12 سال است كه در اين 

تيم هستم و بازيكنانم با غيرت هستند.

خطر محروميت پنج ستاره ى پرسپوليس
پرسپوليس كار دشوارى در مرحله نيمه نهايى با توجه به محروميت 2 بازيكن 

تيمش و خطر محروميت 5 بازيكن ديگر پيش رو دارد.
شاگردان برانكو موفق شدند در جدالى جذاب و تاريخى با عبور از االهلى به 
جمع چهار تيم برتر آسيا راه يابند. اكنون برانكو ايوانكوويچ در تقابل با الهالل 
عربستان كمال كاميابى نيا و محمد انصارى را به دليل محروميت در بازى رفت 

در اختيار نخواهد داشت.
عالوه بر اين دو بازيكن، حسين ماهينى، شجاع خليل زاده، مهدى طارمى، 
محسن مسلمان و فرشاد احمدزاده نيز بازيكنان تك اخطارى پرسپوليس هستند 

كه در صورت دريافت كارت با محروميت همراه خواهند شد.
طبق قوانين اين مسابقات، اخطار بازيكنان براى ديدار فينال پاك خواهد شد و 

بايد ديد برانكو و تيمش موفق به عبور از اين مرحله خواهند شد يا خير.

صعود مقتدرانه بسكتباليست هاى ايران
تيم بسكتبال سه نفره دانشگاه پيام نور موفق شد به عنوان صدر نشين از گروه 

خود صعود كند.
تيم بسكتبال دانشگاه پيام نور كه به عنوان نماينده كشورمان در سومين دوره 
ليگ جهانى بسكتبال دانشجويان جهان حضور دارد، در گروه c رقابت ها با 

كشورهاى اندونزى، چين و فرانسه همگروه است.
 نماينده كشورمان كه فرانسه (نايب قهرمان دور قبلى) را شكست داده بود، در 
دومين بازى خود مقابل تيم اندونزى قرار گرفت و موفق شد با پيروزى بر اين 

تيم به عنوان تيم اول گروه به دور بعد صعود كند.
 سومين دوره ليگ جهانى بسكتبال 3نفره دانشجويان از تاريخ 20 شهريورماه 
لغايت 26 شهريور ماه به ميزبانى شهر شيامن چين برگزار مى شود كه دانشگاه 

پيام نور به عنوان نماينده  كشورمان در اين مسابقات حضور دارد.

زهرا نعمتى به فينال رقابت هاى ريكرو راه يافت
زهرا نعمتى، بانوى كماندار پرافتخار كشورمان به فينال رقابت هاى جهانى راه 

يافت.
در پايان سومين روز از رقابت هاى قهرمانى جهان، نمايندگان كشورمان در 

مرحله حذفى رقابت هاى انفرادى به مصاف حريفان خود رفتند.
نعمتى در مرحله يك هشتم با همى تيمى خود سميه رحيمى روبرو شد و با 
حذف اين كماندار در مرحله يك چهارم با نماينده برزيل به ميدان رفت و با 

شكست وى راهى نيمه نهايى شد.
وى در نيمه نهايى با نماينده روسيه روبرو شد و با شكست اين كماندار به فينال 
راه يافت و ديدار پايانى نيز براى تصاحب نشان طال با كماندارى از تركيه روبرو 

شد و در نهايت با شكست او فينال راه يافت.
در ريكرو مردان نيز غالمرضا رحيمى كه در مرحله يك بيست و چهارم همى 
تيم اش زارعى نژاد را حذف كرده بود، در يك شانزدهم با نماينده كره جنوبى 
روبرو شد و با شكست وى در مرحله يك هشتم با كماندارى از چك به ميدان 

رفت و توانست به يك چهارم نهايى راه يابد.
وى در مرحله يك چهارم نهايى مقابل نماينده چين شكست خورد و از راه يابى 

به نيمه نهايى بازماند.
در كامپوند انفرادى مردان نيز هادى نورى و رمضان بيابانى در مرحله يك 
شانزدهم باهم روبرو شدند و بيابانى با حذف نورى راهى يك هشتم نهايى 
شد و مقابل نماينده چين به ميدان رفت. وى در نهايت موفق به صعود از يك 

هشتم نشد.
على سينا منشازاد، ديگر نماينده كشورمان در كامپوند نيز تا مرحله يك هشتم 
نهايى پيش رفت و در اين مرحله مقابل نماينده انگلستان شكست خورد و 

حذف شد.
در رقابت هاى كامپوند انفرادى بانوان نيز راضيه شيرمحمدى و سميه عباسپور 
در مرحله يك هشتم روبروى هم قرار گرفتند و شير محمدى توانست با حذف 

عباسپور به يك چهارم راه يابد.
وى در يك چهارم مقابل كماندارى از چين قرار گرفت و از راه يابى به مرحله 

بعد بازماند.
فرزانه عسگرى، ديگر نماينده ايران در كامپوند انفرادى بانوان نيز تا مرحله يك 
هشتم نهايى پيش رفت اما در اين مرحله با شكست مقابل كماندارى از روسيه 

از صعود به يك چهارم بازماند.
نيز  انفرادى  بخش  در  و  شود  مى  انجام  شنبه  روز  تيمى  هاى  رقابت  فينال 

كمانداران راه يافته به مرحله نهايى، روز يكشنبه به ميدان خواهند رفت.

رقابت هاى قهرمانى جهان تيراندازى با كمان معلولين با حضور 245 كماندار 
جريان  در  ماه  شهريور  تا 26  و  آغاز  ماه  شهريور  از 22  جهان  كشور  از 40 

خواهد بود.

اشتباهات داورى در جام حذفى ظلم بود
سرمربى تيم ذوب آهن گفت:اتفاقات در جام حذفى اشتباهات داورى نبود و ظلم 
بود و به واسطه همين ظلم جام حذفى را از دست داديم و استنباط آقايان اين بود 
كه سال گذشته ذوب آهن تيم اخالق شده است و من هم طرف آقايان هستم.

امير قلعه نويى در نشست خبرى پيش از ديدار تيمش مقابل استقالل خوزستان 
اظهار كرد: از آقاى اصفهانيان عزيز يك سوال دارم پيش از اينكه به سراغ بازى 
فردا برويم؛ او از افراد مخلص در فوتبال است و سوالى كه از ايشان دارم ظلم 

به تيم ذوب آهن اس و چه كسى پاسخگو اين ظلم است.
وى افزود: اتفاقات در جام حذفى اشتباهات داورى نبود و ظلم بود و به واسطه 
همين ظلم جام حذفى را از دست داديم و استنباط آقايان اين بود كه سال 
گذشته ذوب آهن تيم اخالق شده است؛ طرف آن ها هم قلعه نويى است كه 
اگر اين رفتار را انجام دهند، افرادى كه ضد قلعه نويى هستند كار خود را انجام 

مى دهند.
سرمربى تيم فوتبال ذوب آهن ادامه داد: در حالى كه هواداران و سرمربى تيم 
درحال سكته و ناراحتى بودند، داور مسابقه خندان از زمين خارج مى شود؛ ما به 
دنبال حق هستيم و از ما كه گذشت اما اميدوارم در آينده اين اتفاقات رخ ندهد.

وى عنوان كرد: پيش از اين نيز از اين اتفاقات وجود داشت اما در بازى با 
سپاهان و فجر واقعا به ما ظلم شد و اگر مشكل شان من هستند بگويند كه من 

بروم تا به اين تيم ضربه نخورد و اگر نيست چرا رسيدگى نمى شود.
قلعه نويى ادامه داد: هركسى چراغ قرمز را رد كند جرم كرده است اما به آقاى 
فغانى پاداش دادند و منتظر پاداش به حاج ملك هم هستيم تا حق و عدالت 
رعايت شود؛ چون ذوب آهن تيم اخالق مدار است يا با طرفداران خاص، نبايد 

به آن ظلم شود.
وى تاكيد كرد: اميدواريم رسيدگى شود اما مطمئن هستم كه نمى شود چون 
طرفشان من هستم؛ از آقاى اصفهانيان مطمئن هستم و اميدوارم هرچه زودتر 

رسيدگى شود و معتقدم به ما ظلم شده است.
صحبت  راجبش  من  كه  برنامه اى  كرد:  بيان  ذوب آهن  فوتبال  تيم  سرمربى 
مى كنم از روى صورت بازيكن ما رد شده اند اما نشان نمى دهند و يك صحنه 

ديگر را بزرگ مى كند؛ نه داور سوت مى زند و نه آن برنامه نشان مى دهد.
وى مطرح كرد: رجب زاده و وحيد محمد زاده را نداريم؛ طبق قانونى كه آقايون 
درست كرده اند و از آن جايى كه خودشان فوتبال بازى نكرد ه اند اين قوانين را 
مى سازند، بازيكن برزيلى ما نمى تواند بازى كند؛ بزريل چند ليگ دارد و با 
جابجا كردن بازيكن در ليگ هاى خود جريان مالى ايجاد مى كنند و اين بازيكن 
تيم ما را دوست دارد و چند هفته است كه نمى تواند بازى كند اما دوست دارد 

اينجا بماند.
 قلعه نويى ادامه داد: اگر طرف حساب من نبودم اين بازيكن سه هفته بازى 
مى كرد؛ نامه از كميته تعيين وضعيت سه روز جلوتر و قبل از آن كه به باشگاه 

ذوب آهن بيايد، به همان برنامه رفته است.

ــا تعويض هايش  ــومين بازى پياپى ب ــو براى س برانك
ــد از گره  ــر داد. بع ــى تغيي ــه كل ــازى را ب ــد ب رون
ــاوى االهلى به  ــوردن كار در نيمه دوم و گل تس خ
ــتانه حذف قرار  ــپوليس ده نفره، قرمزها در آس پرس
ــت به تعويض زد و منشا  گرفته بودند كه برانكو دس

ــرد. ــن ك ــح را وارد زمي و مصل

هشتاد  دقيقه  حوالى  كه  بازيكنى  دو   
كار  و  رساندند  اوج  به  را  پرسپوليس 
شايان  ضربه  كردند.  تمام  را  االهلى 
خورد  االهلى  مدافع  دست  به  مصلح 
و پنالتى-اخراج را نصيب پرسپوليس 
نفسى  به  اعتماد  با  هم  منشا  و  كرد؛ 
ايستاد  حساس  ضربه  پشت  بى نظير 
دروازه  وارد  را  پرسپوليس  دوم  گل  و 
حريف عربستانى كرد. دقايقى بعد هم 
بشار رسن تعويض ديگر برانكو پنالتى 
كه  گرفت  پرسپوليس  براى  را  دوم 
طارمى تيرخالص را به دروازه االهلى 
را  شرينى اش  كه  بردى  كرد.  شليك 
تعويض هاى  در  برانكو  هت تريك  از 

طاليى دارد.
در بازى رفت با االهلى هم پرسپوليس با دو گل عقب 
افتاده بود كه ورود منشا و رسن به بازى كار را به تساوى 
كشاند. اتفاقى كه در بازى هفته قبل با گسترش فوالد به 
شكلى ديگر افتاد و پرسپوليس با ورود طارمى و مسلمان 
جزو  را  طاليى  تعويض هاى  بايد  بود.  شده  بازى  برنده 
خصيصه هاى پروفسور برانكو بدانيم. اتفاقى كه تا همين 
يك ماه قبل پاشنه آشيل برانكو بود و مرتب از تعويض هاى 

او  حاال  اما  ميشد.  انتقاد  پرسپوليس  سرمربى  بدموقع 
پروفسورى روى ابرهاست. در آستانه قهرمانى اى تاريخى 

كه ريزترين انتقادها را هم از بين خواهد برد.
 عليپور احيا شده

 عليپور در اين فصل به اندازه مهدى طارمى روى گل هاى 
پرسپوليس تاثير داشته است. با گل هايى كه طارمى و عليپور 
به االهلى زدند، حاال هر دو در كنار هم بهترين بازيكنان 
فصل پرسپوليس لقب گرفته اند. يك بازى در سوپر جام، 

پنج مسابقه ليگ برتر و دو ديدار آسيايى مالك اين محاسبه 
آمارى است. مهدى طارمى با چهار گل زده، بيشتر از بقيه 
پرسپوليسى ها گل زد. طارمى دو پاس گل هم داد تا روى 

شش گل پرسپوليس تاثير مستقيم داشته باشد.
سه گل طارمى در ليگ برتر بوده و يك گل هم در آسيا. 
ضمن اين كه هر دو پاس گلش را هم در ليگ داده بود. 
در آن سو آمار على عليپور هم به همين اندازه خوب است. 

عليپور به همان اندازه كه گل زده، پاس گل هم داده است. 
عليپور در ديدار سوپرجام يك گل به نفت تهران زد. در 
ليگ برتر يك گل به گسترش فوالد زد. در ديدار آسيايى هم 
امشب گل اول پرسپوليس را به االهلى زد. على عليپور تنها 
بازيكن اين فصل پرسپوليس است كه در هر سه جام گل 
زده است. ضمن اين كه عليپور در فصل جديد، در آسيا هم 

تاثيرگذارتر از طارمى بوده است.
 

 تعويض هاى طاليي برانكو و خالص!
 گادوين منشا با حضور خود توانست 
برترى  گل  باال  نفسى  به  اعتماد  با 
پرسپوليس را وارد دروازه االهلى كند. 
برانكو بار ديگر با تعويض هاى رويايى 
پرسپوليس را به بازى برگرداند تا اكنون 
آنها دقايقى تا صعود فاصله داشته باشند. 
سرخپوشان در شرايطى كه با ده نفره 
شدن و دريافت گل تساوى فاصله اى 
نداشتند،  ها  رقابت  اين  از  حذف  با 
روى سه تعويض هوشيارانه و حضور 
به  كدام  هر  كه  شايان  و  بشار  منشا، 
نوعى نقشى در اين گل داشتند بازى 
را اكنون به سود خود دنبال مى كنند.

بشار  سوى  از  ارسالى  كرنر  ضربه 
مدافعان  اشتباه  و  برگشت  و  رفت  چند  روى  رسن، 
االهلى فرصت ضربه زدن را به شايان مصلح داد اين ضربه 
اين بازيكن با برخورد به دست مدافع االهلى يك پنالتىـ  
اخراج به سود پرسپوليس شكل دهد. در نهايت هم اين 
گادوين منشا بود كه با ضربه اى دقيق پرسپوليس را به 
گل دوم و بازگشت به رقابت هاى ليگ قهرمانان رساند تا 

ماموريت غيرممكن به انجام برسد.

بررسى عطش كم نظير سرخپوشان در آسيا؛

«معجزه ابوظبى» چگونه توسط شاگردان برانكو رقم خورد؟

سرپرست فدراسيون واليبال ضمن ابراز رضايت و حمايت 
از نمايش تيم ملى در رقابت هاى جام قهرمانان بزرگ جهان 
گفت: عالوه بر اهداى جايزه نقدى مسابقات، از منابع ديگر 
هم از بازيكنان تقدير مى كنيم. محمدرضا دا ورزنى سرپرست 
فدراسيون واليبال و معاون وزير ورزش و جوانان پس از 
مسابقه تيم ملى ايران برابر برزيل و در آستانه دو مسابقه مهم 
و سرنوشت ساز ايران مقابل ژاپن و فرانسه اظهار داشت: 
از همه بازيكنان و اعضاى كادر فنى تشكر مى كنم. كامال 

مشخص بود كه تيم ملى واليبال ايران تمام تالش خود را 
در مسابقه برابر برزيل انجام داد، اما برزيل خيلى بى نقص 
بازى كرد. بچه ها تمام انرژى خود را گذاشتند. همه مردم 
ديدند كه آنها چقدر زحمت كشيدند و از نمايش آنها راضى 
هستند.  معاون ورزش قهرمانى و حرفه اى وزير ورزش و 
جوانان گفت: ان شااهللا تيم ملى ايران در ديدارهاى مقابل 
ژاپن و فرانسه با قدرت ظاهر شود و بتواند با كسب پيروزى 
در اين دو ديدار، نخستين سكوى جهانى ايران را در طول 

تاريخ واليبال كسب كند.
 داورزنى افزود: ما هم تالش مى كنيم كه با تمام توان از 
تيم ملى واليبال ايران حمايت كنيم وعالوه بر اهداى جايزه 
نقدى اين مسابقات به بازيكنان و كادر فنى تيم ملى، از 
منابع و مراجع ديگر از تالش و افتخار آفرينى آنها تشكر 
و تقدير ويژه خواهيم كرد. هر چند تنها انگيزه ملى پوشان، 
شادى دل مردم عزيزمان و افتخار آفرينى براى ايران عزيز 

در ميادين بين المللى است.

آمادگى  شمردن  بر  مثبت  با  ايران  فوتسال  ملى پوش 
تيم ملى براى حضور در بازى هاى داخل سالن آس يا، 
گفت: پس از عنوان سومى در جام جهانى، قهرمانى در 
آسيا براى مردم كم و انتظارات باال رفته است و مردم به 

قهرمانى در جهان فكر مى كنند. 
پيش  تيم ملى  وضعيت  خصوص  در  توكلى  فرهاد    
از حضور در بازى هاى داخلى سالن آسيا، اظهاركرد: 

تيم ملى در شرايط خوبى به سر مى برد .
وى خاطرنشان كرد: در آسيا هميشه تيم هاى ژاپن و 
تايلند و تا حدودى تيم ازبكستان، بيشتر براى ايران 
دردسر درست مى كردند ولى فكر مى كنم امسال كار 
به  قدرت  با  ان شاءاهللا  و  نداريم  گروه مان  در  سختى 

مراحل بعدى صعود مى كنيم. اميدوارم مانند دوره هاى قبلى 
بتوانيم قهرمانى را تكرار كنيم. 

اين كه  در  گفت:  فوتسال  تيم ملى  خوزستانى  بازيكن    
تيم ملى ايران مدعى قهرمانى در فوتسال است، شكى نيست 
ولى كار ما سخت تر و انتظارات بيشتر شده است، چرا 
كه پس از عنوان سومى در جام جهانى، قهرمانى در آسيا 
براى مردم كم است و به قهرمانى در جهان فكر مى كنند و 
همين فشار مضاعفى را به بازيكنان وارد مى كند. به هر حال 
اميدوارم با قهرمانى در آسيا، دوباره نشان دهيم كه بهترين 

تيم آسيا هستيم. 
  وى درباره برگزارى مراسم بدرقه كه دو شب پيش برگزار 
شد نيز خاطرنشان كرد: جا دارد بابت برگزارى اين مراسم 
تشكر كنم، چرا كه برگزارى چنين مراسم هايى باعث بيشتر 

شدن روحيه و انگيزه بازيكنان مى شود. 
  توكلى در پاسخ به اين سوال كه باالخره چه زمانى پاداش 

مقام سومى جام جهانى 2016 به اعضاى تيم ملى پرداخت 
خواهد شد؟ گفت:  پيش از اين هم قول داده بودند كه 
اين پاداش پرداخته شود كه تاكنون اين كار صورت نگرفته 
است، البته بيشتر دلخورى بازيكنان بابت جايزه اى بود كه 
در مراسم بدرقه به ما داده شد و بهتر بود كه اين جايزه 
پرداخت نمى شد، چرا كه اين جوايز ارزشمند نيستند و 
برخى مواقع ندادن آن  بهتر از دادن آن است اما در كل از 

دوستانى كه باعث دلگرمى ما شدند، تشكر مى كنم. 
  وى در خصوص گاليه ناظم الشريعه بابت عدم پرداخت 
پاداش ملى پوشان نيز عنوان كرد: سرمربى تيم حق دارد 
كه اين گونه بگويد، چرا كه او  هم تحت فشار است. به 
بدهند، به نظر  حال اگر قرار است جايزه كم ارزشى  هر 
من ندهند، بهتر است. حتى آقاى ناظم الشريعه در مراسم 
بدرقه نيز اشاره داشت، پاداشى كه هر روز قول آن را به ما 
مى دهند، مبلغش از آن چه كه ما يك سال پيش به موسسه 
خيريه در مشهد تقديم كرديم، كمتر است. به هر حال به نظر 

من پرداخت به موقع و مناسب پاداش باعث مى شود 
كه بازيكنان بدانند با ارزش هستند و تالش هاى شان 

ديده مى شود. 
درباره  همچنين  ملى حفارى  فوتسال  تيم  بازيكن    
برگزارى مراسم برترين هاى فوتسال ايران، اظهاركرد: 
مراسم خوبى بود ولى با توجه به اين كه اولين سال 
برگزارى آن زير نظر فدراسيون بود، كم و كاستى هايى 
داشت كه آن را مى پذيريم و ان شاءاهللا در سال هاى بعد 

بهتر برگزار خواهد شد. 
  وى در پاسخ به اين سوال كه چرا در اين مراسم 
كانديدا  جزو  مختلف  بخش هاى  در  توكلى  فرهاد 
به  حق  بخش ها  برخى  در  مى رسد  نظر  به  و  نبود 
حق دار نرسيد، گفت: نه تنها من، بلكه خيلى ها نظرشان 
اين است كه در خيلى از آيتم ها حق به حق دار نرسيد 
و نسبت به برخى كم لطفى شد. به هر حال به نظر من 
و  البى  كه  رسيد  بازيكنانى  و  تيم ها  به  بيشتر  جوايز 

باشگاه قوى ترى داشتند. 
  توكلى ادامه داد:  من در اين فوتسال از كسى انتظار ندارم 
و بدتر از اين را هم ديده ام ولى واقعا در حق تيم بانوان 
ملى حفارى اجحاف شد و تمام كسانى كه حضور داشتند 
نيز تعجب كردند كه مگر مى شود تيم قهرمان حتى جزو 
كانديداى دريافت تنديس بهترين تيم نباشد يا اين كه مربى 
آن بهترين مربى ليگ شناخته نشود، البته يك سرى بخش ها 
را داشتيم كه افراد به درستى برتر شناخته شدند. در هر 
صورت همان طور كه گفتم هر تيمى كه ارتباط قوى ترى 
داشت، توانست جزو برترين ها باشد يا حتى جزو كانديدها 

قرار بگيرد.

از مدال آوران واليبال، تقدير ويژه خواهد شد

در اين فوتسال از كسى انتظار ندارم

ــد از  ــران بع ــت ته ــن از نف ــت بازيك ــراج هش اخ
ــد اين  ــى كريمى به اين تيم باعث ش ــت عل بازگش
ــرمربى نفتى ها به خاطر  ــود كه س ذهنيت ايجاد ش
ــان مدنظر او  ــان بازيكن ــش با حميد درخش اختالف

ــت ــته اس را كنار گذاش

از  بعد  تهران  نفت  از  بازيكن  هشت  اخراج   
شد  باعث  تيم  اين  به  كريمى  على  بازگشت 
به  نفتى ها  سرمربى  كه  شود  ايجاد  ذهنيت  اين 
بازيكنان  درخشان  حميد  با  اختالفش  خاطر 
روز  چند  در  است.  گذاشته  كنار  را  او  مدنظر 
در  زمينه  اين  در  هم  زيادى  صحبت هاى  اخير 
قضيه  اين  به  توجه  با  و  شد  مطرح  رسانه ها 
از  را  آنها  شاگردانش  با  صحبت  در  كريمى 

تصميمات اخيرش آگاه كرد.
سرمربى نفت در صحبت هايى كه با بازيكنان تيمش 

داشته در مورد دليل اخراج 8 بازيكن گفته كه كنار گذاشتن 
اين نفرات برخالف آنچه عنوان شده به خاطر اين نبوده كه 
سرمربى قبلى آنها را انتخاب كرده بلكه اين موضوع به دليل 
مسائل فنى بود. كريمى همچنين تاكيد كرده قصد تقويت 
تيم در نيم فصل را دارد از اين رو بهتر ديده از همين االن 
ليست تيم را خالى كند تا جا براى جذب بازيكن جديد 
باشد ضمن اينكه تا نيم فصل به بازيكنان جوان فرصت 

خواهد داد تا خود را نشان دهند.

نكته قابل توجه اينكه در بين بازيكنان جوان نفت نفراتى 
از جمله رضا عليزاده، پويا امينى و ميالد احمدى هستند كه 
در زمان درخشان به نفت آمدند و كريمى بعد از زير نظر 
گرفتن عملكرد آنها در تمرينات تصميم گرفت اين نفرات 

را در تيمش حفظ كند و اين مسئله باعث شد ديگر بازيكنان 
نفت به اين نتيجه برسند سرمربى تيم شان به دنبال تسويه 

حساب با حميد درخشان نيست. 
با  مى دانست  هم  خودش  حتي  بازيكنانى  از  يكى  البته 
آمدن على كريمى جايى در نفت تهران نخواهد داشت 
سامان آقازمانى است كه در زمان حضور مصطفى دنيزلى 
با كريمى هم بازى بود و در ديدار با الهالل عربستان و 
همينطور سايپا به درگيرى با جادوگر پرداخت! كريمى 

كرده  اعالم  مسابقه  پايان  از  پس  عجيب  اظهارنظى  در 
بود كه اقازمانى فوتبال بلد نيست و از مربى بايد سوال 
كنيد چرا چنين بازيكنانى را در زمين مسابقه راه ميدهد! 
حاال شرايط روزگار اينطور شد كه كريمى سرمربى نفت 
تهران شد و آقازمانى به همين دليل از تيم كنار 

گذاشته شد تا دنبال تيم جديدى باشد! 
اش  مربيگري  درخصوص  همچنين  كريمي  علي 
در پرسپوليس در سال هاي آينده هم نظر جالبي 
 » كرد:  عنوان  تيمش  تمرين  پايان  در  كه  دارد 
سرمربى نفت طالييه در خصوص شرايط خوب 
نشستن  او  روياهاى  از  يكى  اينكه  و  پرسپوليس 
من  كرد:  تصريح  است,  تيم  اين  نيمكت  روى 
به  باشد  قرار  اگر  كه  داشتم  را  «تِز»  اين  هميشه 
چيزى  باشد  قرار  اگر  باشد.  حقم  برسم؛  چيزى 
روى روابط و زد و بند اتفاق بيفتد, طبيعتاً مدت 
زيادى هم طول نمى كشد. مهم اين است كه اگر 

چيزى حقم باشد، رخ دهد.»
  جادوگر فوتبال آسيا در پايان حرفهايش را اينگونه به 
پايان رساند: « با اين حال تمام تمركزم در حال حاضر روى 
نفت است. اگر به زبان عاميانه بخواهم بگويم، پرسپوليس 
«در حال تركاندن» است و  حاال حاالها برانكو هم در اين 
تيم هست. اميدوارم پرسپوليس با همين روند به كارش 
ادامه دهد و سال ها با همين قدرت در مسابقات حضور 

داشته باشد. »

داليل اخراج 8 بازيكن نفت توسط « جادوگر »! 
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 سيمان خوزستان ،دومين 
صادر كننده نمونه كشورى 

شركت تعاوني كاركنان سيمان خوزستان به عنوان" پيمانكار" در  كارخانه 
سيمان فعاليت دارد  كه اين  كارخانه در زميني به مساحت  100 هكتار  
اسفند  در  و  آغاز  سال 1372  در  كارخانه  اول  است.فاز  گرديده  احداث 
76 با ظرفيت توليد 3000 تن به بهره برداري رسيد. مدير عامل شركت 
تعاونى كاركنان كارخانه سيمان خوزستان افزود : فاز دوم در ارديبهشت 
85 آغاز و در دي ماه 88 با ظرفيت توليد 5500 تن در روز به بهره برداري 
رسيد به گفته مرادى جاويد ، كارخانه  سيمان خوزستان يكي از بزرگترين 
كارخانجات توليد سيمان كشور توانسته  با توليد انواع سيمان تيپ 1 ، 
2 ، 5 ،  بعنوان صادر كننده نمونه استاني و دومين صادر كننده كشوري 
با  خوزستان  سيمان  كاركنان  تعاونى  عامل  مدير  گيرد   قرار  تقدير  مورد 
اشاره به نقش تعاونى در كسب موفقيت هاى بدست آمده اظهار داشت : 
تعاوني كاركنان بعنوان يار و ياور شركت در جهت اشتغال زايي در منطقه 
به فعاليت مشغول مي باشد.در همين راستا شركت تعاوني مسوليت كليه 
تعميرات و ساخت و ساز عمراني شركت سيمان را بر عهده گرفته و با 

برنامه ريزى هاى انجام شده ،براى  حدود 400 نفر بصورت مستقيم و 100 نفر 
به صورت غير مستقيم اشتغال زايى ايجاد شده است 

خدمات رفاهى تعاونى
 مرادى جاويد در بخش ديگرى از اين گفتگو گفت : شركت تعاوني سيمان خوزستان 
در راستاي خدمات دهي به سهامداران و كاركنان در مشهد مقدس اقدام به خريد زائر 
سراي 6 واحدي با كليه امكانات رفاهي نموده است كه قدم مثبتي در جهت خدمات 

بهتر به كاركنان و سهامداران مي باشد.

تعاونى حمل و نقل سيمان خوزستان 
 مدير عامل شركت تعاونى كاركنان سيمان خوزستان در ادامه اين گفتگو افزود : شركت 
تعاوني،با اخذ  مالكيت يك شركت حمل و نقل مسوليت حمل محصوالت شركت 

سيمان خوزستان را انجام مى دهد 
اين تعاونى عالوه بر حمل و نقل استانى قابليت توسعه و اجراى برنامه هاى كشورى 
را نيز داشته  و در حال حاضر حمل و و نقل محصوالت كارخانه را به اقصى نقاط 

كشور  بر عهده دارد 

آمادگى براى اجراى پروژه هاى عمرانى استان 
انوشيروان مرادى جاويد افزود : شركت تعاونى كاركنان سيمان خوزستان با 
نيروى هاى مجرب و متخصص ، آمادگى اجراى عمليات پروژه هاى ساختمانى 
و عمرانى در استان را دارد كه اميدواريم با برنامه ريزى دقيق فعاليت گسترده 

اى را در استان انجام دهيم

همدلى و همراهى اعضا و كاركنان 
و موفقيت هاى كشورى 

مدير عامل شركت تعاونى كاركنان سيمان خوزستان در بخش پايانى اين گفتگو 
بيان كرد :اين تعاونى  از سال 91 لغايت 95 به عنوان تعاونى برتر استانى و 
همچنين يكسال بعنوان تعاونى برتر كشورى به دليل كارآفرينى و اشتغال زايى 
معرفى گرديده است.  به گفته مرادى جاويد ،اين موفقيت ها در سايه همكارى 
هاى متقابل و همدلى ارزشمند اعضاى هيات مديره ،اعضا و كاركنان سيمان 

خوزستان بدست آمده كه جا دارد از همكارى همه اين عزيزان تشكر نمايم 

سالشمار موفقيت هاى شركت تعاونى
 كاركنان سيمان خوزستان 

1391 كسب عنوان  تعاونى برتراستانى  دهمين جشنواره تعاونى هاى برترخوزستان  
1392كسب عنوان تعاونى برتر استانى در هفتين جشنواره تعاونى هاى برتر خوزستان

 1393كسب عنوان تعاونى برتر استانى در استان خوزستان 
1394كسب عنوان برگزيده در سال اقتصاد مقاومتى ،اقدام و  عمل به انتخاب 

بنياد چهره هاى ماندگار 
1395 كسب عنوان تعاونى برتر كشورى در كنفرانس مديريت كسب و كار 

مديرعامل شركت تعاونى كاركنان سيمان خوزستان خبر داد  :

اشتغالزايى براى بيش از 500 نفر در استان خوزستان
شركت تعاوني كاركنان سيمان خوزستان 12 مرداد  1378باسرمايه 109/200/000 ريال دراداره ثبت شهرستان اهواز تحت شماره9948 متشكل از65072 سهم 300/000 ريالي 
وتعداداعضاء389 نفر به ثبت رسيد.ودرتاريخ 1378/5/16 شروع به بهره برداري وفعاليت نمود.  موضوع فعاليت شركت طبق ماده 3اساسنامه,توليدانواع پاكت گچ وسيمان، تيرچه بلوك,حمل 
ونقل مواداوليه ،سيمان وكلينكرتوليدي ازاقصي نقاط كشور وبالعكس,انجام امورخدماتي ,تعميرات وتامين نيروي انساني موردنيازكارخانه سيمان خوزستان است انوشيروان  مرادى جاويد مدير عامل 

شركت تعاونى  كاركنان سيمان خوزستان در گفتگويى اختصاصى با سرويس اقتصادى بامداد زاگرس به تشريح بخشى هايى از فعاليت هاى اين شركت پرداخت 


