
سال سوم
 شماره هشتاد و یک
8 صفحه
قیمت: 1000 تومان

رتبه باالی استان در دروس عمومی
 در سال غیرتحصیلی ٩٦ -٩٦

سيد رحيم آقازاده
سالی دیگر گذشت، سالی بر ما و شهرو دیار ما، بر آدم های شهر 
یک جور و بر شهر و دیار جور دیگری، نه مثل هر سال و سال های 
قبل ازآن که آب رود ما به دالیلی کم و کمتر می شد در سالی که 
گذشت این کاهش آب بیشتر و بیشتر شد. بنظر این مثبت بودن را 
می رساند و سخن مثبت گفتن است که بجای اینکه بگوییم مقدار 
عبور آب در رودخانه کارون )دبی( در 96 خیلی کم شد و از کمبود و 
کاهش صحبت کنیم با مثبت گویی بگوییم کمبود آب در رودخانه 
خیلی زیاد شده خیلی بیشتر شده به هیچ کجا هم برنمی خورد و 
البد در سال پیش رو، عدد کاهش دبی با تالش مسئوالن اندکی یا 
بیشتر از اندکی بیشتر خواهد شد. حاال این ما و این عزیزان مسئول 
که باید فعال و فعال تر شوند و همه می دانند وقتی )دبی( یعنی 
شدت جریان آب رودخانه ما کم می شود باقیمانده آبزیان مانده در 
این رود بیشتر رو به زوال می روند و از ماهی کارونی فقط اسمی 

می ماند و بس. 
آلودگی هوا هم در سالی که گذشت قصه اش طوالنی است. می 
توانیم بگوییم نیمی از اخبار دیار کارون اخبار آلودگی هوا بوده، گرد 
و غبار و ریزگردها که هر موقع دلشان می خواست به سراغ ما می 
آمدند و چه فوایدی داشته این آمدن ها و از آن جمله فروش ماسک 
های مختلف تنفسی، ازدحام مردم در درمانگاه ها و بیمارستان 
برای مداوای مشکالت تنفسی، تعطیلی های پشت سرهم مراکز 
تحصیلی و استراحت معلمان و مدرسان، رفع خستگی کارکنان 
ادارات با اندکی دیر آمدن و اندکی زود رفتن از محل کار، و این 
همه فواید ریزگردهاست.  با قطع مکرر و پی در پی برق اگر دستگاه 
های خنک کننده و یخچال ها از کار نیفتند یا بیفتند این دستگاه 
ها به استراحت می رسند، درست است که آن ها جان ندارند ولی 
به استراحت که احتیاج دارند. خودمانیم این کجا بد است! حاال عده 
ای هیاهو بکنند که هوا آلوده شده و چنین و چنان. تازگی ها هم 
وقتی گرد و غبار و ریزگرد ها هجوم می آورند و آسمان شهر را 
می گیرند اعالم می شود که منشا این ریزگرد ها داخلی است. 
حاال این عزیزان زمین شناس و هواشناس چگونه متوجه داخلی 
بودن ریزگردها شده اند به خودشان مربوط است. حکما علمش را 
دارند، زحمت کشیده اند و دانه دانه این ریزدانه ها را آزمایش کرده 
اند، معلوم است که از زبان آنها به این نتیجه نرسیده اند ریزگرد که 

حرف نمی زند
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پشت پرده درگوشی حرف 
زدن های مسئوالن

جوانان کافه نشین،
 جوانان دهه  ۶۰ و ۷۰

واکنش به میزان افزایش
 ضریب حقوق کارمندان
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هفته نامه منطقه ای
خطر غرق شدگی

 مردم فتح المبین در کرخه!
روستایی با تولید هزاران بشکه نفت 

ولی محروم از آب خوردن

پرونده تلخ این روزهای خوزستان

عملکرد سال 96اداره کل دفترفنی ، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک:

توجه ویژه به طرح های گردشگری و زیر ساختی استان 
اداره کل دفترفنی ، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک دارای  ساختار اداری تعریف شده ای است که بر اساس آن زیرمجموعه های تخصصی 

مهندسی در تعامل با یکدیگر  و برای دستیابی به اهداف طرح شده در شرح وظایف همکاری نزدیکی با یکدیگر دارند  این واحدها عبارتند از : واحد 
حمل و نقل و ترافیک ، واحد امور قراردادها ،واحد برنامه ریزی و اعتبارات عمرانی، واحد معماری و شهرسازی و  واحد نظارت و ارزیابی طرحها   در 

واحد »معماری و شهرسازی »موضوعاتی مانند : تهیه ، پیگیری و تصویب طرح های هادی شهرهای زیر 25 هزار نفر و تغییرات بعدی آنها و نظارت بر 
اجرای آنها ، انجام وظایف مرتبط با کمیسیون بررسی مغایرتهای طرحهای هادی شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت. 

سال دوم
 شماره هفتاد و هفت
8 صفحه
قيمت: 1000 تومان

هزينه 11 هزار ميليارد تومانى 
سوءمديريت!
بابك دربيكى

اگرچه با عنايت به وضع اقتصادى كشور در يك دهه گذشته، 
به نظر مى رسد سودهاى كالنى كه اين موسسات مى پرداختند، 
مى توانست كمك بزرگى باشد بر نديدن بسيارى از ريسك ها 
سپرده گذارى  به گردن  را  تقصير  همه  نمى توان  واقعا  اما 

انداخت كه به هرحال، به «سيستم» اعتماد كرده است.
موضوع موسسات مالى غير مجاز در كشور از نظر مديريت 
درعين حال  و  جالب  قضيه  اقتصادى،  البته  و  سياسى 
پيچيده اى است. جالب از اين نظر كه سپرده گذاران خرد 
و كالن اين موسسات يا تعاونى هاى غيرمجاز، سهم سود 
و سرمايه اى را از دولت و نظام بانكى مطالبه مى كنند كه 
در حداكثر ريسك قرار داشت و كسى ظاهرا قرار نبوده به 

اين ريسك ها توجه كند. 
 اگرچه با عنايت به وضع اقتصادى كشور در يك دهه 
گذشته، به نظر مى رسد سودهاى كالنى كه اين موسسات 
مى پرداختند، مى توانست كمك بزرگى باشد بر نديدن 
بسيارى از ريسك ها اما واقعا نمى توان همه تقصير را 
به گردن سپرده گذارى انداخت كه به هرحال، به «سيستم» 

اعتماد كرده است. 
 بديهى است وقتى به راحتى در هر جايى كه اين موسسات 
اراده مى كردند، شعبه اى باز مى شد، تبليغات گسترده محيطى 
و غير محيطى، هياهوى بسيارى راه انداخته بود بدون آنكه 
كسى يا مرجع رسمى اى معترض شان باشد، مردم اين كار 
را نوعى مشروعيت براى آنها تلقى كرده و به آن اعتماد كنند؛ 
ولو اينكه در اين هياهوى پرداخت سود باال و توسعه فيزيكى 
گسترده در كشور، برخى صداها نيز درباره ريسك باالى 
سپرده گذارى در اين نوع تعاونى ها يا موسسات و «نداشتن 
مجوز» هر از گاهى شنيده شود.  دولت روحانى بيش از چهار 
سال است كه تالش مى كند به هر شكل ممكن و با قاطعيت، 
بساط اين موسسات كه منشا بسيارى از مفاسد و مشكالت 
پولى در كشور بوده اند را جمع كند و به نظر مى رسد در 
اين راه بسيارى از مشكالت - به ويژه اعتراض هاى اجتماعى 

و فشارهاى مختلف ناشى از ذى نفعان اين موسسات است.
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پُك زدن 
و دود كردن...!

بازگشت رسمى
 نرخ سود 20 درصد
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اجتماعى

اقتصادى

4

اهواز مديرانى مى خواهد كه شهردارى چى باشند
    تا صحبت از شهر و شهردارى اهواز مى شود داد و فرياد 
مديران شهرى باال مى رود كه درآمد شهردارى مطلوب نيست 
و ساخت و سازها افت كرده اند و دستگاههاى اجرايى عوارض 
پرداخت نمى كنند و بودجه هاى تخصيص يافته عمرانى كاهش 
داشته است و دخل  و خرج شهردارى با هم همخوانى ندارد. به 

همين دليل است نمى توان در شهر توسعه و آبادانى ايجاد كرد.
بنده به اينكه چه فرد يا افرادى در ادوار گذشته مديريت اين شهر 
مقصربوده اند كه امروز شهردارى اهواز را به اين روز نشانده اند 

كارى ندارم.
چون امروز بدنه شهردارى اهواز متورم و ناكارآمد است و 

براى تحرك و پويايى نياز به اصالح ساختار دارد و بايد 
متدهاى جديد مديريت شهرى و ادارى و سيستمى وارد 
به  كارها  از  بيسارى  شود،بايد  مديريت شهرى  مجموعه 
روز و كارآمد شوند و صدها توصيه ديگر كه بارها گفته 

شده ولى گوش شنوايى نبوده است
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هفته نامه منطقه اى وزارت نيرو سريع تر حق آبه  محيط 
زيستى خوزستان را تخصيص دهد

بايد براى يك سال
 توام با تنگنا آماده شويم

8

چرا راهكارهاى مقابله با ريزگردها كارساز نيست؟

از اين پس نسـخه الكترونيكى
 هفتـه نامـه بامـداد زاگـرس را 

در سـايت اختصاصى نشـريه بخوانيد
www.newsbz.ir

با مــا در ارتباط باشـيد
Bamdadzagros.news@gmail.com

آه از اين قاتل اهلى! 

فرهنگ و هنر

سال دوم
 شماره هفتاد و چهار
8 صفحه
قيمت: 1000 تومان

هواشناسى هواى شهر ما را ندارد
سيدرحيم آقازاده

وقتى اخبار مربوط به هواشناسى را گوش مى كنيم مى 
شنويم كه در اغلب مناطق كشور در فصل پاييز، هواى 
پاييزى شده، پاييزِى پاييزى. باران و كاهش درجه هوا 
و زمستان كه بيايد برف و سرما در اغلب نقاط كشور 
خانه مى كند اما در شهرِ ما و بيشتر شهرهاى استان از 
اين خبرها، خبرى نيست وضع هواى شهر ما هميشه 
مثِل هميشه است پاييز كه بيايد، زمستان كه بيايد تغييرى 
بوجود نمى آيد در احوال هواى ما، نه سرمايى و نه بارانى.

البته يادمان نرود كه گرد و غبار در لباس جديد (ريزگرد) 
ما را فراموش نمى كند و اگر باران نمى آيد خاك و غبار 

جايش مى آيد.
و  عالئم  ما  هواشناسِى  كاركنان  كه  اينست  تصور   
مشخصات هواِى زمستانى توى سيستم هايشان نيست 
يا يادشان رفته كه چه (ايُكنى) باد سرد را يا هواى سرد را 
و يا باران و رگبار را نشان مى دهد كه آن ها در گزارش 
هاى هواشناسى استان و شهرهاى ما اعالم كنند شايد همه 
اين عالئم هواشناسى به علت قطع مكرر برق از سيستم 
هاِى هواشناسِى ما پاك شده و تقصيرى متوجه عزيزان 

(هوا) شناس نباشد. 
اما براى اطمينان و براى محكم كارى و براى اينكه ما 
ساكنان استان دلمان مى خواهد كه در پاييز و زمستان 
هواشناسى هواى ما را مثل هواى ديگر استان ها پاييزى و 
زمستانى اعالم نمايد، تصميم گيرى شود، تمهيدى اتخاذ 
گردد و مسئولين (فكرى) بكنند كه هم براى مردمان شهر 
خوب است و هم عزيزان هواشناس، مسئولين در يك 
اقدام سريع (ُكمپلت) كارشناسان هواشناسى شهر را براى 
مدتى روانه شهرهاى ديگر بكند شهرهايى كه پاييز، پاييز 
و زمستان، زمستان اعالم مى شود و هواشناسِى آن شهرها 
دائم اوضاع هوا را با توجه به فصل بيان مى كنند، سردى 
هوا، برف و باران در پيش بينى ها حرف اول را مى زند 
و آنقدر هواشناسان آن شهر در كار خود مهارت پيدا كرده 
اند كه گاه از شروع كشت پاييزى و زمستانى يا برداشت 

محصول هم خبر مى دهند.
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روايت زندگى 5ستاره دارى
 كه انكار مى شوند

طرح هاى انتقال آب
 كليد مى خورد
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سياسى

كارون

4

آموزش قوانين، مشكالت جامعه را به حداقل مى رساند
يكى از شاخص هاى توسعه يافتگى يك كشور اهميت دادن به آموزش است كه متأسفانه در كشور ما آموزش ها 

در مدارس و دانشگاهها خالصه شده كه آن هم خود جاى بحث زياد دارد بسيارى از مشكالت فعلى افراد به عدم آگاهى
 آنان به قوانين بر مى گردد در اين ميان اما نقش آموزش هم خيلى جدى گرفته نشده است كارشناسان بر اين باورند

اگر سطح آگاهى عمومى جامعه افزايش يابد به تبع آن مشكالت نيز به حداقل خواهد رسيد. در ادامه گفتگوى
 داريوش امامى مدير مركز آموزش بازرگانى خوزستان و كارشناس امور اقتصادى را بخوانيد.
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هفته نامه منطقه اى تكرار فاجعه زيست محيطى 
در هنديجان

يارانه بگيران قطعى 97 
مشخص شدند 

سوزاندن با سيخ 
و سيگار و آب جوش ...

5

اجتماعى

ابهام در حل معضل ريزگردها

مرگ تدريجى مردم خوزستان!

نخستين پايگاه خبرى صنعت ساختمان خوزستان
www.sazehnews.ir

  امكان جستجوى آخرين اخبار صنعت ساختمان خوزستان
  گفت و گو با كارشناسان نظام مهندسى، انبوه سازان، پيمانكاران،شهرداران ،كارآفرينان صنعت ساختمان خوزستان

  درج آگهى شركت ها ، كارخانجات وسازمان هاى فعال در صنعت ساختمان

با مــا در ارتباط باشـيد
 info@sazehnews.ir   تلفن: 061-32236705  

telegram.me/sazehnews :كانال تلگرام 
3338٦148
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خوزستان

انتشار بوی نامطبوع و آزاردهنده حاصل از 
فرایند تولید شرکت الکل سازی خرمشهر 
مندی  گله  و  نارضایتی  سبب  فضا  در 
شهروندان ومردم روستاهای اطراف این 

واحد صنعتی شده است.
شماری از شهروندان خرمشهری دوشنبه 
در گفت و گو با خبرنگار ایرنا می گویند: 
نامطبوعی در سطح  از چندگاه بوی  هر 
شهر منتشر می شود که برای بسیاری از 
ساکنان این شهرستان به ویژه سالخوردگان 
، بیماران قلبی و عروقی آزار دهنده است. 
واحدهای  پساب  نامطبوع  بوی  انتشار 
صنعتی در شهرستان خرمشهر به  ویژه در 
فضای روستاهای غرب کارون همجوار 
روستاهای  همچون  صنعتی  شهرک  با 
مقامیسیه، رمسان و بدریه، نسبت به دیگر 

مناطق بیشتر احساس می شود. 
علی سام پور از شهروندان خرمشهری می گوید: مدتی است که انتشار 
بوی نامطبوع ناشی از پسماندهای کارخانه الکل سازی در سطح شهر 
احساس می شود که این امر باعث آزار و اذیت شهروندان شده است. 
سالم پور افزود: این بوی نامطبوع در روزهایی که هوا شرجی و 

مرطوب است تشدید می شود و واقعا غیرقابل تحمل است. 
وی اضافه کرد: به همین خاطر خانواده ها رغبتی برای تفریح و گشت 
و گذار در این شهر نشان نمی دهند و بیشتر اوقات خود را در خانه 

می گذرانند. 
سیداحمد موسوی دیگر شهروند خرمشهری می گوید: شدت انتشار 
بوی تعفن در شب گذشته به قدری زیاد شده بود که براحتی نمی 

توانستم نفس بکشم. 
وی ادامه داد: کودکان ما به علت تشدید آلودگی فضای شهر از بازی 

کردن در هوای آزاد در خارج از منزل محروم شده اند. 
سهیال فیصلی یکی دیگر از شهروندان خرمشهری نیز با انتقاد از انتشار 
بوی نامطبوع در سطح شهر گفت: مدت زیادی است که شنیده می 
شود که انتشار این بوی تعفن ناشی از فعالیت کارخانه ها در شهرک 

صنعتی خرمشهر است.
وی در ادامه گفت: از مسئوالن محیط زیست تقاضا داریم که برای رفع 

این معضل چاره اندیشی کنند. 
یکی دیگر از شهروندان خرمشهری از روستای حفار غربی نیز از 
تداوم انتشار بوی نامطبوع در فضای این شهر ابراز نارضایتی کرده 
و می گوید: بوی تعفن الکل در بیشتر اوقات به خصوص در هوای 

شرجی ، تمام فضای خانه را در بر می گیرد و برخی مواقع از شدت 
آن دچار سردرد می شوم . 

 مجید عنبرزاده افزود: اکثر مردم این منطقه از این وضعیت ناراضی 
هستند و انتظار داریم مسئوالن راهکاری برای رفع این معضل پیدا 

کنند. 
نماینده شورای شهرستان در استان خوزستان با انتقاد از انتشار بوی 
نامطبوع از پساب صنعتی خرمشهر، گفت: در حال حاضر روستاهای 
حفار غربی و شرقی، مقامیسیه، بدریه، زویدات، ام الطلول، حنشیه، 
منیخ و معمره صنگور از عمده ترین روستاهای در معرض آلودگی 

پساب شهرک صنعتی قرار دارند.
عیسی شرجی افزود: مردم این روستاها بارها به شورا مراجعه کرده 
و خواهان رفع این معضل شده اند، ما هم بارها در جلسات مختلف 
شهرستان این موضوع را مطرح کردیم و قرار بر این شد که فرمانداری 
معضل  این  رفع  برای  خرمشهر  زیست  محیط  حفاظت  اداره  و 

راهکارهای مناسب را ببینند.
 رییس اداره حفاظت محیط زیست خرمشهر با تایید این موضوع 
گفت: در گام نخست به منظور رفع بوی نامطبوع ناشی از پساب 
شهرک صنعتی خرمشهر واحد صنعتی فناوران اروند تولید کننده الکل 
در این شهرک، به دستور دادستان تا رفع نواقص و احداث تصفیه خانه 

پساب این واحد تعطیل و پلمپ شد.
رضا جاوید اظهار کرد: شرکت فناوران اروند از زمان آغاز کار تاکنون با 
تخلیه پساب این واحد به حوضچه تبخیری شهرک صنعتی خرمشهر 
به نام ویناس، موجب اختالط پساب حاوی مخمر واحد الکل سازی 
و پساب بهداشتی سایر واحدهای صنعتی در این حوضچه شده و 

باعث انتشار بوی نامطبوع می شود.
وی خشک کردن پساب در حوضچه های شهرک را 
از اقدامات دیگر برای عنوان کرد و گفت: فرسودگی 
شدید حوضچه تبخیری شهرک صنعتی خرمشهر 
باعث سرریز شدن پساب های در اراضی اطراف 
این شهرک شده و این حوضچه ها باید به وسیله 
مواد آنتی سپتیک ) مواد خنثی کننده بوی نامطبوع( 

خشک شود.
خرمشهر  زیست  محیط  حفاظت  اداره  رئیس 
گفت: در حال حاضر شرکت فناوران اروند ملزم 
به رفع نواقص شده و پس از آن فک پلمب می 

شود.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست خرمشهر گفت: 
ما به عنوان یک دستگاه نظارتی تمام تالش خود 
رعایت  به  صنعتی  واحدهای  همه  الزام  برای  را 

معیارهای زیست محیطی انجام داده ایم. 
جاوید احداث تصفیه خانه فاضالب مرکزی ویژه شهرک صنعتی را 
تنها راهکار حل مشکل انتشار این بوی نامطبوع عنوان کرد و افزود: 
منطقه آزاد اروند متولی مدیریت صنایع شهرک صنعتی بوده و موظف 
به ایجاد زیرساخت ها الزم همچون سیستم تصفیه پساب مرکزی در 

این شهرک است.
مدیر توسعه نواحی صنعتی منطقه آزاد اروند با تایید این مطلب گفت: 
واحد الکل سازی فناوران اروند بدون رعایت و کنترل مسایل زیست 
این شهرک کرده و  به رهاسازی پساب صنعتی در  اقدام  محیطی 

موجب آلودگی و سرریز شدن پساب در شهرک شده است.
رضا صلبوخی افزود: به منظور رفع مشکل پساب صنعتی خرمشهر 
به دستور مدیرعامل منطقه آزاد اروند ، مشاوران زیست محیطی برای 
رفع آلودگی در واحد الکل سازی گرفته شد و پس از مطالعات انجام 
شده تسهیالت مورد نیازبرای رفع نواقص در اختیار این شرکت قرار 

می گیرد. 
وی اظهار کرد: به رغم اینکه 400 هکتار از شهرک صنعتی خرمشهر 
در محدوده شهرک های صنعتی استان خوزستان قرار دارد اما منطقه 
به شهرک صنعتی خرمشهر  منظور خدمات رسانی  به  اروند  آزاد 
هزینه نگهداری، الیروبی و اصالح الگون ها)برکه های ویژه تصفیه 

فاضالب به روش بیولوژیک ( را متقبل شده است.
شهرک صنعتی خرمشهر دارای چهار حوضچه تخلیه فاضالب در 
وسعت یک هکتار زمین است که روزانه بین60 تا 90 هزار لیتر پساب 
اعم از پساب انسانی و صنعتی در آنها تخلیه شده و باعث متصاعد 

شدن بوی نامطبوع در سطح شهرستان خرمشهر می شود.

استاندار خوزستان گفت: در روستایی عنبر مسجد 
سلیمان که روزانه ۱0 هزار بشکه نفت تولید می شود 
مردمانش آب شرب ندارند و کودکانش برای تحصیل 

با مشکالتی روبه رو هستند.
موهبتی  با  دیدار  در  شریعتی  غالمرضا  امروز 
مدیرعامل بیمه سالمت ایران با بیان اینکه خوزستان 
استانی با قدمت دیرینه است اظهار داشت: با وجود 
همه تنگناهایی که در کشور وجود دارد و ما نیز آن ها 
را قبول داریم ولی نباید فراموش کنیم که مردم با 

مشکالتی بسیار جدی روبه رو هستند.
وی با ابراز تاسف مبنی بر اینکه دولتی ها هرجا کم 
آوردند فشار را به مردم وارد می سازند، افزود: باید 
توجه کرد که قشر محروم جامعه با مشکالت زیادی 

مواجه هستند.
فرهنگ  برای اصالح  به تالش  استاندار خوزستان 
استفاده از بیمه و دارو اشاره و بیان کرد: با وجود 

تالش هایی که صورت گرفت ولی نتیجه مثبتی حاصل نشد چرا 
که وقتی چنین اصالحی در بین قشر تحصیلکرده پزشکان صورت 
نگرفت بنابراین نمی توان با اعمال با فشار مانع قشر نیازمند جامعه شد.
وی با اشاره به سرانه درآمد خوزستان گفت: متوسط درآمد سرانه در 
خوزستان ۱.5برابر میانگین کشوری است که با احتساب درآمدهای 

نفتی نیز این میزان افزایش قابل توجهی می یابد.
شریعتی در ادامه عنوان کرد: با این وجود تعداد افراد تحت پوشش 
بهزیستی در خوزستان به قدری زیاد است که خوزستان در این زمینه 

رتبه اول کشور را دارد.
وی با بیان اینکه در مناطق محروم، صعب العبور و یا جنگ زده افراد 
تحت پوشش کمیته امداد نیز زیاد هستند، ادامه داد: این آمار نشان 

می دهد که توزیع ثروت در استان خوزستان مناسب نیست.
در  کالن  سرمایه گذاری های  به  اشاره  ضمن  خوزستان  استاندار 
خوزستان و تاکید بر اینکه توزیع ثروت در خوزستان اصال مناسب 
نیست، همچنین به نفت اشاره و تصریح کرد: با وجود تولید نفت در 
مقدار و میزان زیاد در خوزستان و کسب درآمدهای قابل توجه از این 
نعمت خدادادی ولی فقط 4درصد اشتغال خوزستان را نفت محقق 
کرده است. وی با بیان اینکه عدم توزیع مناسب ثروت خوزستان 
را دارای فاصله های طبقاتی کرده است، یادآور شد: در حوزه بیمه 
سالمت و تأمین اجتماعی متوسط پرداخت بیمه در خوزستان از سرانه 

متوسط برخی استان ها پایین تر است.
شریعتی به تولید 2 میلیون و 700 هزار بشکه نفت در خوزستان و 
برنامه ریزی برای افزایش تولید نفت در استان به 3 میلیون و 700 هزار 

بشکه اشاره کرد و خاطرنشان کرد: بیژن نامدار زنگنه 
وزیر نفت اعالم کرده که بعد از برجام میزان تولید 
نفت را یک میلیون اضافه کرده ایم و باید گفت که 

تولید یک میلیون به خوزستان تعلق دارد.
مناطق  نفت  تولید  اینکه 7درصد  به  اشاره  با  وی 
نفت خیز در خوزستان صورت می گیرد، افزود: کشور 
از محصوالت غیرنفتی در حدود ۱78 هزار میلیارد 
تومان درآمد دارد همچنین با توجه به هر بشکه نفت 
دالر درآمد کشور از نفت حدود ۱67 هزار میلیارد 
تومان است این در حالی است که بر اساس قانون 
باید 3 درصد از درآمدهای نفتی به خوزستان تعلق 

یابد که فقط یک درصد به خوزستان می رسد.
استاندار خوزستان در ادامه با بیان اینکه هیچ سالی 
این یک درصد را نیز کامل پرداخت نکرده اند، بیان 
کرد: با وجود اینکه بانک مرکزی مکلف است پس 
از دریافت ماهانه مبلغ را به حساب استان واریز کند 

ولی تاکنون چنین نبوده است.
وی به مشکالت غیزانیه اشاره کرد و گفت: با وجود ۱80 حلقه چاه 
نفت و تولید روزانه حدود 600 هزار بشکه در غیزانیه اما چندی پیش 
آن هم با هزار مصیبت توانستیم سیستم لوله کشی آب را در این بخش 

اجرا کنیم و در بخش جاده نیز وضعیت نامناسبی دارند.
شریعتی عنوان کرد: در روستایی عنبر مسجد سلیمان که روزانه ۱0 
هزار بشکه نفت تولید می شود مردمانش آب شرب ندارند و کودکانش 

برای تحصیل با مشکالتی روبه رو هستند.
وی ادامه داد: تالش های زیادی انجام شده ولی مردم این استان با 
مشکالتی روبه رو هستند که نشان می دهد توزیع ثروت در خوزستان 

اصال مناسب نبوده است.

بوی نامطبوع الکل سازی  نفس خرمشهری ها را تنگ کرد
له مقا س�ر

مجل�س

رتبه باالی استان در دروس عمومی  در سال غیرتحصیلی ٩٦-٩٦
ادامه از صفحه 1

 و ریزگرد خودی احترامش واجب. ریزگردهای جدید یک خاصیت جدید هم دارند که وقتی آسمان شهر را فرا می گیرند توی 
آسمان نمی مانند مثل ریزگردهای با منشا خارجی، بلکه پس از رسیدن به آسمان شهرهایمان به زیر می آیند و روی زمین و 
آنچه در زمین قرار دارد می نشینند و در یک طرفه العین ماشین ها سراسر خاک آلود. و باید با استفاده از برف پاک کن به راحتی 
خاک را از روی شیشه خودرویت پاک کنی که می شود ریزگرد زیرگرد و به برف پاک کن ریزگرد پاک کن هم گفت. و این 
همه ی ماجراهای سال گذشته نخواهد بود آنقدر واقعه و حادثه در این سال واقع و حادث شده که نمی شود مختصر بیان کرد.  
این بی انصافی است در این هنگامه، ذکری )خیر و شرش را نمی دانیم( از ترافیک پیچ در پیچ و عزیزان پلیس که دفترچه های 
جریمه شان همیشه آماده است نکنیم. از نبودن پارکینگ که سال هاست و اگر برای کار ضروری مجبور شده ای به خیابان هایی 
که خدمات شهری در آن قرار دارند به این خیابان ها بیایی یا بروی بهتر است ماشین خود را در مقابل خانه خود پارک کنی و به 
اهل خانه هم سفارش کنی که مواظبش باشند و خودت پیاده و با یک وسیله عمومی بشرطی که جایی برای مسافر داشته باشد 
به محل موردنظر بروی فایده اش هم آنست که هیچ هزینه ای بابت حق پارکینگ که اگر پیدا شده نمی پردازی و بجایش برای 
پسر کوچک که کار مواظبت از ماشین را انجام داده – اگر داده – هدیه ای بخری که البته از این که این هدیه ارزان قیمت را 

خریده ای چنان اخم می کند که پشیمان می شوی و از این موارد حرفی نزنیم.
این از عجایب شهر ماست که در هیچ شهری مشاهده نمی شود در زیر تابلوهای راهنمایی و رانندگی که »توقف ممنوع« را اعالم  
می کند بخواهی لحظه ای به اندازه باز کردن و بستن یک درب خودرویت توقف کنی در یک چشم به هم زدن مامور راهنمایی 
و رانندگی با برگ جریمه به استقبالت می آید ولی فروشگاه هایی که در آن خیابان قرار دارند با فراغ بال و بدون دغدغه به اندازه 
یک انبار بار در زیر این تابلوها اجناس مغازه هایشان را چیده اند و هیچ نگرانی از جریمه شدن هم ندارند البته باید هم نگرانی 
نداشته باشند، دستمال کاغذی و کیسه های پالستیک و مشابه آن ها کجا و ماشین کجا. تازه مگر بسته هایی که در خیابان 

بجای ماشین پارک شده اند شماره ای دارند که پلیس عزیز بیاید و آن ها را جریمه کند. 
حیف است در پایان سال کهنه و آغاز سال نو از صاحبخانه های محترم و خوش انصاف )منظور خوش انصاف نیست!( یادی نکنیم 
که باالترین سطح باال بردن اجاره در کشور را این ها داشتند )طبق آمار رسمی و غیررسمی( باالخره باید از این ها هم سپاسگزاری 

شود که سبب شدند اجاره خانه در شهر ما از پایتخت هم باالتر برود و صاحب مقام هم بشویم.
رتبه هایی که شهر ما بدست آورده زیاد است. رتبه اشتغال که در سال گذشته هفتم بودیم منظورمان عدم اشتغال است یا همان 
بیکاری خودمان و از رتبه هفتم بیکاری به گواه مرکز آمار به رتبه سوم بیکاری در کشور رسیدیم یعنی استان ما سومین استان 

از نظر بیکاری است. 
رتبه هرس درختان شهر و پارک ها هم رتبه خوبی است که به اسم هرس چنان به جان درختان همیشه سبز کنوکارپوس افتادند 

که صدای یکی از نمایندگان محترم استان در مجلس هم بلند شد که اینقدر درختان را قلع و قمع نکنید. 
ازدحام دست فروشان در بازارها که تقریبا بیشتر از خریداران هستند از تجمع ماشین های پر از تره بار در چهارراه ها و میدان شهر 
که کنارشان یا کمی دورتر گروه های رفع سد معبر ایستاده و مسایل دیگر شهری که شهرداری های شهر با آن دست و پنجه 
نرم می کنند. جوی های روباز در مرکز شهر که این یکی انگار در نقشه خطوط فاضالب شهری زیر پونز مانده و در حالی که 
در محله های حاشیه شهر خطوط فاضالب در مرکز خیابان و بصورت سرپوشیده ساخته شده وجود خطوط فاضالب شهری با 

آلودگی های خود، سطح خیابان ها را آلوده می کنند و مشکالت فراوان دیگر. 
یادمان نرود در سال 96-96 گرمای طاقت فرسای تابستان بیداد می کرد. مردمان کالفه و جسم و جان شهروندان خسته و خسته 
تر و درجه حرارت باالتر ازسال های قبل و داغی هوا بر همه چیز و همه جا اثر گذاشته بود. انجام امور روزمره به سختی انجام می 
گرفت و سرماند در گریبان ولی نفس ها سخت سوزان. به حد پختگی رسیدیم از داغی هوا و اگر قرار بود باالترین نمره را بدهند 
به مردمان استان که حاال به مردمانی پخته تبدیل شده بودند و بی تردید رتبه ما در پختگی تک رقمی است. که اگر با سایر دروس 

که ذکر شده جمع گردد رتبه پختگی ما نه در کشور و شاید در کل کشور ها رتبه قابل قبولی است. 
سوال این است که آیا در سال جدید هم به این نمرات و رتبه های عالی دست پیدا خواهیم کرد شاگرد اول خواهیم شد. البته آروز 
نمی کنیم باز هم به این رتبه و مقام برسیم. آرزویمان این است در سال جدید مسایلی که ما را، جسممان را خسته و روح و روان 
را خسته تر کرده پیش نیاید. روزهایی آرام و شاد حتی اگر گرما امانمان ندهد و ریزگردها چه داخلی چه خارجی همچنان رفیق 

زندگیمان باشد به چشم بد ببینیم. و چه نعمتی است این شادی و این آرامش که گفته اند وصف العیش نصف العیش.

وجود ۳۴۵ هزار هکتار کانون فوق 
بحرانی ریزگرد در خوزستان

عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان از وجود ۳۴5 هزار 
هکتار کانون فوق بحرانی ریزگرد در این استان خبر داد و گفت: 
سازمان محیط زیست در برابر استخراج نفت از هورالعظیم 

سکوت اختیار کرده است.
جواد کاظم نسب الباجی با انتقاد از اینکه معضل ریزگرد ها 
و کم آبی افزایش مهاجرت ها از خوزستان را به دنبال داشته 
است، گفت: اگر وضعیت به همین منوال پیش رود در آینده ای 
نزدیک خالی از سکنه بودن خوزستان دور از ذهن نخواهد بود.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای 
اسالمی، با انتقاد از اینکه سازمان حفاظت محیط زیست توجهی 
به حل معضل ریزگردهای خوزستان ندارد، افزود: خوزستان 
سال ها درگیر معضل ریزگردها و گرد و خاک است اما متاسفانه 
هیچ دولتی تاکنون اقدام موثری برای مدیریت این بحران انجام 
نداده و محیط زیست رسالت خود را به درستی انجام نمی دهد.

وی با انتقاد از اینکه قانون عادالنه توزیع آب در کشور رعایت 
نمی شود، گفت: متاسفانه انتقال آب از سرچشمه های دز و 
سدهای  احداث  و  ها  تاالب  حقابه  پیگیری  عدم  کارون، 
غیرکارشناسانه ریزگردها را در خوزستان صاحب خانه کرده اند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با انتقاد از اینکه تاسیسات 
نفتی زمینه خشکی تاالب هورالعظیم و شیوع ریزگردها را 
فراهم کرده است، تصریح کرد: وزارت نفت با چه مجوزی اقدام 
به حفاری نفت در تاالب کرده و چرا سازمان محیط زیست در 
برابر این موضوع سکوت اختیار کرده است؛ به طور قطع اگر 
سازمان حفاظت محیط زیست به وظیفه ذاتی خود عمل کند 

تمامی مشکالت محیط زیستی مدیریت خواهند شد.  
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای 
اسالمی، با تاکید بر لزوم تامین حقابه تاالب ها و جلوگیری از 
انتقال آب خوزستان، گفت: تاالب هورالعظیم به دلیل آبگیری 
از طریق کارون وضعیت بهتری نسبت به شادگان دارد اما 
متاسفانه وضعیت تاالب شادگان بحرانی است و آبگیری نمی 
شود و خطر شیوع طوفان های نمکی ناشی از خشکی این 
تاالب مردم را تهدید می کند؛ محیط زیست باید از قدرت 
حاکمیتی خود استفاده کند. عضو مجمع نمایندگان استان 
خوزستان با بیان وجود ۳۴5 هزار هکتار کانون فوق بحرانی 
ریزگرد در خوزستان، ادامه داد: عدم آبیاری این زمین ها سبب 

فرسایش خاک و تولید ریزگرد شده است.

جذب بيش از ۴00 سرباز معلم در 
آموزش وپرورش خوزستان

معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی آموزش وپرورش 
خوزستان گفت: بیش از ۴00 نفر از دارندگان مدرک کارشناسی 
خوزستان جذب  آموزش وپرورش  در  معلم  سرباز  به صورت 
می شوند. حرج چلداوی اظهار کرد: اولویت جذب متقاضیان 
به صورت سرباز معلم با فارغ التحصیالن فنی و حرفه ای و کار و 
دانش است و افرادی که به صورت سرباز معلم جذب می شوند 
و به دلیل اینکه مدت خدمت در برنامه معلمان وظیفه دو سال 

تمام است پس متقاضیان نباید دارای کسر خدمت باشند.
وی افزود: ادامه کار معلمان وظیفه پس از اتمام خدمت ممنوع 
است و انجام خدمت ضرورت در آموزش وپرورش هیچ گونه 

حق استخدامی و یا اشتغال برای افراد ایجاد نمی کند.
چلداوی خاطرنشان کرد: داوطلبان از بین واجدین شرایط دارای 
برگه آماده به خدمت بدون مهر غیبت که تاریخ اعزام آن ها تیر 
و شهریور 9٧ می باشد، ثبت نام و امتیازبندی می شوند و سپس 
اداره کل آموزش وپرورش موظف است بر اساس نیاز و انجام 

مراحل گزینش نسبت به جذب آن ها اقدام کند.
وی تصریح کرد: درخواست معافیت پزشکی یا تحصیلی سبب 
لغو اعزام شده و افرادی که از سازمان وظیفه چنین درخواستی 

داشته اند از فهرست معلمان وظیفه کنار گذاشته می شوند.
معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی آموزش وپرورش 
خوزستان یادآور شد: فرآیند تائید صالحیت متقاضیان جذب 
 10 خوزستان  آموزش وپرورش  در  معلم  سرباز  به صورت 
اردیبهشت ماه 9٧ آغاز می شود و تا 25 اردیبهشت ماه ادامه دارد.

بانک اطالعاتی از جوانان نخبه 
خوزستان وجود ندارد

دستیار ویژه استاندار خوزستان در امور جوانان گفت: آمار دقیقی 
از جوانان نخبه این استان در حوزه های فرهنگی، سیاسی، 
اجتماعی و اقتصادی وجود ندارد به همین خاطر دنبال ایجاد 

یک بانک اطالعاتی از این جوانان هستیم.
شکراله کاله کج افزود: نباید به مسایل جوانان به صورت 
مقطعی توجه کرد؛ باید به دنبال راه هایی برای ایجاد انگیزه 

در جوانان و جلب مشارکت آنان بود.
 وی تعیین مشاور امور جوانان برای همه ادارات خوزستان را 
یک ضرورت دانست و گفت: یکی از مطالبات اصلی رییس 
جمهوری دیدار بی واسطه مسئوالن با مردم به ویژه جوانان 

است که باید به این خواسته جامه عمل پوشاند.
کاله کج، اظهارکرد:به مناسبت روز جوان )هشت اردیبهشت 
مصادف با والدت حضرت علی اکبر)ع(، همایشی با محورهای 
اشتغال و کارآفرینی، آسیب های اجتماعی، نشاط آفرینی برای 

جوانان و مساله ازدواج آنان در خوزستان برگزار می شود.
وی ادامه داد: این همایش با حضور برخی از جوانان فعال در 
حوزه های مختلف دانشگاهی، عشایری، آموزشی، سیاسی و 
فرهنگی در اهواز برگزار خواهد شد. بنابراین گزارش، خوزستان 
جمعیتی بالغ بر چهار میلیون و 800هزار نفر دارد که حدود 2 

میلیون و 800هزار نفر آن جوان هستند.

۳0 درصد بنای مدارس خوزستان خطر 
ساز هستند

معاون مشارکت های مردمی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز 
مدارس خوزستان گفت: ۳0 درصد ساختمان های مدارس این 
استان خطرساز هستند و باید تخریب و یا تعمیر و نوسازی شوند. 
رضا زدوار در حاشیه آیین گرامیداشت بیستمین جشنواره خیرین 
مدرسه ساز خوزستان در آبادان اظهارکرد: در دوران هشت سال 
دفاع مقدس، ساخت و احداث مدارس در خوزستان کمتر انجام 
شد و اکنون بخش عمده ای از مدارس فرسوده و باید تخریب 
و بازسازی شود. وی افزود: اگر بخواهیم به وضعیت ایده آل 
برسیم باید 2 هزار کالس درس به مجموعه آموزشی خوزستان 
اضافه شود تا کمبود فضای آموزشی جبران شود. وی با بیان 
اینکه هر ساله حدود ۳00 تا ۴00 کالس درس در خوزستان 
توسط خیرین مدرسه ساز ساخته می شود، گفت: امید است 
با جذب مشارکت های مردمی و خیرین بحث کیفی سازی 
فضا و شیوه آموزشی در آموزش و پرورش خوزستان ارتقا یابد.   
زدوار همچنین اظهارکرد: خیرین مدرسه ساز خوزستان، در 
جشنواره قبلی در اردیبشهت پارسال، یکهزار میلیارد ریال اعتبار 
برای ساخت، تجهیز و تعمیر فضای آموزشی این استان تعهد 

کردند که ٧0 درصد آن تاکنون محقق شده است.
معاون مشارکت های مردمی اداره کل نوسازی،توسعه و تجهیز 
مدارس خوزستان گفت:این اعتبار بیشتر برای ساخت و تعمیر 
رامهرمز،شوش  بهبهان،  دزفول،  خرمشهر،  آبادان،  مدارس 
هزینه می شود. وی اظهارکرد:در سه ماه گذشته ۴0 جشنواره 
ویژه خیرین مدرسه ساز در خوزستان برگزار شده و جشنواره 
ای دیگر در 25 اردیبهشت جاری در تاالر امام رضا)ع( شرکت 
نفت اهواز برگزار می شود. بیستمین جشنواره خیرین مدرسه 
ساز با حضور امام جمعه آبادان و جمعی از مسئوالن استانی و 
محلی، و جمعی از خیرین مدرسه ساز در مجتمع فرهنگی معلم 

آبادان برگزار شد.

روستایی با تولید هزاران بشکه نفت ولی محروم از آب خوردن

 نخستین نمایشگاه اشتغال و کارآفرینی خوزستان با حضور غرفه های مختلف 
کارآفرینی بخش خصوصی و دولتی  در محل دائمی نمایشگاه بین المللی اهواز 

دایر شد.
این نمایشگاه در ۳ اردیبهشت ماه 9٧ با حضور غالمرضا شریعتی استاندار 
خوزستان، نبی اهلل خون میرزایی فرماندار اهواز، تنی چند از فرمانداران استان و 

تعدادی از مسئوالن استانی افتتاح شد!
نمایشگاه اشتغال و کارآفرینی خوزستان با هدف معرفی بسترهای ایجادشده 
برای سرمایه گذاری و دستاوردهای ایجاد اشتغال توسط استانداری خوزستان 

برپا شده بود.
پس از بازدید در اخرین شب برگزاری نمایشگاه بسیار سطح پایین که هدف 
ان معرفی اشتغال و کارآفرینی خوزستان به شهروندان بود بیشتر به جمعه بازار 

رنگین  نمایشگاهی  تا  داشت  شباهت 
بازدید  بتواند در جذب  و تخصصی که 
کنندگان عام و خاص موفق تر عمل کند.

اما چند معایب کلی در برگزاری و اجرای آن به متولیان این نمایشگاه که احتمال 
دارد در سال های آتی برگزار کنند یادآوری می کنم:

1. عدم پوشش روشنایی مناسب و بنرهای معرفی اهداف و خوش آمدگویی به 
بازدیدکنندگان در محوطه نمایشگاهی.

2. چیدمان نامناسب غرفه هایی با تخصص های غیر مشابه در کنار همدیگر و 
پراکندگی غرفه های مشابه در سه سالن، برای نمونه غرفه های صنایع دستی 

در سه سالن پراکنده بودند.
۳. مشارکت باالی بخش دولتی-حاکمیتی ) فرمانداری ها( در نمایشگاه اشتغال 

و کار افرینی!
۴. غیبت صنایع و تولیدکنندگان کوچک استانی جهت معرفی  کاال و انتقال 

تجربیات کارآفرینی.
5. حضور اندکی از نهادهای بی ربط با موضوع اشتغال و کار  افرینی در بین 

غرفه ها.
6.چیدمان نامناسب غرفه های هم موضوع و مرتبط را در کنار همدیگر جهت 
نمایش بهتر برای بازدیدکنندگان : 1( معرفی توانمندی های اشتغال زایی بخش 
دولتی، 2( معرفی آخرین دستاوردهای اشتغالزایی علمی و دانشگاهی، ۳( معرفی 
تولیدات اموزشی و ملزومات اداری ۴( معرفی و فروش محصوالت صنایع دستی 

و مشاغل خانگی بانوان.
٧. فراهم نبودن فضایی شاد همراه با نور پردازی، موسیقی و نصب تابلوهایی 

معرفی اهداف نمایشگاه در بخش هایی از سالن ها و محوطه نمایشگاهی.
8. دعوت نکردن از بیشتر کارگاه های تولیدی کوچک، شرکت های خدماتی و 

رفاهی و کار آفرین موفق بومی

برگزاری گردهمائی به همت
 رسانه های استان خوزستان با موضوع:

بررسی توسعه نامتوازن  محالت شهر اهواز

در حالیکه انتظار بود منابع مالی و بودجه شهر اهواز به گونه ای متعادل و براساس آمایش 
منطقی سرزمین توزیع و باعث توسعه یکپارچه این شهر شود اما عمال و ظرف سالهای 
غالمرضا  است.  شده  توزیع  خاصی  و سوی محالت  به سمت  توازن  این  اخیر 
فروغی نیا یکی از دست اندکاران مطبوعات خوزستان ضمن اعالم این مطلب 
عمومی  حقوق  پیگیری  برای  ابزار  ترین  ذیحق  خوزستان  های  افزود:رسانه 
هستند و بایستی از مسئوالن شهر بویژه شهرداران و اعضای شورا سوال نمایند 
که چرا نرخ زمین در پاره ای از مناطق در قیاس با مناطق دیگر اهواز رشدی 
غیر معقول داشته و عامل تقاضا در این مناطق در قیاس با سایر مناطق اهواز از 
منطق اقتصادی فراتر رفته است و با شواهدی تحریک شده است؟وی افزود:در 
برخی از مناطق اهواز مردم در حالیکه فریاد میزنند سالهای متمادی است پول 
آسفالت خیابانهایشان را داده انداما هنوز در بیغوله های خاکی و باتالقها بسر 
می برند اما همزمان شهرداری در برخی مناطق دیگر شهر در کنار زمین هائی 
که جنبنده ای در آنها در حرکت نیست به احداث اتوبان و بلوار و جدولکاری 
و پیاده رو می پردازد؟چنین جهت گیری ها برای افکار عمومی سوال انگیز بوده 
و ما طی برگزاری همایش هائی امیدواریم با اتکا به آمار و ارقام و نقطه نظرات 

کارشناسان مدیریت شهر ی به بحث و روشنگری بپردازیم .

 نقدی بر نمایشگاه اشتغال و کارآفرین خوزستان؛

آشفته بازار در نمایشگاه اشتغال و کارآفرینی خوزستان
مجیدکیوانی



آخرین وضعيت بقایی از زبان ریيس سازمان زندان ها
جهانگیر، رییس سازمان زندان ها:کسانی که مقررات زندان را رعایت نکنند و بخواهند چیزی 
نخورند، این اعتصاب غذا ممنوع است. به دلیل نخوردن غذا وضعیت جسمانی بقایی دچار مشکل 
شد و وی برای مراقبت های بیشتر و به دلیل نگاه انسانی سازمان زندان ها، به بیمارستان اعزام شد. 

طبق گزارشی که به ما دادند ایشان مشکلی ندارند. /ایسنا

شهردار تهران قطعا باید یک نيروی اصالح طلب باشد
الیاس حضرتی نماینده مردم تهران گفت: قطعا از شورای 21 نفره اصالح طلب تهران انتظار 
نمی رود که فرد غیراصالح طلبی را به عنوان گزینه شهرداری معرفی کرد، در عین حال 
سابقه کار، نوع تحصیالت، عملکرد گذشته و تجارب مدیریتی این فرد باید نشان دهد که 
کشش این بار مسئولیت سنگین را دارد. شهردار آینده تهران باید ضد فساد و مشهور به 
پاکدستی باشد،  الیه های مختلف و جنس کار در شهرداری خود به خود آلوده کننده است 
و افراد را در معرض اتهام قرار می دهند بنابراین شهردار آینده باید روحیه ضد فساد داشته 
باشد و سوابقش هم این را نشان دهد. قاعدتا نهادهای مختلف،  ارگان ها و شخصیت های 
تعیین کننده نباید حساسیت ویژه ای روی شهردار آینده تهران داشته باشند و این فرد نباید 
جزء خط قرمز نهادهای امنیتی باشد، همچنین نباید در فکر کاندیدا شدن برای مجلس، 
 ریاست جمهوری و پست های دیگر باشد بلکه باید تمام وقت، وقت خود را به جلسات، 
بازدیدها، دعوت از سرمایه گذاران و سازندگان و حل مشکالت آلودگی و حمل و نقل و 
ایجاد آرامش و فضای امن در شهر تهران اختصاص دهد. حتی پیشنهاد می کنم در شش 
ماه اول رختخواب خود را هم به شهرداری بیاورد زیرا فرصت های از دست رفته بسیاری 

است که باید به آن پرداخته شود./ایسنا

حقوق هایی که زیاد نمی شود
حقوق مقامات و همطرازان مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران عامل و اعضای 
هیئت مدیره و رؤسای دستگاه های اجرایی، استانداران، شهرداران مراکز استان  ها و اعضای شورای 
اسالمی شهر مراکز استان ها در سال 9٧ افزایش نمی یابد.حقوق دیگر کارکنان دولت به تناسب 
حقوقی که سال قبل دریافت می کردند، به صورت پلکانی بین 6 تا 12 درصد افزایش می  یابد و 
در هر صورت پرداختی به هیچ  یک از کارکنان دولت در سال 9٧ از مبلغ 12 میلیون ریال کمتر 
نخواهد بود.حقوق بازنشستگان نیز در سال 1۳9٧ نسبت به سال قبل به میزان 10 درصد افزایش 
می  یابد و هیچ یک از بازنشستگان بعد از افزایش سنواتی و همسان  سازی حقوق، کمتر از 12 

میلیون ریال دریافت نخواهند کرد./ایرنا

اصالح طلبان نمی توانند دولت را نگه دارند
 و اصولگرایان نمی توانند ملت را !

سید محمد غرضی، وزیر پیشین پست و تلگراف گفت: اصالح  طلبان نمی توانند دولت را نگه دارند 
و اصولگرایان نمی توانند ملت را نگه دارند و این اتفاق در 150 سال گذشته رخ داده است. من 
می گویم این دو جریان اگر با یکدیگر درگیر نشوند از بین می روند و اینکه توانسته اند با درگیری 
وجود خود را ثابت کند محرز است اما ملت ایران در طول این 100 سال در اتفاقات مشروطه، ملی 
شدن صنعت نفت و انقالب 22 بهمن حضور داشته، ایستاده، خون داده اند و حاکمیت خودش را 
حفظ کرده است. احزاب و گروه ها چون برای اقتدار می جنگند مردم با آن ها همراهی نمی کنند و 
عامه مردم از اینکه کسی تیشه به ریشه شان بزند فاصله می گیرند. پدیده حزب و گروه و اشخاص 
در ایران پدیده هایی هستند که به وجود می آیند و تضعیف می شوند و مردم به آن ها پشت می کنند. 
احزاب معموال فعالیتی دارند و پس از چند سال دچار سکته می شوند و فعالیت آن ها کاهش می یابد 
و خاموش می شوند و به این خاطر است که در اعتقاد عامه مردم کسی خدمتگذار است که از سر 

اقتدار شخصی و گروهی نزول نکند./ایلنا

۳۱ تن از سران مفسدان اقتصادی شناسایی شدند
امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: ۳1 تن 
از سران مفسد اقتصادی کشور شناسایی شده اند و فهرستی از اسامی آنها در اختیار سران قوا 
قرار گرفته است.اسامی این افراد در اختیار روسای قوا قرار گرفته است و امید می رود با این افراد 
برخورد شود. قوه قضائیه به صورت علنی با مفسدان اقتصادی برخورد کند، همچنین مجلس 

شورای اسالمی گلوگاه و روزنه های تخلفات اقتصادی را ببندد./اقتصاد نیوز

هيچ کس به پليس اجازه نداده شخصی را 
مورد ضرب و شتم قرار دهد

یحیی کمالی پور عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: من هم جدای از مسئولیتم 
وقتی این تصاویر را دیدم به حس انسانیتم برخورد. راه های برخورد دیگری هم وجود داشت که در 
فضای آرام تری ایشان را آرام کنند و با خود ببرند. راه های بهتری وجود داشت که پلیس به وظیفه 
خود عمل کند. هیچ کس به پلیس این اجازه را نداده که یک شخص را مورد ضرب و شتم قرار 
دهد. ما نمی دانیم آن دختر چه کرده و چه گفته که این افراد این گونه برخورد کردند ولی آن چه 
ما دیدیم کار خوبی نبود و ما متاسفیم چنین اقدامی زحمات نیروی انتظامی را زیر سوال می برد. 
هر متهمی اگر هنجارهای جامعه را بشکند و کاری انجام دهد که خالف مقررات عمومی جامعه 
باشد، راه های برخورد با او مشخص است. هرگز این گونه گفته نشده که حتی اگر کسی از قانون 
تمرد کرد، او را بزنید. ما می خواهیم با بی جابی برخورد کنیم اما خودمان با کاری که می کنیم باعث 
می شویم روسری فرد از سرش بیفتد و این صحنه در تمام فضاها پخش شود. اگر ایشان متهم 
بود و خالف قانون کاری انجام داده بود باید ایشان را شناسایی می کردند و از طریق خانواده و 

بستگانش در فضای مناسب تری برخورد مناسب تری را با وی می شد./خانه ملت

بيش از هزار امضا برای محافظت از موميایی شهرری
به دنبال انتشار خبری مبنی بر کشف جسدمومیایی در آستان حضرت عبدالعظیم جمعی از استادان، 
پژوهش گران تاریخ ، باستان شناسی و کنشگران میراث فرهنگی در کنار بیش از هزارتن از 
شهروندان در به علی اصغر مونسان، رییس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، 
نامه نوشته اند.امضاکنندگان نامه خواستار آن شدند که سازمان میراث فرهنگی به ماجرای کشف 
مومیایی ورود کند و درباره آن کار کارشناسی انجام دهد و سپس برای حفاظت از این مومیایی به 

عنوان بخشی از تاریخ ایران اقدام کند./ایران تایمز

تخریب ها عليه محسن هاشمی کم لطفی دوستان بود
کرباسچی به برخی تخریب ها علیه محسن هاشمی که از سوی برخی رسانه های منتسب به 
جریان اصالحات دامن زده شده است، گفت: اینها کم لطفی دوستان است. محسن هاشمی 
سرلیست اصالحات بوده و زیر نام ایشان لیستی را تنظیم کردند. وی اضافه کرد: خودشان با 
افتخار نام او را در رأس لیست گذاشتند. تخریب هایی که این ایام شاهد بودیم، سخن جوانان 
احساساتی است که فکر می کنند همه مسئولیت شان این است که بگویند ما اپوزیسیون هستیم 
یا در مقابل فالن و فالن ایستاده ایم. اینکه خدمت نیست. کسی که می خواهد در کشور و داخل 
نظام کار کند همراهی و همکاری اولین شرط توفیق او در امر خدمت رسانی است. قرار نیست که 
جنگ راه بیندازیم.کرباسچی در پایان با اشاره به هفت گزینه مطرح در شورا برای تصدی مسئولیت 
شهرداری تهران، اظهار کرد: گفته شده آقای مهندس حجتی با توجه به حساسیت امر پایتخت، 
قانع شده اند مسئولیت خطیر وزارت کشاورزی را رها کنند و در شهرداری مشغول شوند. وی این 
نکته را هم اضافه کرد که ‘حتما این اتفاق می تواند برای شهر مفید باشد. ایشان شخصیتی مردمی 
و شناخته شده و مورد اتفاق است و در بخش های مختلف صاحب تجربه هستند، با دولت و سایر 
نهادهای حکومت هم روابط خوبی دارند. اگر بتوانند با رأی غالب شورا شهردار شوند، انشاءاهلل 

کارنامه خوبی خواهند داشت و گره گشا خواهند بود./اعتماد

فيلتر تلگرام قطعی است
پیام رسان روسی تلگرام به صورت قطعی فیلتر خواهد شد، هر چند فیلتر شدن آن چند روزی زمان 
ببرد.بر خالف برداشت های رسانه ها از سخنان چند روز پیش رییس جمهور، تلگرام به زودی فیلتر 
خواهد شد.علت تصمیم برای فیلتر تلگرام، که امنیتی و سیاسی عنوان شده، به نقش آن در اتفاقات 
چند ماه پیش برمی گردد.از چند روز گذشته، نهادهای دولتی ملزم شده اند به سرعت فعالیت های 
خود را از تلگـرام به یکی از پیام رسان های داخلی منتقل کنند.دو هفته پیش هم کانال های 
مسووالن مهم، از جمله کانال سایت »خامنه ای دات آی آر« و کانال اسحاق جهانگیری، معاون 

اول رییس جمهور، از تلگـرام به پیام رسان های داخلی کوچ کردند./انصاف نیوز

اتهامات وارده به کاوه مدنی را رد می کنم
مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی در پاسخ 
به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اتهامات وارده به کاوه مدنی ارزیابی شما از انتصاب وی در 
دستگاه دولتی در دولت دوازدهم چیست؟ اظهارداشت: جاسوسی این فرد اصاًل و به هیچ عنوان 

محرز نشده است.وی افزود: آقای کالنتری هم اشاره کرد که وی متهم نیست و واقعاً آنگونه که 
اخبار علیه او منتشر شده است صحت ندارد.کواکبیان در پاسخ به این سوال که علت خروج وی از 
کشور چه بوده است و چگونه توانسته با وجود اتهاماتی که بر وی وارد شده از کشور خارج شود؟ 
گفت: به هر حال مدنی تحت فشار بوده و در خارج از کشور زندگی خود را دارد.عضو فراکسیون 
امید مجلس همچنین تصریح کرد: برای چه در کشور بماند؟ که هر روز تنش بلرزد؟کواکبیان 
همچنین در پاسخ به این سوال که گفته می شود استعالمات وی قبل از انتصابش روشن شده 
بود، گفت: من مطمئنم این اتهام جاسوسی غلط است و آن را با صراحت رد می کنم. حال شاید 

مشکالت دیگری متوجه وی باشد./فارس

بوئينگ خلف وعده کرد
بوئینگ با نزدیک شدن به وعده تحویل اولین فروند هواپیمای ٧٧٧ به ایران، به بهانه ای واهی، 
این تاریخ را به تعویق انداخت و وعده داد که هواپیمای مذکور را در سال 2019 به ایران تحویل 
خواهد داد.دیروز یک روزنامه نگار امریکایی توئیتی منتشر کرد و در آن به نقل ازمقامات بوئینگ 
اعالم کرد که موعد تحویل هواپیمای ٧٧٧ به ایران به سال 2019 موکول شده است.در پی این 
توئیت، خبرگزاری رویترز در تماس تلفنی با مقامات بوئینگ، درباره این تصمیم از آنها سوال کرد و 
مقامات بوئینگ اعالم کردند که برای جت هایی که قرار بود امسال به ایران تحویل دهند مقاصد 
جدیدی پیدا کرده اند. به نوشته رویترز با این اقدام، چشم انداز تحویل فوری هواپیما به ایران را 
بیشتر در حاله ای از ابهام فرو رفته است.مدیرعامل بوئینگ در گفتگوی تلفنی با رویترز اشاره کرد 
که به علت افزایش تقاضا، بوئینگ دیگر نگران نیست که سقوط توافق هسته ای به خط تولید 

جت ٧٧٧ این شرکت آسیب بزند و صدها شغل را به مخاطره بی اندازد./مهر

موتورسواری هاشمی رفسنجانی برای فرار از ترافيک
محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران عصر امروز)پنج شنبه( به منظور رفتن به شورای شهر 
جهت عزیمت دسته جمعی با سایر اعضا به حرم امام خمینی)ره( با استفاده از موتور سیکلت 

درمحل حاضر شد.

تلگرام به تعهداتش عمل نکرد
 و سرورهای شبکه توزیع محتوایش لغو شد

حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور و رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری 
در توییتی درباره علت اخالل و کند شدن سرعت تلگرام در ایران نوشته است:  مجوز استقرار 
سرورهای شبکه توزیع محتوای پیام رسان تلگرام )CDN( در ایران لغو شده است و ترافیک این 
پیام رسان تنها از طریق »ارتباطات بین المللی کشور« راهیابی خواهد شد. این تسهیالت حاصل 
یک توافق مشروط بود، حاال که مؤسس تلگرام به تعهداتش عمل نکرده است دلیلی برای ادامه 

آن باقی نمی ماند.

رحيمی خوش اخالق بود و آزاد شد
مصطفی محبی، مدیر مرکز زندان های استان تهران در گفت وگو با ایسنا در پاسخ به سوالی دیگر 
مبنی بر این که آیا رفتار محمدرضا رحیمی در زندان بر آزادی او تاثیر داشت نیز گفت: بله وی 
اخالقش خوب بود. معاون اول دولت محمود احمدی نژاد و از متهمان پرونده اختالس از بیمه 
ایران بود، به اتهام اخذ رشوه و تحصیل مال از طریق نامشروع و با رای شعبه 11 دیوان عالی کشور 
به پنج سال و 91 روز حبس و پرداخت دو میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان 
جزای نقدی محکوم شده بود. خبر آزادی محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم که 28 اسفند 

سال 96 با پذیرش آزادی مشروط از زندان آزاد شده بود، دوم اردیبهشت ماه امسال منتشر شد.

ادعای دفن موميای منسوب به رضاشاه
محمد جواد حق شناس، رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهرتهران با تاکید بر لزوم 
پاسخگویی مسئولین درباره جسد مکشوفه در حرم عبدالعظیم گفت: شورای اسالمی شهر تهران 
گزارش الزم را از کمیته میراث فرهنگی دریافت خواهد کرد و اگر الزم شد پیگیری های دقیق را 
انجام خواهد داد. وی افزود: خبر غیر موثقی شنیده ام که این جسد را برده اند ودفن کرده اند البته در 
این خصوص مطمئن نیستم لذا صبر می کنم که هم مقامات آستان حرم و هم مسئولین میراث 
فرهنگی و قضایی و انتظامی که در حقیقت چهار دستگاهی هستند که دراین مورد باید صریحا 

اظهار نظر کنند اطالعات دقیقی دراختیار مردم و رسانه ها قرار دهند.

تکذیب تصاویر مربوط به قبض جریمه بدحجابی
یک مقام انتظامی گفت: تصاویری که در روزهای اخیر در شبکه های مجازی درباره قبض جریمه 
بدحجابی منتشر شده است کذب است. یک منبع انتظامی در گفت وگو با فارس گفت: در روزهای 
اخیر عکس هایی مربوط به قبض جریمه بدحجابی در شبکه های مجازی منتشر شده است که 
این موضوع از اساس کذب است. وی ادامه داد: برخی افراد معلوم الحال هر از گاهی اقدام به 
انتشار چنین تصاویر ساختگی می کنند تا جامعه را نسبت به نیروی انتظامی بدبین کنند. این مقام 
انتظامی گفت: به طور قطع ناجا و دستگاه قضایی با این افراد برخوردی قاطع خواهند کرد زیرا این 

افراد امنیت روانی جامعه را هدف گرفته اند.

تصویری از خلخالی در حال تخریب قبر رضا شاه
رضا دقتی، عکاس ایرانی که تصاویر دیدنی از روزهای انقالب ثبت کرده به تازگی سه تصویر از 

تخریب قبر رضاشاه در شهر ری را منتشر کرده است.

»پورمحمدی« از شبکه سه سيما می رود
»علی اصغر پورمحمدی« مدیر شبکه سه سیما طی روزهای آتی جای خود را به مدیر جدید 
می دهد.قرار است طی روزهای آتی با تصمیم مرتضی میرباقری معاون سیما، »علی اصغر 
پورمحمدی« با شبکه سه سیما خداحافظی کند.»علی اصغر پورمحمدی« مدیر 61 ساله شبکه 
سه سیما پس از سال ها فعالیت در بخش های مختلف سازمان صداوسیما و همچنین تصدی 
پست های مختلف از روز اول شهریورماه سال 95 بازنشسته شد و درحال حاضر مدیریت شبکه 
سه سیما را بر عهده دارد.بنا بر این گزارش، »علی اصغر پورمحمدی« متولد 1۳۳6، رفسنجان 

فرزند حجت االسالم و المسلمین حاج شیخ عباس پورمحمدی است./فارس

نظر زیباکالم درباره شهردار شدن هاشمی
صادق زیباکالم در باره مخالفتهای برخی اعضای شورای شهر با شهردارشدن محسن 
هاشمی گفت: برخی معتقدندکسانی که نمی خواهند محسن هاشمی شهردار شود تداوم 
همان داستان مخالفت اصالح طلبان تندرو با مرحوم آیت ا... هاشمی رفسنجانی است که 
به دوران اصالحات و دوم خرداد و مسائلی که سر انتخابات مجلس ششم به وجود آمد، 
برمی گردد. کارگزاران و طرفداران آقای محسن هاشمی معتقدند اینها که گفته می شود که 
یکپارچگی شورا از بین می رود، عذر و بهانه هایی است برای پوشش دادن به علت مخالفت 
با آقای محسن هاشمی. یعنی معتقدند که حزب اتحاد یعنی اصالح طلبان دارند بهانه جویی 
می کنند و اینها را به عنوان عذر و بهانه برای توجیه کردن مخالفت شان با آقای محسن 
هاشمی می آورند. من آن بدبینی را ندارم که اینها همان بغض و کینه های مرحوم هاشمی 
رفسنجانی است .نکته دوم اینکه من معتقدم که از بین تمام کسانی که به عنوان نامزد بالقوه 
شهردار تهران معرفی شده اند، شاید تا حدودی به استثنای آقای پیروز حناچی واقعا آقای محسن 
هاشمی یک سر و گردان از تمامشان باالتر می ایستد. هم به واسطه اینکه ایشان به هر حال یک 
چیزی حدود 10، 12 سال به عنوان مدیرعامل مترو عمل کرده و چه زمانی که ایشان مدیرعامل 
مترو بوده و چه قبل و بعد از آن زمانی که ایشان معاون طرح و برنامه دانشگاه آزاد بوده اند، عملکرد 
خوبی داشته اند. واقعا محسن هاشمی دو تا نکته بسیار بسیار اساسی و مهم در خصوص مدیریت 
شان دارند که مطرح می شود. یک( ظرفیت توان اجرایی بسیار باالی مهندس هاشمی است که 
واقعا حتی مخالفان ایشان هم اذعان دارند که از نظر توان مدیریتی بسیار توانمند هستند. دوم( به 
همان میزان که مهندس محسن هاشمی از نظر اجرایی توانمند است، به نظرم و تجربه و سوابق 

ایشان نشان می دهد که بسیار پاکدست است.

دولت می  خواست با تالطم ارز مردم رابه خيابان بکشند!
اللهیار ملک شاهی نماینده کوهدشت و رئیس کمیسیون قضایی #مجلس در تذکری خواستار 
تشکیل کمیته ای در مجلس برای رسیدگی به تذکرات و نطق های نمایندگان شد تا وزرا را به 
مجلس فرا بخوانند و مشخص شود که در واکنش به این تذکرات چه کرده اند؟ ملک شاهی با 
بیان اینکه جامعه به دلیل سوء مدیریت یا تعمد برخی مدیران گاهی دچار التهاب می شود، گفت: 
اخیرا نرخ ارز چنین تالطمی را ایجاد کرد در حالیکه یک شبه می توانستند ارز را کنترل کنند. به 
نظر می رسد دست های پنهان و غیرپنهانی هست که می خواهند مردم را به کف خیابان بیاورند 
و نارضایتی ایجاد کنند. بروید ببینید که اخاللگران بازار ارز چه وابستگی هایی به بانک مرکزی 

داشتند و افراد خاطی به دادگاه معرفی شوند./ خبرآنالین
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فرمان 8 ماده ای امام این روزها با یک ادعای اصولگرایانه بار 
دیگر به متن تحلیل های خبری آمده است. فرمانی که در فضای 
پرآشوب سال های اولیه انقالب صادر شده بود و شنود را صراحتا 
نهی و مرتکب آن را مستحق تعزیر و حتی حد شرعی دانسته بود.
»آقاي خاتمي تصور نکند اگر در جلسات خصوصي حرفي مي زند، 
کسي حرف هاي او را نمي فهمد یا نمي شنود! موضع گیري هایش و 
تمام مسائلي که بیان مي کند همه به گوش نظام مي رسد!« )اینجا( 
این جمله یک عضو ارشد حزب موتلفه، حزبی با چهره هایی 
استخوان دار و صاحب نفوذ در ساختار نظام ولوله ای در سیاست 

یک هفته اخیر کشور انداخت.
به گزارش خبرآنالین پیام تلویحی ترقی به اصالح طلبان و مهمتر 
از آن رئیس دولت اصالحات؛ هم بهانه ای برای درد و دل و گالیه 
های اصالح طلبان شد هم نگاه ها را به 36 سال پیش بازگرداند، 
روزی که امام فرمان 8 ماده ای را که بن مایه آن نفی شنود و احترام 

به حریم شخصی بود صادر کردند.

بازگشت به عقب؛ از نگرانی امام تا منشور حقوق 
شهروندی روحانی

دهه شصت و آغازین سال های پیروزی انقالب بود که گزارش 
های نگران کننده ای از شیوه برخورد محاکم و ماموران اجرایی 
با اشخاص و اموال آنان به حضرت امام)ره( واصل شد، نگرانی 
که سبب شد در نهایت ایشان دست به قلم برده و فرمانی مهم را 

خطاب به مسئوالن قضایی و اجرایی کشور به نگارش درآورند.
ایشان در 24 آذرماه سال ۱36۱ فرمانی هشت ماده ای خطاب 
به قوه قضاییه و ارگان های اجرایی صادر کردند که هدف از آن 
تاکید بر حفظ و رعایت حریم خصوصی مردم از سوی نیروهای 
حاکمیت بود. فرمان هشت ماده ای که در فضای پرآشوب آن 
روزها صادر شده بود شنود را صراحتا نهی و مرتکب آن را 

مستحق تعزیر و حتی حد شرعی دانسته بود.
در این فرمان تاکید شده بود؛ »هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه 
و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا 
کسی را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و 
مراقبت نماید یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی 
- اسالمی مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به 
نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند، و یا برای کشف 
گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار 
مردم باشد، و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر 
به او رسیده و لو برای یک نفر فاش کند. تمام اینها جرم و گناه 
است و بعضی از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبایر بسیار 
بزرگ است، و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق 
تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی می باشد«.
طی سی و شش سال گذشته ، عالوه برقانون اساسی که میثاق 
بین مردم و حاکمیت است و فصل سوم آن تحت عنوان حقوق 

ملت ذیل اصول ۱9 تا 42 همه آزادی های مورد نظر همین منشور 
شهروندی را به صراحت بیان نموده است، قوانین عادی متعددی 
در این مورد به تصویب رسیده است که مهم ترین آن قانون احترام 

به آزادی  های مشروع و حفظ حقوق شهروندی است.
  این فرمان مهم امام راحل حتی سنگ بنایی برای منشور حقوق 
شهروندی دولت حسن روحانی شده است .دولتی که از زمانی که 
روی کار آمدن بارها بر عملیاتی کردن منشور حقوق شهروندی 
که بخشی از آن به همین مساله حریم خصوصی پرداخته تاکید 
کرده است، از همین رو نیز بود که چندي قبل الیحه اي براي منع 
خرید و فروش لوازم شنود آماده شد. اهمیت امر برای دولت تا 
آنجا بوده است که روحانی در سخنرانی صراحتا بر پایبندی دولت 
به احترام به حریم خصوصی تاکید کرد و گفت»واهلل پیامبر هم 

شنود نمي کرد«

جنجال بر سر یک ادعای اصولگرایانه
فرمان 8 ماده ای امام اما این روزها با یک ادعای اصولگرایانه بار 

دیگر به متن تحلیل های خبری آمده است. ترقی در گفتگویی 
که با خبرآنالین داشت عنوان کرد »آقاي خاتمي تصور نکند 
اگر در جلسات خصوصي حرفي مي زند، کسي حرف هاي او 
را نمي فهمد یا نمي شنود! موضع گیري هایش و تمام مسائلي که 

بیان مي کند همه به گوش نظام مي رسد!«
سخنان او با واکنش های متفاوتی روبرو شد آنچنان که او 
را به توضیح دهی دوباره درباره این ادعا واداشت تا تاکید 
کند که منظورش از بحث مطرح کرده »شنود« نبوده است 
و تنها اشاراتش به کسانی بوده که از درون همان جلسات 
حرف های خصوصی را برای دیگران بازگو می کنند؛ »آدم 
نمي تواند بگوید و مهره اش را سوخت کند. ولي خواستیم 
بگوییم که این طور نیست که برخي تصمیم گیري ها که در 

جلسات خصوصي اینها مطرح مي شود و براي نظام مشکل ساز 
است، به بیرون درز نکند. تصور نکنند که نمي شود یک تحلیل 
واقعي از تصمیمات پشت پرده اصالح طلبان داشت. بحث شنود 
اصال نیست. نیازي هم به شنود اینجور جلسات نیست؛ از بین 
خودشان افرادي هستند که مسائلي را به راحتي بیرون مي آورند و 
در جلسات و محافل دیگري مي گویند که منتقل مي شود.«)اینجا(

این چهره اصولگرا به اعتماد گفته است »شنود معموال براي 
ارتباطات و تماس ها به کار مي رود. وقتي در جلسه اي حرف مي زنند 
و موبایل هاي شان را هم در یک اتاق دیگر مي گذارند، دیگر شنود 
نیست.«ذ توجیهات ترقی اما سبب نشد که اصالح طلبان زبان دردودل 
شان باز نشود، آنها به همین بهانه از سایه شنودی که بر سر جلسات 

دور تشکیالتی شان است روایت کردند.

شنود از دفتر رئیس دولت اصالحات و هاشمی
دولت  رئیس  به  ساکن  به  ابتدا  اظهارات  این  های  لرزه  پس 

اصالحات رسید و برخی روایت ها از شنود در دفتر و منزل 
مسکونی خاتمی روایت کنند. بنا به اظهارات یکی از اعضای دفتر 
رئیس دولت اصالحات  » چهره های حساس حکومتی به طور 
طبیعی مورد شنود قرار می گیرند و این تنها اختصاص به خاتمی 
ندارد و حتی در رده های پایین تر هم موارد شنود وجود داشته 

است.«
به  وابسته  روزنامه های  برخی  گاهی  »مثالً  کرده:  اضافه  او 
دستگاه  های امنیتی مثل روزنامه جوان و کیهان مواردی در اخبار 
ویژه خود مطرح می کنند که نشان می دهد اطالعات از جایی به 

آن ها می رسد.«
این اظهارات به نوعی دیگر از سوی برادر رئیس دولت اصالحات 
و مدیرعامل بنیاد باران، موسسه نزدیک به خاتمی نیز تایید شده 
است. جواد امام دیرعامل بنیاد باران و از نزدیکان رئیس دولت 
صراحتا می گوید»شنود جلسات آقای خاتمی دور از ذهن نیست.«
او البته این کنایه را هم زده است که»ما نه شنود کار می گذاریم و 
نه اطالعاتی از شنود داریم اما احتماالً آقای ترقی که این خبر را 

اعالم کردند خودشان با این عوامل شنود در ارتباط هستند.«)اینجا(
محمدرضا خاتمی نایب رئیس مجلس ششم و برادر رئیس دولت 
اصالحات نیز امروز با ابراز نگرانی از اینکه این شنود ها اشتباه 
به گوش مسووالن امر مخابره شود گفت: وضعیت شنود بسیار 
نامطلوب است؛ تا جایی که من اطالع دارم این نگرانی در سران 
کشور نیز وجود داشته و آن عزیزان نگرانی هایی درباره شنود 

جلسات خود دارند.
او البته این را هم گفته است که»اصالح طلبان از شنود استقبال 
می کنند. بنای اصالح طلبان همیشه بر این موضوع بوده است که 
همواره در حال شنود هستند. اصالح طلبان مانند روح بوده و پشت 
پرده و جلوی پرده برای آنها تفاوتی نخواهد داشت. اصالح طلبان 
همواره نظرات و اعتقادات خود را در مالء عام مطرح کرده و نیازی 
به بیان کردن این موضوعات در خفا و پشت پرده ندارند.«)اینجا(

اما این تنها اطرافیان رئیس دولت اصالحات نیستند که چنین 
ادعاهایی را مطرح می کنند. غالمعلی رجایی از مشاوران آیت اهلل 
هاشمی نیز به نوعی بحث شنود آیت اهلل هاشمی را مطرح کرده 

است»درباره آقای هاشمی هم شنود اعمال می شد. یک شب که 
تازه به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته بودم با منزل آیت اهلل 
هاشمی تماس گرفتم که با ایشان درباره مسائل مجمع صحبت 
کنم، در بین صحبت هایم آقای هاشمی صحبت  های من را قطع 

کرد و گفت این حرف ها را اینجا از پشت تلفن نزنید.«)اینجا(
رجایی همچنین مثال هایی از شنود دفاتر مراجع تقلید زد و گفت: 
»من شنیده ام بعضی از مراجع مایل نیستند صحبت های خصوصی 
در اتاق رسمی آن ها زده شود. از بعضی دوستان که به دیدار مراجع 
رفته اند شنیده ام که هنگام دیدار آن مرجع گفته برویم جای دیگر 

صحبت کنیم.«
مشاور آیت اهلل هاشمی رفسنجانی تعبیری را که بین سیاسیون 
درباره شنود معروف است روایت کرد و گفت: »اکنون به گونه ای 
شده که برخی سیاسیون در جلسات به محل کلید و پریز و 
سوراخ هایی که در دیوار وجود دارد اشاره می  کنند و می گویند 
عالم محضر خداست یعنی اینجا شنود می شود. حتی من درباره 
حزبی شنیدم که هر بار ۱0 تا ۱5 ابزار شنود کشف می کنند اما باز 

تجدید می شود.«
او در ادامه با یادآوری خاطره ای از امام خمینی )ره( گفت: »امام 
عنوان فقیه مجتهد و رهبر جمهوری اسالمی به کلی با قضیه 
شنود مخالف بودند. یادم می آید صدای یکی از مقامات را 
که ضبط شده بود و ادعا می شد با خانمی در ارتباط است 
برای امام پخش کردند اما امام گفتند اصالً شما به چه حقی 
شنود کردید و از کجا معلوم این صدای خودش باشد و کسی 
صدای او را تقلید نکرده باشد؟ یعنی امام در این حد جانب 
احتیاط را رعایت می کردند اما متاسفانه خودسری هایی در این 

زمینه انجام و شنود، عام شد.«
صالحی منش  محمدصادق  المسلمین  و  االسالم  حجت 
دادیار جانشین دادستان انقالب اسالمی تهران در سال های 
۱360 تا 65، نیز در ذکر خاطره ای از دهه 60 و فرمان هشت 
ماده ای امام، به جماران گفته» طی این اقدام صدها پرونده 
اخراج  و  دادیار محاکمه  و  دادستان  قاضی،  ده  ها  و  تشکیل 
گردیدند. در آن زمان، بنده نیز به عنوان متهم به تخلف در 
صدور حکم تعزیر مورد بازخواست و محاکمه قرار گرفتم. 
اگر چه اینجانب با ارائه  مدرک و احکامی که از شورا داشتم 
و اظهارات شهود تبرئه گردیدم اما جو و فضای ملتهبی بین 
در کشور حاکم شده  انتظامی  و  قضایی  افراد دستگاه  همه 
ناراحت و  اینکه چه بدی و اشتباهی کردیم  از  بود و همه 
ناخرسند بودیم. ولی اکنون پس از گذشت سال ها از آن جریان 
احساس می کنم که برگ زرینی از تاریخ انقالب به دست امام 
راحل ورق خورد. با توجه به فضای کنونی کشور، امروزه نیز 
ضرورت دارد مسئولین قوای سه گانه کشور با عزمی راسخ، 
برای صیانت از حقوق شهروندی و حفظ کرامت انسان ها، 
اجرای پیام و فرمان 8 ماده ای حضرت امام را سر لوحه اعمال 

و اقدامات خود قرار دهند.«)اینجا(

سیاسیون چه می گویند 
محمود صادقي، نماینده اصالح طلب و رییس فراکسیون شفافیت 
به کنایه از احتمال شنود شدن خودش روایت می کند و به اعتماد 
می گوید»»گرچه من به شخصه نمي دانم که شنود مي شوم یا خیر، 
ولي این حس در من هم وجود دارد و حتي در مواقعي در محافلي 
مي رویم به ما مي گویند موبایل تان را خاموش کنید یا در یخچال 
بگذارید! درحالي که نباید چنین حسي وجود داشته باشد. من هم 
البته چنین احتیاط هایي را رعایت نمي کنم چون من کاري نمي کنم 
که بخواهد ضد امنیتي باشد. بعضي مواقع هم پشت تلفن مي گویم 

برادري که شنود مي کني شما هم گوش کن!«
مجید انصاری نیز در گفت و گویی با جماران گفته بود: »من کراراً 
می بینم درجلسه ای وزیر، مسوول عالی رتبه قضایی، نمایندگان 
مجلس یا مقامات نشسته اند و به دور و بر خود نگاه می کنند 
آهسته یا درگوشی صحبت می کنند و می ترسند که آنجا شنود 
شود؛ مطمئنا این رویه خالف موازین شرع و فرمان هشت ماده 

ای حضرت امام است«.
احمد مازني، عضو فراکسیون امید اما نگاهی متفاوت تر دارد و 
مي گوید »ما باید بیشتر نگران این باشیم که سازمان جاسوسي دنیا 
ما را چک و شنود نکنند. اما اگر از موضوع شنود برداشت هاي 
سلیقه اي و شخصي در مورد شهروندان عادي صورت گیرد 
غیرقانوني است و اگر ما مطلع شویم که چنین مجوزهایي براي 

شنود داده شده است حتما به عنوان ناظر برخورد خواهیم کرد.«
اما در این میان هستند برخی نمایندگان برخواست از جناح 
راست که دست رد به ایده شنود نمی زنند. آنچنان که محمدعلي 
پورمختار یا حسن نوروزي در گفت وگو با »اعتماد« از شنود دفاع 
مي کنند. محمدرضا تابش نماینده ارکان و نایب رئیس فراکسیون 
امید نیز در گفت وگویی با تاکید بر لزوم شنود در مسائل مرتبط با 
امنیت ملی، گفت: شنود مسئله مرتبط با امنیت ملی است و همه 

باید تالش کنیم امنیت ملی در حد اعال حفظ شود
این نماینده مجلس با اشاره به مقررات برای شنود در دولت 
اصالحات، گفت: در دولت اصالحات، آقای خاتمی اصرار کردند 
و شنود تابع ضوابط و مقرراتی شد و حتما باید قاضی مخصوص 
شنود اجازه می داد. فکر می کنم آن زمان اختیار این کار به مرحوم 
آیت اهلل مروی داده شد. ایشان ابتدا به صورت دقیق استدالل ها را 
بررسی می کرد و سپس دستور شنود را امضا می کرد. در آن زمان 
قاضی دقت و وسواس داشت و موضوعی را که مخل امنیت ملی 

کشور بود مورد شنود قرار می دادند.
تابش با انتقاد از شرایط کنونی برای شنود، تاکید کرد: اما در حال 
حاضر شنیدم که بعضی جاها برگه های امضا شده هم هست که 
ضابطین خودشان می توانند اقدام به شنود کنند؛باید این رویه ها را 

بررسی کنیم تا رایج نشود.
شاید همین جنجال، گالیه ها، دردودل ها و انتقادات بهانه ای 
خوب برای بازخوانی یکی از ماندگارترین فرمان های امام راحل 

باشد، آنهم بعد از 36 سال.

پشت پرده درگوشی حرف زدن های مسئوالن
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با آغاز عملیات تعریض پل شهید ناجیان در غرب کرخه و بسته 
شدن این پل بر روی خودروها از اردیبهشت سال گذشته پل 
شناوری در مجاورت این پل بر روی رودخانه کرخه مستقر شد 
تا ارتباط بیش از ۳۰ روستای بخش فتح المبین به شهر شوش 

برقرار شود.
با آغاز عملیات تعریض پل شهید ناجیان در غرب کرخه و بسته 
شدن این پل بر روی خودروها از اردیبهشت  سال گذشته، پل 
شناوری در مجاورت این پل بر روی رودخانه کرخه مستقر شد 
تا ارتباط بیش از ۳۰ روستای بخش فتح المبین به شهر شوش 

برقرار شود.
بستن پل شناور بر روی رودخانه کرخه در بخش فتح المبین 
شوش به علت تعمیر و بازسازی تردد ساکنان بیش از ۳۰ روستا 

و شهر فتح المبین شوش را با مشکل روبه رو کرده است.

فتح المبين  بخش  مردم 
از این وضعيت خسته شده اند

یکی از اهالی بخش فتح المبین گفت: به  خدا مردم بخش فتح المبین 
از این وضعیت رفت و آمد خسته شده اند چرا هیچ مسئولی فکری 
برای ما نمی کند. وی گفت: نمی دانم تعریض پل شهید ناجیان چه 
زمانی تکمیل می شود، پلی که قرار بود یک  ساله تکمیل شود اما 

همچنان در حال ساخت این پل هستند.

مشکل رفت و آمد مردم
برطرف شود  بخش فتح المبين 

علی یکی دیگر از اهالی بخش فتح المبین گفت: اگر االن اتفاقی یا 
حادثه ای برای مردم بخش فتح المبین رخ بدهد هیچ کمکی از سوی 
اورژانس و آتش نشانی نمی توان صورت بگیرد، چون مسیر بسته 

است و مسیر جایگزین پل نادری مسافت زیادی دارد.
هرچه  داریم  انتظار  شهرستان  و  استان  مسئوالن  از  تصریح:  وی 
شهر  و  روستا   30 از  بیش  مردم  آمد  و  رفت  مشکل  سریع تر 

فتح المبین را برطرف کنند.
از معلمان مدارس بخش  فتح المبین به خبرنگار خبرگزاری  یکی 
است،  عادی شده  ما  برای  رفت وآمد  این وضعیت  گفت:  تسنیم 

نمیدانم چرا هیچ مسئولی بفکر این مردم نیست.
 وی بیان کرد: هر روز برای رفت آمد به بخش فتح المبین باید مسیر 
جایگزین که بیش از 20 کیلومتر بوده را طی کنیم، مجبور هستیم 

با این وضعیت کنار بیایم.

فتح المبين   مردم بخش 
از داشتن آمبوالنس

 و ماشين آتش نشانی محروم هستند
یک شهروند دیگر گفت: ماه های گذشته هم پل شناور جمع آوری 
شد که متاسفانه به علت بسته بودن مسیر حادثه های تلخی برای 

خانواده های بخش فتح المبین رخ داد.
وی افزود: بخش فتح المبین از داشتن آمبوالنس و ماشین آتش نشانی 
محروم است با بستن این مسیر هر روز دعا می کنیم حادثه ای رخ 
ندهد چون مسیر جایگزین برای آمدن خودروها طوالنی تر شده و 

زمان بیشتری مورد نیاز است.
شهروند بخش فتح المبین تصریح کرد: مسئوالن استان و شهرستان 
اما  می کنند  بازدید  ناجیان  شهید  پل  تعریض  عملیات  از  ماه  هر 

متاسفانه این پروژه به کندی پیش می رود.

مدت زمان تعمير و بازسازی پل شناور 
نيست رودخانه کرخه مشخص 

حسین چنانه رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان شوش امروز 
در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم در شوش اظهار داشت: 
قطعاتی از پل شناور بخش فتح المبین - شوش که به دلیل نفوذ 
آب دچار نقص شده و از سوی ارتش جمع آوری شد تا پس از 

تعمیر و بازسازی مجدد در محل خود نصب شود.
رودخانه  روی  بر  شده  نصب  شناور  پل  آوری  گفت: جمع  وی 
کرخه صرفا برای تعمیر و بازسازی از سوی ارتش صورت گرفته 
است. رئیس اداره راه و شهرسازی شوش تصریح کرد: مدت زمان 
تعمیر قطعات پل شناور ارتش دقیق مشخص نیست اما تالش می 

شود هر چه سریعتر این پل بر روی خودروها بازگشایی شود.

نادری مسير جایگزین پل 
 و محور دهلران می باشد

 وی بیان کرد: جاده جایگزین این مسیر برای خودروهای سنگین 
و اتوبوس ها پل نادری و محور دهلران می باشد.

مسیر  تنها  کرخه  رودخانه  روی  بر  احداثی  ناجیان  شهید  پل   
دسترسی شوش به منطقه غرب کرخه و منطقه عملیاتی فتح المبین 
و فکه است که ارتباط زمینی شهرستان شوش با استان ایالم و نیز 

دسترسی به مرز مشترک با عراق را برقرار می کند.
نفر جمعیت  زیادی روستا و 30 هزار  تعداد  با  فتح المبین  بخش 
یکی از قطب های کشاورزی شهرستان شوش است که بخشی از 
طرح 550 هزار هکتاری مقام معظم رهبری نیز در این منطقه واقع 

شده است.
مواصالتی شهرستان شوش  مهمترین محورهای  از  یکی  پل  این 

است که روزانه وسایل نقلیه زیادی از روی آن عبور می کنند.

خطر غرق شدگی مردم فتح المبین در کرخه
سجاد عبيدی پور

ش�ت  ا د د یا

از کسبه بازار و مردم عادی که برای خرید به مرکز شهر آمده بودند پرسیدیم آیا میدانند 
استاندار خوزستان ، شهردار اهواز ، رئیس شورای شهر اهواز و فرماندار چه اهواز 

کسانی هستند؟
   در همه جوامع ، توسعه شهری ارتباط مستقیم به مطالبه گری شهروندان آن دارد 
و هر چقدر خواسته مردم یک شهر یا استان یا کشور از مسولین خود در ایجاد رفاه 
اجتماعی ، رعایت حقوق شهروندی و ایجاد کسب و کار بیشتر باشد بالطبع پیشرفت 

آن جامعه نیزبیشتر است.
به گزارش خوزنا _ علیرغم اینکه  استان خوزستان پنجمین استان  پر جمعیت ایران 
است  ولی شهر اهواز بعنوان پایتخت این استان هنوز نتوانسته است به  معیارهای یک 

کالن شهر دست پیدا کند!
برای اطالع از چرایی این موضوع سری به مرکز شهر اهواز زدیم تا از مردم در مورد 

مسئولین شهر خود و اینکه چه انتظاراتی از آنها دارنند پرس و جو کنیم.
از کسبه بازار و مردم عادی که برای خرید به مرکز شهر آمده بودند پرسیدیم آیا میدانند 
استاندار خوزستان ، شهردار اهواز ، رئیس شورای شهر اهواز و فرماندار اهواز ) کسانی 

که نقش کلیدی در یک شهر دارنند ( چه کسانی هستند؟
جوابها بسیار غافل گیر کننده بود، زیراجواب اکثریت به این پرسش ها یک کلمه بود 

خیر .
یکی از کاسبان جوان می گفت : فقط دکتر شریعتی استاندار خوزستان را می شناسد آن 

هم چون اسمش را شنیده است ولی بقیه مسئولین را نمی شناسد .
پرسیدم آیا برای شما بعنوان یک شهروند فرقی نمی کند که چه کسانی مدیریت شهری 
اهواز را برعهده دارند؟  گفت : نه چون کاری برای من انجام نمی دهند و ما ارتباطی 

با مسولین نداریم که بدانیم چه کسانی مسئول هستند .
در گفتگو با دیگر شهروندان و کسبه هم همین پاسخ ها را دریافت کردیم اکثریت نبود 

ارتباط مستقیم بین مسئولین و مردم را علت این مسله عنوان می کردند .
و  مردم  بین  ارتباطی  هیچ  وقتی  گفت  می  بود  جوانی  خانم  که  شهروندان  از  یکی 
مسولین وجود ندارد چطور باید بدانیم چه کسانی مسولین شهر هستند پرسیدم میدانید 

کار شورای شهر چیست و چه نقشی در توسعه یک شهر دارد ؟ گفت : نه نمیدانم !
نکته قابل توجه وجالب قضیه اینجا بود که اکثریت در انتخابات شورای شهر شرکت 
یا رئیس شورای شهر  نبود چه کسانی عضو شورا و  برایشان مهم  بودند ولی  کرده 

هستند !
مطالبه گر  مردمی  اهواز  مردم شهر  که چرا  است  این  آید  پیش می  که  حال سوالی 
نیستند؟   آیا در شهر اهواز بعنوان یک کالن شهر هیچ مشکلی وجود ندارد و یا اینکه 
مردم از مسئولین قبلی و یا وعده وعید های آنها نا امید شده اند که دیگر برایشان فرقی 

ندارد چه کسانی سکان دار شهرشان هستند .
 به نظر نگارنده تا زمانی که مردم اهواز به این شیوه پیش بروند و برایشان مهم نباشد 
در شهرشان چه اتفاقاتی رخ خواهد داد و چه کسانی سکان دار شهرشان هستند، هیچ 

توسعه ای صورت نمی گیرد و اتفاق خاصی هم نمی افتد  .
 به قول معروف از ماست که بر ماست .

تلخ  پرونده  عنوان  ماهشهر«  بندر  طالقانی  در شهرک  »کودک آزاری 
این روهای خوزستان است که در جای جای استان و حتی کشور بر روی 

زبان ها می چرخد و موجی از ناراحتی را به همراه دارد.
در تاریخ 2 اردیبهشت 97 طی تماس تلفنی مددکار بیمارستان شهرستان 
بندر ماهشهر، با خط تلفن ۱23 در خصوص یک مورد کودک آزاری، 
بالفاصله تیم سیار اورژانس اجتماعی شهرستان ماهشهر جهت بررسی 

وضعیت کودکان آسیب دیده به بیمارستان اعزام شد.
بنا به اظهارات عموی بچه ها، این کودکان )فاطمه ۱2 ساله، ام البنین 8 ساله، 
علی اکبر 5 ساله( توسط پدر و نامادری مورد آزار و اذیت و شکنجه 
جسمی و روحی قرار گرفته اند و حتی به تغذیه و تحصیل کودکان نیز 

رسیدگی نمی شد.
نامادری این کودکان این بچه ها را در انباری نگه می داشته و به شدت 
آن ها را شکنجه می داده است. همچنین لب های یکی از کودکان با 
چسب حرارتی سوزانده شده بود و دندان هایش توسط نامادری با 

چکش شکسته شده بودند.
بنا بر اظهارات افراد مطلع در این پرونده نامادری بچه ها را در زیرزمین 
می انداخت و در را روی آن ها را می بست و می گفت: اگر فریاد بزنید 
بیشتر کتکتان می زنم و آن ها هم از ترسشان صدایشان در نمی آمد. حتی 
نامادری چکشی در انباری گذاشته بود و با آن بچه ها را تهدید می کرد 
وقتی میهمان به خانه شان می آمد به بچه ها می گفت: حق ندارید صدایتان 

در بیاید.
زندگی در کنار عمو

رئیس اورژانس اجتماعی کشور در این باره می گوید: در حال حاضر 
عموی کودکان با حکم دادستانی شهرستان سرپرستی کودکان را برعهده 
مددکاران  و  گزیدند  عموی خود سکونت  منزل  در  و  است  گرفته 
بهزیستی ضمن انجام مداخالت تخصصی، از لحظه اطالع رسانی تاکنون 
با دادستانی و خانواده ارتباط داشته و مشاوره های الزم توسط مشاوران 

بهزیستی صورت می گیرد.
رضا جعفری تاکید کرد که تیم اورژانس اجتماعی تا تعیین تکلیف نهایی 

کودکان و ساماندهی کامل آن ها موضوع را پیگیری خواهند کرد.
دستگیری پدر و نامادری

 در پرونده کودک آزاری ماهشهر
 دادستان عمومی و انقالب بندرماهشهر با اشاره به دستگیری پدر و 
نامادری در پروند کودک آزاری ماهشهر می گوید: این پرونده در اسرع 

وقت مورد رسیدگی قرار می گیرد.
مهدی محمدی می افزاید: انگیزه خاطیان از انجام چنین جرمی هنوز 

نامشخص و علت حادثه در دست بررسی است.
 برخورد قاطع با پدر  و نامادری کودک آزار

فرماندار ماهشهر در این باره می گوید: روز جمعه گذشته متاسفانه یک فقره 
کودک آزاری از سوی  پدر و نامادری در شهرستان ماهشهر  روی داد که 
در پی این اتفاق احساسات عمومی به ویژه در  سطح شهرستان ماهشهر 

جریحه دار شد.
محسن بیرانوند می افزاید: بالفاصله مسئوالن دخالت کردند و پدر و 

نامادری بازداشت و تحویل مقامات قضایی شدند.
وی بیان می کند: باتوجه به جرمی که اتفاق افتاده است دادستانی شهرستان 
و مسئوالن با شدت و قاطعیت با عامالن این کودک آزاری برخورد قانونی 

خواهند کرد.
وضعیف این کودکان  تحت نظر خواهد بود

مدیرکل امور اجتماعی استانداری اظهار کرد: خوشبختانه هم اکنون این 
کودکان تحویل خانواده در منزل عموی خود و در امنیت و آرامش هستند 
و جای نگرانی وجود ندارد. کریمی کیا اضافه کرد: وضعیف این کودکان 
تحت نظر خواهد بود و تالش می کنیم آسیب های روحی و روانی وارد 
شده را کاهش دهیم. استاندار خوزستان و همسرش تامین هزینه های دو 
تن از این کودکان را برعهده گرفتند و فرماندار ماهشهر نیز تامین هزینه های 
فرزند سوم را پذیرفت. همچنین مقرر شد جهت برقراری بیمه درمانی 

برای مراحل درمان کودکان ماهشهر اقدامات الزم صورت گیرد.
باید دید سرانجام این پرونده تلخ به کجا خواهد رسید...

پرونده تلخ این روزهای خوزستان

معصومه زنگنه 

عدم مطالبه گری مردم 
علت عقب افتادگی اهواز 

پاپی زاده با اش��اره به اقدام��ات خوب انجام 
شده در راستای کاهش انتقال آب اظهار کرد: 
تقریبا در 6 سال گذشته اجازه ندادیم که هیچ 
پروژه جدید انتقال آبی از باالدس��ت رودخانه 
های دز و کارون شکل بگیرد؛ همچنین اعتبار 
پروژه هایی مثل بهش��ت آباد که در گذش��ته 
)ی��ک یا دو دهه قبل( کلی��د خورده بودند را 
در بودج��ه به صفر رس��انده و عم��ال آنها را 

تعطی��ل کردی��م.
 رئی��س مجمع نماین��دگان خوزس��تان گفت: 
پیامدهای زیست محیطی مثل ریزگردها، اشتباه 
بودن سیاس��ت های انتقال آب که در گذش��ته 

دنبال می شد را مسجل کرده است.
عب��اس پاپی زاده  افزود: خشکس��الی و کمبود 
ش��دید آب در خوزس��تان و همچنین توس��عه 
ریزگردها و آس��یبی که به 22 استان کشور وارد 
می ش��ود، تقریبا اثبات کرده که سیاس��ت های 
انتقال آبی که در گذش��ته دنبال می ش��ده غلط 

بوده است.      

وی با اش��اره به اقدامات خوب انجام ش��ده در 
راستای کاهش انتقال آب اظهار کرد: تقریبا در 6 
سال گذشته اجازه ندادیم که هیچ پروژه جدید 
انتق��ال آبی از باالدس��ت رودخانه های دز و 
کارون ش��کل بگیرد؛ همچنی��ن اعتبار پروژه 
هایی مثل بهش��ت آباد که در گذش��ته )یک یا 
دو دهه قبل( کلید خورده بودند را در بودجه 
به صفر رس��انده و عمال آنها را تعطیل کردیم.    
نماین��ده م��ردم دزف��ول و عضو کمیس��یون 
کشاورزی مجلس شورای اسالمی با تأکید بر 
لزوم اولویت داشتن محیط زیست به صورت 
مس��تمر و تحقق آنچه در قانون مصوب شده 
گف��ت: در قان��ون ذکر ش��ده ک��ه اولویت به 
ترتیب با آب ش��رب مردم، حق آبه زیس��ت 
محیطی، صنعت و در نهایت کش��اورزی باشد 
ولی متأس��فانه در اس��تان های��ی که آب برای 
آنه��ا منتقل می ش��ود، این چرخ��ه برعکس 
اس��ت؛ برخی از این اس��تان ها حتی به دلیل 
این سیاس��ت گذاری های غلط دچار مشکل 

ش��ده اند.
پاپی تأکید کرد: باید برنامه ریزان و سیاس��ت 
گذاران این اس��تان ها نگاهی منطقی داشته و 
ب��ه قانون عمل کنند؛ یعنی برای تأمین آب در 

بخش های مختلف چرخه فوق رعایت شود.     
وی در خص��وص ممنوعی��ت کش��ت به علت 
خشکس��الی نیز بی��ان کرد: با توج��ه به کاهش 
بارندگی در تمام کشور به تبع سطح زیر کشت 

نیز کاهش پیدا کرده ولی در خوزس��تان تالش 
می ش��ود تا با وجود ذخایر آبی پش��ت سدها 
و اعمال روش های نوین کش��اورزی از کاهش 

سطح زیر کشت جلوگیری شود.        
 نماین��ده م��ردم دزف��ول و عض��و کمیس��یون 
کشاورزی مجلس ش��ورای اسالمی با اشاره به 
اعتبارات اختصاصی خ��وب در این زمینه بیان 
ک��رد: دو هزار و 500 میلیارد تومان اعتبار برای 
توس��عه ش��بکه های آبیاری تحت فشار و بهره 
مندی از روش های نوین آبیاری داریم؛ بنابراین 
تالش می کنیم تا با توسعه این شبکه ها جلوی 
کاهش سطح زیرکشت را گرفته و از آب با بهره 

وری بیشتری استفاده کنیم.
پاپی زاده اظهار کرد: با توجه به اینکه خوزستان 
اس��تان رو به رشدی اس��ت و به لحاظ مصرف 
آب و ب��رق دچار مش��کل اس��ت، ش��بکه آنها 
فرس��وده ش��ده و هر سال مش��کالت جدی را 

برای مردم ایجاد می کند.       
وی با اش��اره به انجام اقدام��ات خوب در این 

حوزه طی سال های گذشته افزود: در این راستا 
جلسات خوبی با وزیر نیرو برگزار شده و چند 
روز قبل هم شاهد به بهره برداری رسیدن چند 
پ��روژه مه��م در خوزس��تان و از جمله دزفول 

بودیم.   
نماین��ده م��ردم دزف��ول و عضو کمیس��یون 
کش��اورزی مجلس شورای اسالمی با اشاره 
ب��ه به��ره ب��رداری از فاز اول ط��رح جامع 
آبرس��انی دزف��ول تصریح کرد: ب��ا اقدامات 
انجام شده، حجم ذخیره آب شهر دزفول تا 
چهار برابر افزایش یافت و در ایام تابس��تان 
دچ��ار اف��ت فش��ار آب در این شهرس��تان 

نخواهیم ش��د.    
پاپی زاده با اش��اره به در دستور کار بودن تأمین 
آب ش��رق روس��تاهای س��الند ادامه داد: تأمین 
اعتب��ار ای��ن کار انجام و با حض��ور وزیر طرح 
جامع آبرسانی سردش��ت و احداث خط انتقال 
فش��ار قوی برق و پس��ت ۱32 کیلوولت فشار 

قوی شهیون و سردشت نیز کلنگ زنی شد.  

اشتباه بودن سیاست های انتقال آب در کشور مسجل شده است
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یکی یکی از راه می رسند و دور میز دوازده نفره ای که رزرو کرده اند، جا می گیرند. 
یکی از مهمان های دیگر با کیک از راه می رسد، شمع ها جرقه می زنند و موزیک 
آرامی که قبلتر پخش می شد جایش را به آهنگ »تولدت مبارک« می دهد؛ با دست 
زدن و هم آوایی مهمان ها. برای بقیه مشتری ها عادی است. نه تعجب می کنند نه 
اظهار گله. بعضی شان برمی گردند صاحب جشن تولد که کالهی بر سرش گذاشته 

و برای دوربین ها لبخند می زند را ببینند و بعد دوباره گرم حرف زدن می شوند. 
 اینجا، یکی از کافه های مرکز شهر است. جایی که به قیمت های مناسب معروف 
است، با سالنی بزرگ که امکان گرفتن جشن را به مشتری ها می دهد. مسئول کافه 
جوانی همسن و سال مهمانهای جشن تولد است، یک دهه شصتی که البته اینجا 
را با کمک مالی پدرش راه انداخته: »لیسانس دارم ولی نمی خواستم کارمند و پشت 
میز نشین باشم. ترجیح می دادم واسه خودم کار کنم. با خانواده حرف زدم و گفتم 
سهم ارثم رو االن بدین، اولش ناراحت شدن، بعد دیدن منطقی حرف می زنم. 
االن کار داشته باشم و کنارشون باشم بهتره یا این همه سال ازشون دلخور باشم و 
دستم هم تو جیب بابام باشه؟ خواهر و برادرم وضع مالی شون خوبه، اونا هم موافقت 
کردن، گفتن بهش پولشو بدین بره کار کنه حداقل به کار خالف کشیده نشه. 
اومدم این کافه رو راه انداختم. قبلش تجربه داشتم. تو کافه کار کرده بودم. اما خب 

اینطوری که مال خودم باشه نه.«
 آهنگ جشن تولد تمام شده، موسیقی آرام قبلی پخش می شود، یک برش از کیک 
تولد هم به ما می رسد، با لبخند و تکان دادن سر تشکر می کنیم و کاوه، جوان صاحب 
این کافه، حرفش را ادامه می دهد: »این که پرسیدین دخل و خرجم جور درمیاد 
یا نه، چیزیه که همیشه همه می پرسن. این روزا همه می خوان کافه راه بندازن. با 

خودشون فکر می کنن هم فاله هم تماشا. فکر می کنن الزم نیست زحمت 
زیادی بکشن، تصورشون اینه که نشستن فقط قهوه می خورن و از مردم 
پول می گیرن. ولی خب اینطوریا نیست. سختی های این کارو نمی دونن. 
از همون راه اندازی کافه بگیر تا کارایی که هر روز باید انجام داد. یه روز یه 
چیزی از منو نداشته باشی، مشتری فردا نمیاد. باید همیشه همه چی خوب 

و درست درمون باشه. چاییتون سرد نشه، االن میام.«
 یکی دو نفر از سالن کارها را صدا می کند، چیزی در گوششان می گوید 
و برمی گردد: »چی می گفتم؟ درباره این که کافه داشتن می صرفه یا نه. 
خب خیلی بستگی به این داره که چطوری کار کنی، کارت بگیره یا نه، 
مشتری ثابت و دوست های اهل کافه داشته باشی یا نه، کدوم منطقه 
شهر باشی، قیمت هات چطوری باشه، رفتارت با مشتری ها، یعنی اینطوری 
بگم که اصال نمی شه پیش بینی کرد. اما من خدا رو شکر راضیم. اینجا 
خوب معروف شده. یعنی الکی معروف نشده ها. زحمت کشیدم براش. 
مهمتر از همه چی اینه که قیمت ها رو منطقی گذاشتم. برای این که خودمم 

جوونم، می گم از کجا بیارن همسن و سال های خودم که برای یه چایی ده دوازده 
تومن پول بدن. بیشتر مشتریام دانشجوئن. همون میز که تولد گرفتن رو می بینی؟ 
تقریبا هر روز یکی دو تا تولد داریم اینجا. کجا برن؟ چیکار کنن بنده خداها. پول 
دارن مهمونی و پارتی بگیرن؟ ندارن. خونه دارن از خودشون؟ ندارن. کنار مامان 
و باباهاشون تولد بگیرن؟ نمیشه که. ولی دلشون می خواد کنار هم جمع شن و یه 
شمعی فوت کنن و دو تا کادو بدن. بعضی کافه دارا شاکی می شن یا می خوان پول 
بیشتر بگیرن، ولی من نه. می گم خودمون به خودمون رحم کنیم. حاال دو زار کمتر. 

اشتباه می گم؟«
 کافه نشينی برای فرار از خانه

 کاوه اما تنها کسی نیست که درباره کافه و کافه نشینی که حاال تبدیل به یک 
فرهنگ جاافتاده یا یک عادت روزانه برای خیلی ها تبدیل شده، با او حرف می زنیم. 
نسیم، دختر جوانی است که دو سالی می شود در یکی از محله های شمالی شهر در 
یک کافه جمع وجور کار می کند: »اینجا محیط آرومی داره و معموال مشتری های 
خودمون رو داریم. خیلیا مشتری هر روزه ن. خودشون می گن روزشون شب نمی شه 
اگه حتی برای یه قهوه یا چای خوردن نیان اینجا. خیلیا هم میان اینجا کاراشون رو 
انجام می دن، درس می خونن، چیزی می نویسن، یا سرشون توی لپتاپشونه. من با 
خیلیا دوستم. بعضیاشون بعد از کار یا دانشگاه به جای این که برن خونه، مستقیم 
میان اینجا. دلیلش رو ازشون پرسیده م. بعضیا می گن توی خونه تمرکز کار کردن یا 
درس خوندن ندارن، میان اینجا که هم بتونن چیزی سفارش بدن هم کاراشون رو 
انجام بدن. درواقع می دونین؟ من فکر می کنم می خوان از خونه فرار کنن و ساعتای 

کمتری خونه باشن. فقط برای خواب برن خونه. اینطوری دعوا و اختالف با مادر 
و پدرا کمتره. خودتون می دونین دیگه، نسل جدید خیلی با زندگی خانوادگی و امر 
و نهی بزرگترا جور درنمیاد. بعضی از مشتریا که خونه مجردی گرفتن یا ازدواج 
کردن، دیگه کمتر میان اینجا، حتی قرارای دوستانه رو هم خونه شون می ذارن، ولی 
خب اونایی که با خانواده زندگی می کنن و فضای خصوصی کمتری دارن، ترجیح 

می دادن چه تنهایی چه با دوستاشون توی کافه وقت بگذرونن.«
 با مشتری تازه وارد سالم و احوالپرسی می کند و دوباره تجربیاتش را می گوید: 
»کافه نشینی االن به عادت تبدیل شده، مشتریا حتی روزایی که ممکنه پول زیادی 
برای سفارش دادن نداشته باشن میان، بعضی از مشتریای قدیمی پیش ما حساب 
دارن، آخر هر هفته حسابشونو صاف می کنن، یا اول ماه که حقوق می گیرن، یه 
پولی می دن حسابشونو شارژ می کنیم که نگران نباشن آخر ماه پول کم میارن. دیگه 

خودشون دستشون اومده چقدر خرجشون می شه.«
 نسیم، به نکته عجیب تری هم در بین مشتریان کافه ی باالشهری شان اشاره 
می کند: »توی این کافه، هم آدمایی میان که اهل همین محله و پولدارن، هم 
آدمایی که از مرکز یا حتی پایین شهر میان. یا کالس و دانشگاه و محل کارشون 
اینجاس، یا میان که با آدمای پولدار و به قول خودشون باکالس معاشرت کنن. 
یکی از مشتریامون می گفت محله زندگی مون رو دوست ندارم، دوست ندارم 
همیشه با یه عده آدم بازنده دمخور باشم، مثل دوستام برم توی قهوه خونه بشینم و 
عمرمو تباه کنم، بعد از کارم میام اینجا که حداقل رسم و رسوم پولدار شدن و پولدار 
بودن رو یاد بگیرم. چند ماهی هست که میاد، نمی دونم تا حاال یاد گرفته یا نه، این 

بار حتما باید ازش بپرسم!«

 از کاپوچينو تا پانتوميم
 مشتریان این کافه را از اسمش می شود شناخت، اسمی که نام بازی را یدک 
می کشد و مشخص است بیشتر چه گروه سنی، با چه عالیقی دور هم جمع 
می شوند. انواع بازی ها را می توان اینجا پیدا کرد؛ از نوع قدیمی و کالسیک 
مثل منچ و مار و پله تا انواع جدیدتر مثل ایکس باکس و انواع بازی های 
کامپیوتری و مخصوصا بازی های گروهی مثل مافیا که حتی برای آن ورودیه 
می گذارند و بلیت می فروشند. مشتریان هم اغلب نوجوان هایی هستند که تازه 
فضایی برای دور هم جمع شدن های همساالنه پیدا کرده اند و از هر مجال 
و پولی که به دستشان برسد، برای ساعتی خوش گذراندن در کافه استفاده 
می کنند. اما تعداد بزرگترها هم کم نیست؛ مثل بابک 29 ساله که هفته ای 
سه روز بعد از کار می رود باشگاه ورزش می کند و سه روز دیگر را اینجا با 
دوست هایش قراِر بازی دارند: »بریم تو پارک بازی کنیم که هر دقیقه یکی 
رد شه و یه نوع مواد بهمون پیشنهاد کنه؟ از این که بریم تو کوچه و خیابون 
سیگار بکشیم و معتاد شیم که بهتره. میاییم اینجا یه تفریح سالم داشته باشیم. 
چیکار کنیم دیگه؟ چه تفریحی برامون هست؟ همین باشگاه هم که میرم 
کلی پولش می شه، اگه ارزونتر بود هر روز می رفتم. ولی خب عصرهایی که 
باشگاه نمی رم، اینجا نیام چیکار کنم؟ به خیلیا سنم رو نمی گم. می گن سی 
سالت شده، میای اینجا بازی کنی؟ ولی خب خداییش شما بگو ما چیکار 
کنیم؟ نه اونقدری پول دارم که زندگی تشکیل بدم، نه اونقدری که هر روز 
سفر باشم. حاال فوقش آخر هفته یه سینمایی هم بریم، بقیه روزا چی؟ بریم 

بشین کنار مامان باباها که نصیحتمون کنن؟ هی بگن ازدواج کن. انگار با 
این حقوق ها میشه ازدواج کرد. میاییم اینجا دور هم یه دست بازی می زنیم 
غم و غصه ها و فکر و خیال یادمون بره. تفریح از این سالم تر؟ شهر بازی 
درست درمون هست که بریم؟ هزار جور تفریح و سرگرمی هست که یکیشو 
انتخاب کنیم؟ چی برای ما جوونا درست کردن؟ مام دلمون به همینجا خوشه 

دیگه.«
 دوست بابک هم از حضورشان به قصد بازی و تفریح دفاع می کند: »من خودم از 
صبح زود می رم سر کار تا ساعت پنج عصر. بعدش میام اینجا با بچه ها حرف بزنیم و 
بازی کنیم بلکه خستگی از تنمون در بره. یه طوری شده که به اینجا عادت کردیم. 
نمی دونم، اینم شاید یه جور اعتیاده، یکی دو روز نیام، انگار یه چیزی کمه. نه که کار 
خاصی هم بکنیما، قماری چیزی، همین دور هم بودن ساده، عادتمون شده دیگه. 
اصال همین که بابک می گه، اینجا نیایم کجا بریم؟ ماشین هم که نداریم دوردور 
کنیم. حاال فوقش یه کم هم انگیزه مون آدمای تو کافه باشن، باالخره باید از یه جا 
با یکی آشنا شیم دیگه. اینجا حداقل چهار کلمه حرف می زنیم همدیگه رو بیشتر 

می شناسیم، بهتر از آشنا شدن تو خیابونه!«
 هم فرهيخته ها، هم عشاق جوان

 اما همه اش هم وقت گذرانی و بازی و تفریح نیست. محمد ۳۳ ساله که می گوید 
نزدیک ده سال است در کافه ها کار می کند، به قرارهایی برای کتابخوانی، فیلم بینی و 
دوره های آموزشی هم اشاره می کند: »یه مشتری داریم که اینجا کالس خصوصی 
برگزار می کنه. زبان فرانسه بلده ولی چون جایی رو نداره، با زبان آموزاش اینجا قرار 
می ذاره. اون میز که اون گوشه می بینین بیشتر وقتا مال اونه. استاد دانشگاهه ها، 
ولی خب از این پاره وقتا. توی روز چند تا شاگرد خصوصی داره، هر کدوم 
یه ساعت میان اینجا درس می خونن و چایی و قهوه می خورن، بعد میرن 
و شاگرد بعدی میاد. قهوه شون هم به حساب استاده. می صرفه خب براش. 
کلی پول می گیره برای هر ساعت ازشون. بهش میگم اینجا برات بهشته، 
یه جای راحت نشستی، چند برابر پولی که خرج میکنی به دست میاری. 

راحت. نه مالیاتی نه اجاره ای نه حق موسسه ای چیزی.«
 دیگرانی هم هستند که محمد به آنها نام فرهیخته می دهد: »مشتریایی 
هم داریم که میان اینجا و دوره های کتابخوانی و نقد فیلم و این چیزا 
برگزار می کنن. هفته ای یه بار میان و اون میز بزرگه رو رزرو می کنن. 
یعنی می خوام بهتون بگم تو کافه ها فقط آدمای بیکار و از سر سرخوشی 
و وقت گذرونی نمی رن، خیلیا هم هستن که کارای مفید می کنن و 
فرهیخته ن. ولی خب میان اینجا چون یا جایی ندارن که دور هم جمع شن 
یا نمی خوان به فضای خصوصی همدیگه خیلی نزدیک بشن. چی میگن 
بهش؟ دوست اجتماعی. من خودمم چند بار توی بعضی از گروهاشون 
شرکت کردم، درباره فلسفه و حقوق و ادبیات و تاریخ حرف می زدن. وقت نمی شد 
کتابها رو بخونم، دیگه نرفتم سر میزشون. ولی خب برای مام می صرفه دیگه. 
وقتی مشتری ثابت داشته باشیم، هرقدر هم که کم سفارش بدن یا سفارشاشون 
ارزون باشه، بازم خیالمون راحته که دخل و خرجمون جور درمیاد. بهتر از اینه که 
بشینیم چشم به در بدوزیم مشتری میاد یا نه. تازه اینطوری سلیقه مشتریا هم 

بیشتر دستمونه.«
 مشکالتی هم حضور اینطور مشتری ها پیش می آورد: »خب یه مشکالتی هم 
پیش میاد. باید حواسمون به این هم باشه که خالف پیش نیاد. حوصله دردسر 
نداریم. بیان بشینن حرف سیاسی بزنن و ما رو بیچاره کنن. دیگه دستمون اومده، 
زیرپوستی حواسمون به مشتریا هست. بعضی چیزای دیگه هم مثال اینه که یهو 
که بحث باال می گیره همه با هم شروع می کنن به سیگار کشیدن. مام البته تذکر 
می دیم، نه که برای ما مشکلی باشه ها. ولی خب اگه مامور بیاد سر بزنه مشکل ساز 
می شه، یا ممکنه مشتریای گذری رو از دست بدیم. به هر حال این گروه ها که 
همیشه نیستن، بعضیاشون یکی دو ماه میان بعد دیگه تعطیل میشن، باید حواسمون 
به بقیه مشتریا هم باشه، دو نفره هایی که با کادوی ولنتاین میان، میخوان روی میز 
رو با گل رز و شمع براشون تزیین کنیم، باالخره توی کافه همه جور مشتری ای 
میاد. بهتون گفتم جامعه شناسی خوندم؟ خب برای همینه که شاید بیشتر از بقیه 
دوستام اینجا به مشتریا و رفتارشون دقت می کنم. لیسانس دارم ولی باور کنین از 
استادامون بیشتر می فهمم توی بطن جامعه چی می گذره. هر روز این همه آدم رو 

ببینی، کم نیست. نگفتین چی میل دارین؟ قهوه یا چای؟«

جوانان کافه نشین، جوانان دهه  ۶۰ و ۷۰
فهیمه حسن میری

کنکور آموزش عالی بی تردید دیگر کارآیی الزم را در سنجش قابلیت های داوطلبان 
ورود به دانشگاه ها ندارد و بر همین اساس، طرح حذف آن از یک دهه قبل در حال 
پیگیری است؛ با این حال، رایزنی های وزارتخانه های آموزش و پرورش و علوم 

هنوز به راهکاری برای ارزیابی دقیق دانش آموزان منتج نشده است.
کنکور به عنوان ساز وکار سنجش داوطلبان برای ورود به دانشگاه ها از همان بدو 
راه اندازی در سال 1۳۴8 دغدغه ای برای تحقق آمال و آرزوهای جوانان در مسیر 
آموزش عالی بوده و همیشه دلهره ای عجیب برای جویندگان این مسیر ایجاد کرده 
است. به تدریج و با توجه به کاهش هرم سنی جوانان کشور، از کارآیی کنکور به 
عنوان یک سازوکار سنجش کاسته شد و افزون بر آن، گاه بیگاه دکان و بازار مکاره 
ای نیز برای سودجویان در کنار آن شکل گرفت؛ بر همین اساس موضوع حذف 
آن طی چند سال گذشته در نهادها و ارگان های مهمی همچون مجلس شورای 
اسالمی، وزارتین علوم و آموزش و پرورش، شورای عالی انقالب فرهنگی و غیره 
مطرح شده است. بنا به تعریف منصور غالمی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، 

مبحث حذف کنکور به معنای اصالح روش سنجش و پذیرش 
دانشجو در دانشگاه ها است. به واقع، بر اساس قانون مصوب 
سال 86، مقرر شده بود که کنکور تا سال 90 کامال حذف شود اما 
قانون مذکور، سال 92 توسط نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
اصالح و چندین تکلیف بر عهده سازمان سنجش آموزش کشور 

و آموزش و پرورش گذاشته شد. 
هدف از ارائه این طرح که دو فوریت آن نیز در جلسه علنی 
از  ابطال یکی  از  ناشی  ابهام  بود، رفع  مجلس تصویب شده 
مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو توسط دیوان عدالت 
اداری بوده است؛ دیوان عدالت اداری در آن تاریخ با ابطال مصوبه 
شورای سنجش و پذیرش دانشجو درباره تعریف سوابق تحصیلی 
اعالم کرده بود که تا زمان محقق شدن تأثیر نمرات سه سال آخر 
متوسطه، امکان اعمال سوابق تحصیلی در پذیرش دانشجو وجود 

ندارد. بر اساس ماده واحده طرح نمایندگان مجلس، مواد یک و سه قانون سنجش 
و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 10 شهریورماه 
1۳92 به این شرح اصالح و قرار شد از آزمون های سال 1۳95 و پس از آن اعمال 
ـ منظور از سابقه تحصیلی، نمراتی از دروس دوره  سه ساله   شود: بند الف ماده یک 
آخر متوسطه است که مطابق اصول سنجش اندازه گیری توسط وزارت آموزش و 
پرورش به صورت سراسری و نهایی و استاندارد برگزار شده باشد. بند )ت ( ماده 
سه نیز که به یکی از وظایف شورای سنجش و پذیرش دانشجو اشاره دارد، به این 
شرح اصالح می شود »اتخاذ تصمیم در مورد میزان و نحوه تأثیر هر یک از عوامل 
سابقه تحصیلی )متناسب با تحت پوشش قرار گرفتن امتحانات نهایی سه ساله آخر 

متوسطه(، آزمون عمومی و آزمون تخصصی در سنجش«. 
موافقان این طرح به مسائلی همچون ضعف تفکر عمیق در آموزش در نتیجه 
کنکورمحوری و تمرین تست زنی توسط دانش آموزان، رفع فشارهای ناشی از 
کنکور و ارزیابی توان تحصیلی دانش آموزان در بازه زمانی چند ساعته و رفع ابهام 

دیوان عدالت اداری اشاره کردند. مخالفان نیز عجله در ارائه این طرح و ضرورت 
چکش کاری آن و نیز موجود نبودن ابزارهای کافی در اختیار آموزش و پرورش برای 
استانداردسازی آزمون ها را از جمله دالیل مخالفت خود اعالم کردند. در همین حال، 
کارشناسان ضمن تاکید بر این که صندلی خالی دانشگاه ها دلیل روشنی بر کارایی 
نداشتن کنکور است، دریافت سودهای کالن در برگزاری آزمون های آزمایشی و 
کالس های کنکور را از جمله عوامل به نتیجه رسیدن حذف کنکور و قانون در این 
زمینه دانستند. بر اساس این قانون که از سال 9۳ اجرایی می شد باید طی 5 سال، 
85 درصد کل ظرفیت های آموزش عالی با سوابق تحصیلی اعمال شود. رییس 
سازمان سازمان سنجش آموزش آموزش کشور در همین زمینه به ایرنا گفته است: 
ادامه این روند تا یک نقطه امکان پذیر است و باید برای ادامه مسیر تغییرات اساسی 

در سیستم های ارزشیابی اتفاق بیافتد. 
ابراهیم خدایی اظهار داشت: سازمان سنجش در رشته های علوم پزشکی و برخی 
از دانشگاه ها و رشته های برتر با توجه به سیستم ارزشیابی که در حوزه آموزش 

متوسطه وجود دارد، با مشکل مواجه است. وی با بیان این که چشم انداز کوتاه مدتی 
برای این امر نمی بیند، گفت: به طور مثال در رشته های پزشکی باید به این امر 
برسیم و البته قانون هم به این امر تکلیف نکرده است. وی افزود: قانون بیان کرده 
که به تدریج سهم سوابق تحصیلی افزایش یابد اما در این مسیر، مشکالت زیادی 
وجود دارد که معتقدم باید با هماهنگی سه وزارتخانه علوم، بهداشت و آموزش و 
پرورش راهی برای تسریع در این فرآیند پیدا کنیم. همچنین مجتبی شریعتی نیاسر 
معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، یکپارچه سازی نظام سنجش و 
پذیرش آموزش عالی را از جمله سیاست های این وزارتخانه برشمرده و گفته است: 
حذف کنکور نیز یکی از سیاست های جدی است اما نیازمند طی کردن فرآیندی 
است که باید تمامی دستگاه های ذیربط از جمله وزارت آموزش و پرورش به این 

موضوع به صورت جدی ورود کنند. 
شریعتی نیاسر در پاسخ به سوال در مورد حذف کنکور افزود: دستگاه هایی همچون 
مجلس شورای اسالمی و وزارت آموزش و پرورش در رابطه با این موضوع نقش 

موثری دارند و باید کامال هماهنگ باشند. وی با بیان این که حذف کنکور در مقطع 
تحصیلی کاردانی و کارشناسی مستلزم هماهنگی های بین دستگاهی است، افزود: 
معتقدم در راستای حذف کنکور در مقطع تحصیلی تکمیلی خصوصا دکتری این امر 
بسیار آسان تر است، چنان که در سال 9۴ کنکور دکتری را حذف کردیم اما مجلس 
شورای اسالمی مجددا طرحی را تصویب کرد که به سیاست های گذشته بازگشتیم. 
به گفته شریعتی، برای مقطع کارشناسی براساس قانون در سال 86 حذف کنکور در 
دستور قرار گرفت و مقرر شد تا سال 91 اجرایی شود اما سازوکار آن در گرو همکاری 
با آموزش و پرورش بود که بتواند امتحانات کشوری سه ساله برگزار کند. شریعتی 
نیاسر ادامه داد: به دالیل مختلفی این امر صورت نگرفت زیرا دانش آموزان در محیط 
های مختلف کشور امتحان می دادند و شرایط یکسان در مورد ارزیابی آزمون ها 
وجود نداشت.  این در حالی است که سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش 
معتقد است عمده چالش وزارتخانه متبوعش برای حذف کنکور نوع دروسی بود که 
برای امتحان نهایی باید لحاظ شود و می گوید: 'ما اصرار داریم تعداد این دروس 
کم باشد اما وزارت علوم در برخی پایه های تحصیلی معتقد است 
کاهش دروس، اعتبار نمرات را برای حذف کنکور نخواهد داشت.’ 
بطحایی در عین حال روز سه شنبه در تازه ترین اظهار نظر خود 
در خصوص مبحث حذف کنکور تصریح کرد: به نظر می رسد 
طرح حذف کنکور در آینده ای نزدیک به سرانجام برسد و ما در 
حال رسیدن به نقطه مشترکی بین دستگاه های دخیل در این 
موضوع هستیم. با این وجود برای دانش آموزان مقطع پیش 
دانشگاهی حاضر هیچ تغییری در کنکور 98 به غیر از آنچه در 
سال جاری اتفاق می افتد به وجود نخواهد آمد و کنکور 98 هیچ 
تفاوتی با کنکور 9٧ نخواهد داشت. وزیر علوم هم روز جمعه در 
گفتگو با ایرنا تایید کرد: با تشکیل کارگروه هایی سعی در تفاهم و 
نزدیکی بیشتر با وزارت آموزش و پرورش روی یک روش مناسب 
و مطلوب سنجش هستیم. وی اظهار داشت: دانشگاه های بزرگ 
کشور برای پذیرش دانشجو با داوطلبان بیشتر از ظرفیت رشته هایشان روبرو خواهند 

بود، بنابراین باید از بین این میزان تعداد بتوانند شایسته ها را انتخاب کنند. 
وی گفت: جلسات مشترکی با وزارت آموزش و پرورش در این خصوص داشته 
ایم و گروه های کارشناسی در هر دو وزارتخانه نیز شکل گرفته اند تا روی 
یک روش سنجش و پذیرش مبتنی بر متدهای جدید ارزیابی دانش آموزان 
به توافق برسیم. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: به طور حتم باید این 
روش به دانشگاه ها اطمینان خاطر دهد که فرد پذیرفته شده به لحاظ استعداد، 
عالقه شخصی و دانش، ظرفیت موفقیت در آن مرکز علمی را دارد. وزیر علوم 
با اشاره به این که در اکثر کشورهای جهان آزمون هایی برای سنجش علمی 
داوطلبان ورود به دانشگاه اعمال می شود، گفت: ما معتقدیم در کنار سنجش 
علمی داوطلب، داشتن یک کارنامه توانمندی های عمومی برای داوطلبان هم 
الزم و ضروری است که باید کارشناسان امر این موضوع را نیز پیگیری کنند تا 

سنجش افراد متقاضی ورود به دانشگاه بهتر و موثرتر اعمال شود.

حذف کنکور همچنان در پيچ و خم اما و اگر

ن�ان ز

آزار زنان در ۲8 درصد خانواده ها

خشونتی که بالی جان افراد جامعه شده خانواده های ایرانی را نیز بی نصیب نگذاشته است. امروزه بیشترین تعداد 
پرونده های تشکیل شده در دادگاه ها را پرونده های قضائی و حقوقی برپایه خشونت و نزاع تشکیل داده است. به 
راستی چرا میزان خشونت و نزاع در جامعه ایران به میزان کنونی رسیده و راهکار منطقی برای مقابله با این خشونت ها 
چیست؟ براساس آمار برخی کارشناسان میزان زن آزاری در خانواده های ایرانی 28 درصد است. این رقم باتوجه به 
وضعیت فراوانی خشونت در جامعه چندان دور از انتظار نبوده و نیست. در این نوشتار در تالشیم به رابطه میان 

خشونت جامعه و افزایش میزان خشونت نسبت به زنان بپردازیم.
هر چه در دهه های اخیر تکنولوژی پیشرفت کرد به همان نسبت به نابرابری های اجتماعی افزوده و جامعه دچار 
اختالفات طبقاتی وحشتناک در زمینه های اجتماعی و اقتصادی شد. پیشرفت تکنولوژی به همراه خود عالقه مندی به 
مصرف گرایی را آورد و مصرف گرایی نیازمند پول و سرمایه بود. بنابراین انسان امروزی روزبه روز به زندگی ماشینی 
و پراسترس خود بیشتر خو گرفت و روابط انسانی رنگ باختند. جای هر انسان یک ابزار تکنولوژی نشست و بهترین 
دوست هر فرد تلفن همراه هوشمند او شد. پیشرفت روزافزون تکنولوژی انسان امروز را بیش از پیش از زندگی 
اجتماعی و روابط انسانی دلزده کرده است. در واقع افراد جامعه اساسا میل زیادی برای گفت و گو با یکدیگر ندارند 
و شناخت چندانی از روحیات یکدیگر پیدا نمی کنند و یکی از آثار مهم این عدم شناخت افراد ایجاد سوءتفاهمات 
متعدد در جامعه و روابط انسانی است. هرچند مشکالت متعدد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نیز نباید در افزایش 
میزان خشونت در میان افراد جامعه بی تاثیر دانست. در جامعه کنونی ایران، پرونده هایی از خشونت های خیابانی به 
چشم می خورد که فرد به دلیل یک جای پارک خودرو مرتکب قتل شده است. بنابراین در کل می توان گفت عوامل 
زیادی جامعه را آبستن خشونت های خانوادگی، اجتماعی و ساختاری می کنند. متاسفانه امروز انواع خشونت و 
پرخاشگری کالمی، فیزیکی، روانی و نوشتاری، تجاوز به حقوق دیگران، بزه کاری و جنایت در جامعه ایران رواج 

دارد و قطعا این مصادیق در انواع خشونت های خانوادگی ،اجتماعی و ساختاری بروز پیدا می کند.
خشونت ذاتی است یا اکتسابی؟

برخی روانشناسان خشونت را رفتاری ذاتی می دانند و معتقدند خشونت با ذات انسان سرشته شده است، اما در مقابل 
برخی دیگر معتقدند خشونت ریشه ای اکتسابی دارد، تصور آنکه خشونت ریشه در سرشت افراد دارد، بسیار ترسناک 
است. در این صورت مهارنشدنی و غیرقابل کنترل خواهد بود. از سوی دیگر حال خوب جامعه مستلزم حال خوب 
افراد آن جامعه است. بنابراین اگر در جامعه ای حضور داشته باشید که افراد بسیار زود از کوره درمی روند دور از 
ذهن نیست که شما هم به مرور به این مساله اخالقی دچار شوید. حال پرسش اساسی این است که ریشه خشونت 
در حق زنان در جامعه و به ویژه خانواده کجاست؟ باورهای اجتماعی نسبت به زنان یکی از مسائل مهمی است که 
می تواند منجر به اعمال  خشونت علیه آنها شود. در واقع هر چه در جامعه ای حقوق زن و مرد برابر دانسته شود زنان 
جنس دوم نباشند و حفظ کرامت و احترام آنها فرض جامعه باشد، قطعا میزان خشونت علیه زنان نیز کاهش خواهد 
یافت. آمار 28 درصدی زن آزاری به درستی نشان می دهد که ما به طور نسبی نسبت به حقوق زنان آگاهیم و به این 
حقوق ارج و قرب می گذاریم. قطعا میل اعمال خشونت در افراد از خانواده آغاز می شود، در واقع هر چه افراد از 
محیط آرام تر خانوادگی برخوردار باشند میل به خشونت طلبی در آنها کمتر خواهد بود. در هر صورت انسان هیچ گاه 
از گزند خشونت طلبی در امان نیست، زیرا در مراحل بعد نیز باید شاهد صلح  طلبی در مدرسه و محیط اجتماعی، 
فرهنگی، اقتصادی و سیاسی خود باشد تا این روحیه در او بارور و تقویت شود. باورها، سنت ها، فقر اقتصادی، نظام 

مردساالرانه و ناآگاهی در هر جامعه ای امکان دارد افراد را به سوی زن آزاری های مختلف سوق دهد.

وقتی زنان نمی دانند مورد آزارند
 مساله زن آزاری نیمه تاریک تری نیز دارد و آن عدم آگاهی و توجه زنان به مصادیق مختلف زن آزاری است. در واقع 
گاهی زنان خود خواستار اعمال خشونت نسبت به خود در محیط خانواده هستند. به عنوان مثال دخالت بی مورد 
همسر در تمام امور شخصی خود را نشانه عالقه یا غیرت او نسبت به خود می دانند. در مواردی رابطه زناشویی 
خشن را نمونه ای از شیفتگی همسر نسبت به خود می شمارند یا معتقدند آزارهای کالمی نسبت به زنان جزو جدایی  
ناپذیر روابط  خانوادگی است. هر چند این طرز فکر بیشتر در زنان کم سواد و طبقه متوسط رو به پایین جامعه دیده 
می شود، اما هر از گاهی ردپای این افکار را در میان خانواده های تحصیلکرده و در طبقات متوسط و باالی جامعه نیز 
مشاهده می کنیم. بنابراین به نظر مساله عدم آگاهی کافی نسبت به مصادیق زن آزاری در میان اکثر زنان ایرانی آشکار 
است و آنها در مواردی اساسا متوجه آزار و اذیت اعمال شده بر آنها در محیط خانواده نمی شوند یا آن را نادیده 
می گیرند. نادیده گرفتن این مصادیق در درازمدت در محیط خانواده برای آنها خسارات روحی و جانی فراوانی 
به همراه می آورد. در واقع برخی از زنان ایرانی تصور می کنند در صورتی مورد آزار قرار گرفته اند که با صورت خونی 
و کبود به خانه پدرانشان فرستاده شوند در حالی که مصادیق زن آزاری بسیار گسترده تر و پنهان تر از اینگونه مسائل 
است. خشونت علیه زنان موضوع آشکاری نیست و هر زنی تا کارد به استخوانش نرسد لب به سخن نمی گشاید، 
شاید همین امر سبب شده هیچ گاه نتوانیم آمار قابل قبول و آشکاری در حوزه ای ملی در ارتباط با خشونت علیه زنان 
داشته باشیم. آمارها در این زمینه هیچ گاه به صورت آمایش سرزمینی نبوده است. آمارهای رسمی نشان دهنده افزایش 
قابل توجه طالق در جامعه است. بنابراین راه  حل مقابله با مصادیق زن آزاری که خسارت جانی برای زن به همراه 
نمی آورند، قطعا مراجعه به دادگاه های خانواده نیست. مراجعه به مشاوران خانوادگی و همچنین کمک های اورژانس 
اجتماعی سازمان بهزیستی کمک شایان توجهی به زنان مورد آزار قرار گرفته می کند. در واقع جامعه عالوه بر حفظ 
کرامت و ارزش زنان باید برای آنها در بستر خانواده نیز مامنی امن برای زندگی و کار و رشد مجدد روحی و فکری 
باشد. همچنین شناخت و آگاهی زنان از حقوق خود آنها را یک گام به مفهوم عدالت جنسیتی در جامعه نزدیک تر 

خواهد کرد و زمینه ناعدالتی در حق آنان را در خانواده کمتر می کند.

حقوق شهروندی سرلوحه افکار عمومی باشد
 عضو کمیسیون اجتماعی در گفت وگو با »آرمان« در ارتباط با بحث خشونت علیه زنان می گوید: خشونت علیه 
زنان جوانب مختلفی دارد و آسیب اجتماعی اش چندوجهی است. زهرا ساعی می افزاید: این موضوع به نحوه 
تربیت خانوادگی و نگاه اعضای خانواده به زنان و دختران برمی گردد که معموال نگاهی تحقیرآمیز است. در واقع مردان 
برتری جنسی خود را در خانه احساس می کنند، بنابراین زور می گویند و زنان را مورد آزارهای مختلف جسمی، 
روحی و روانی قرار می دهند. او خاطرنشان می کند: برخی مردان به دلیل مشکالت روانی که باید در زمان مناسب 
شناسایی شده و مورد درمان قرار می گرفت، مانند بدبینی ها و وسواس فکری زنان را مورد آزار قرار می دهند. ساعی 
می افزاید: متاسفانه اینگونه برخوردها در جامعه و محل کار نیز برای زنان بسیار رخ می دهد و آنها از نظر روانی و کالمی 
مورد هجمه قرار می گیرند. او تاکید می کند: در تالش برای تصویب سریع تر الیحه منع خشونت علیه زنان که اکنون 
در قوه قضائیه بررسی می شود، هستیم و در جلسه  اخیر سران  سه قوه از رئیس قوه قضائیه درخواست کردم آخرین 
وضعیت این الیحه را به اطالع ما برساند. قانون تاحدودی برای خود بازدارندگی ایجاد و از بروز اشتباهات جلوگیری 
می کند، اما این بازدارندگی محدودیت دارد. ساعی می افزاید: درصد مهمی از موضوع پیشگیری است. در واقع قانون 
و ضمانت اجرایی آن شرط الزم و کافی نیست و مجری قانون نیز باید برای آن تخلف ایجاد منع کند. او خاطرنشان 
می کند: از سوی دیگر فرهنگسازی در خانواده مهم است تا احترام متقابل در خانواده مجزا از جنسیت افراد و برپایه 
شخصیت آنها باشد، تکریم نقش زن در خانواده مورد تاکید بسیاری از آیه های قرآن است. ساعی می افزاید: رسانه ، 
مدارس و آموزش عالی باید به کودکان و خانواده ها آموزش دهند تا فرزندان خانواده به ویژه دختران با حقوق اسالمی 
و شرع مقدس خودشان آشنا شوند. عالوه  براین حمایت های اجتماعی باید افزایش یابد تا در صورت بروز خشونت 
برای زنان آنها آن را ابراز و پیگیری کنند و حمایت های اجتماعی منع خشونت را در جامعه به همراه می آورد. اگر زنان 
از نظر امنیت روان و جسم آرامش و آسایش داشته باشند قطعا کارکردهای خانوادگی تقویت می شود و فرزندان 
صالح تری تربیت می شوند و این چرخه معیوب قطع می شود. او می گوید: مادر با اعتماد به نفس فرزندان بهتری نیز 
تحویل جامعه می دهد. آموزش، آگاهی و تخصص در رشته های مختلف سبب می شود فرد تصویر روشنی نسبت 
به موقعیت و حق و حقوق خود داشته باشد و جامعه ای تشکیل شده از زنان آگاه و تحصیلکرده کمتر دچار خشونت 
و پایمال شدن حقوق است. زن آگاه نقش موثرتری در حوزه های مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در جامعه و 
در خانواده خواهد داشت؛ صاحب اثر و ایده و مرجعی برای سایر اعضای خانواده است. با افزایش سطح آموزش 
حقوق شهروندی افراد حقوق یکدیگر را بیشتر رعایت  می کنند و به نظر یکدیگر احترام می گذارند. زنان نیز در این 
میان باید به تکالیف خود عمل کنند، زیرا هر حقی تکالیفی را نیز به همراه دارد. در جامعه امن زنان و مردان ملزم به 

رعایت مقررات و کاهش ناهنجاری ها هستند.

همفرهیختهها،همعش��اقجوان؛پایحرفجوانهاییکهروزش��انبدونرفتنبهکافههاش��بنمیش��ود
اینروزهاکافهنش��ینیازیکفرهنگلوکسوروش��نفکرانهبهیکعادتروزانهبرایخیلیهاتبدیلش��دهاس��ت.
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

 عليرضا محمدي
در حال�ي که ب�ه تازگي چهارم خ�رداد روز 
مقاومت دزفول را پش�ت سرگذاش�ته ايم، 
ياد و نام روحاني بزرگي چون آيت اهلل قاضي 
دزفولي تازه مي ش�ود. پيرمردي 80  س�اله 
که با وجود کهولت س�ن بارها در جبهه هاي 
جنگ حضور يافت و در جمع رزمندگان دفاع 
مقدس قرار گرفت. آيت اهلل قاضي همان راه 
و روشي را طي کرد که بسياري از روحانيون 
نسل اول انقالب در مواجهه با جنگ تحميلي 
انجام مي دادن�د. بزرگمرداني چون آيت اهلل 
ميرزا جواد آق�ا تهراني، آيت اهلل بهش�تي، 
آيت اهلل اشرفي اصفهاني، آيت اهلل صدوقي 
و... که خاطرات بس�ياري از حضورشان در 
جمع رزمندگان وجود دارد. ذکر نام مرحوم 
قاضي را غنيمت مي شماريم تا نگاهي گذرا 
به نقش و حضور روحانيون ش�ناخته شده 
در جبهه هاي دفاع مقدس داش�ته باشيم. 

 آيت اهلل حاج ميرزا جواد آقا تهراني 
میرزا جواد آقا تهراني متولد س��ال 1283 در 
ته��ران، از فقه��ا و روحانیون بنام و ش��ناخته 
شده اي بود که با وجود مرتبه علمي باالیش، در 
مواجهه با رزمندگان در نهایت تواضع و فروتني 
رفتار مي کرد. نقل ش��ده اس��ت وي در اثناي 
عملیات والفجرمقدماتي در حالي که قریب به 
78 سال داشت، به جبهه هاي جنگ رفته بود، 
اما در کمال تواضع نمي پذیرفت به عنوان امام 
جماعت پیش��اپیش رزمندگان بایستد. با این 

توجیه که »شماها از من جلوتر هستید.«
یکي از رزمندگان تعری��ف مي کند: مرحوم آقا 
تهراني اعتقاد و احترام عجیب��ي به رزمنده ها 
داشت. یک ش��ب به تیپ امام جواد)ع( آمد و 
سخنراني کرد. بعد از اتمام سخنراني موقع نماز 
بود. س��ریع صفوف رزمنده ها تشکیل شد، اما 
آیت اهلل آقا تهراني قبول نمي کرد جلو برود و امام 
جماعت شود. شهید برونسي فرمانده تیپ به 
ایشان گفت: آقا! بروید و امام باشید. میرزا جواد 
آقا هم در پاسخ فرمود: شما دستور مي دهي؟ 
شهید برونس��ي گفت: من کوچک تر از آنم که 
دس��تور بدهم، ولي خواه��ش مي کنم. عالمه 
گفت: نه پ��س خواه��ش را نمي پذیرم. بچه ها 
گفتند: آقاي برونسي! مصلحتاً بگویید دستور 
مي دهم ت��ا بپذیرند. ما آرزو داریم پش��ت این 
عارف بزرگ نماز بخوانیم. ش��هید برونسي هم 
همین کار را کرد و عالمه در جواب فرمود: چشم 
فرمانده عزیز. بعد از نم��از عالمه حال عجیبي 
داشت. شهید برونسي را کنار کشید و در حالي 
که اشک مي ریخت گفت: دوست عزیزم، جواد 

را فراموش نکن و حتماً ما را شفاعت کن. 
ماجراي ش��لیک خمپاره توسط آیت اهلل جواد 
آقا تهراني نی��ز از حکایات مش��هور در همین 
خصوص است. مرحوم عالمه در یک عملیات، 
به نیت 14 معصوم، 14گلوله خمپاره ش��لیک 
مي کند. از دیده بان سؤال مي شود آیا به هدف 
خورد؟ دیده بان که نمي دانست شلیک کننده 
چه کسي اس��ت، با هیجان مي گوید کاماًل به 

هدف  خورد. 
خود مرحوم آقا تهراني نیز راج��ع به ماجراي 
شلیک خمپاره بیاناتي داشته اند به این مضمون 
که روزي شهید صیاد شیرازي نزد ایشان مي رود 
تا براي حضور در جبهه دعوت کند. مرحوم آقا 
تهراني مي گوید: »چون در جبهه موجب اذیت 
و آزار دیگران مي شوم کمتر مي آیم. بعد با تبسم 
ادامه مي دهد: روزي قرار ش��د خمپ��اره بزنم 
مجبور شدند به علت خمیدگي پشتم چهار پایه 
بیاورند و م��ن روي آن قرار گرفتم. یک نفر هم 

دست روي گوش هایم گذاشت و من گلوله ها را 
توي لوله خمپاره انداختم.« آیت اهلل میرزاجواد 

آقاتهراني، دوم آبان ماه 1368 درگذشت. 
 آيت اهلل قاضي دزفولي

سید مجدالدین قاضي دزفولي متولد 1279 در 
دزفول یکي دیگر از روحانیون بنام و شناخته 
شده اي است که رابطه عمیقي با رزمنده هاي 
دفاع مق��دس برقرار ک��رده ب��ود. پیرمردي با 
محاسن سفید که هنگام شروع جنگ تحمیلي 
80 سال داشت، اما هرگز کهولت سن را بهانه اي 
براي عدم حضور در می��ان رزمندگان یا حتي 
ترک شهر جنگ زده دزفول قرار نداد. آیت اهلل 
قاضي تا پایان عمر شریفش در بهمن ماه 1364 
در دزفول ماند و دوش��ادوش مردم این شهر، 
بمباران شدید و گسترده دشمن را تحمل کرد. 
از آیت اهلل قاضي نقل شده است که تنها مروج 
حضور رزمنده ها در جبهه نب��ود و خود نیز در 
صحنه عمل ظاهر مي ش��د. به این ترتیب که 
وقتي جوانان شهر را به جبهه مي فرستاد، شخصا 
لباس بسیجي مي پوشید و تا پادگان کرخه آنها 
را همراهي مي کرد. همچنین در یک مقطع که 
قرار مي شود حضرت آیت اهلل پیامي را از طریق 
رادیو براي رزمندگان پخ��ش کند، مي گوید: 
»چرا پی��ام، خ��ودم حضوري به خدمتش��ان 
مي روم. آنها فرشتگاني هستند که اینک لباس 
خاکي پوش��یده اند« س��پس با تن رنجورش 
در حالي که ب��ه کمک عصا حرک��ت مي کرد، 
نه تنها بین رزمندگان دزفولي و خوزس��تاني 
که به تک تک اردوگاه ه��اي رزمندگان دیگر 
ش��هرها در اطراف دزفول مي رود و نماز را بین 

آنها مي خواند. 
مرح��وم قاضي حت��ي وقتي در ش��هر دزفول 
حضور داشت، به یاد شرایط سخت رزمنده ها 
در جبهه هاي جنگ، روي قال��ي مي خوابید و 
هرگز کس��ي ندید او یک روز حتي وقتي بیمار 
است روي تش��ک بخوابد. در مقابل اصرارهاي 
اطرافیانش نیز مي گفت: من از روز اول جنگ با 
خودم عهد بسته ام تا زماني که رزمندگان اسالم 
در جبهه اند مانند آنها روي بستر نخوابم و روي 

همین قالي استراحت کنم. 

از آنجا که آیت اهلل قاضي پیش از هر س��خني 
خود به آن عمل مي کرد، وقتي از مردم دزفول 
خواس��ت زیر بمباران دش��من ش��هر را ترک 
نکنند، خود اولین نفري بود که به این خواسته 
عمل کرد. چنانچه در روزهاي سخت بمباران 
اگر کس��ي او را دعوت به ترک شهر مي کرد با 
دلخ��وري مي گفت: »کجا ب��روم؟ وقتي مردم 
دزفول زیر بمباران و موش��کباران هستند من 
کجا بروم؟« روایت ش��ده ی��ک روز که عالمه 
آیت اهلل محمد تقي جعفري به دزفول مي آید و 
همان روز نیز رادیو عراق تهدید مي کند که شهر 
را موش��کباران خواهد کرد، باز آیت اهلل قاضي 
حاضر به ترک شهر نمي شود. عالمه جعفري از 

ایشان مي خواهد حداقل به زیرزمین خانه بروند. 
آیت اهلل نمي پذیرد و تنگي نفس را بهانه مي کند. 
نهایتاً در برابر اصرارهاي عالمه مي گوید: »این 
مردمي که در دزفول هستند به اعتبار و گفته 
من در شهر مانده اند و دارند مقاومت مي کنند، 
بسیاري از اینها ممکن اس��ت در این وقت روز 
برایشان مقدور نباشد از ش��هر بیرون بروند یا 
امکان رفتن به زیرزمین را نداشته باشند. اینها 
یا پاسدار و رزمنده هس��تند یا کارگر و رفتگر 
شهرداري که در سطح شهر دارند کار مي کنند 
و زحمت مي کشند یا پزش��ک و پرستارند که 
شب تا صبح در بیمارستان کار مي کنند. ما به 
اینها گفته ایم در شهر بمانید و مقاومت کنید، 
حاال خودم��ان برویم داخل زیرزمی��ن و اینها 
در معرض خطر و تهدید و تجاوز باش��ند؟ این 

درست نیست.«
 شهيد آيت اهلل بهشتي

در ایران اس��المي کسي نیست که سید محمد 
حسین بهش��تي معروف به آیت اهلل بهشتي را 
نشناسد. از یاران شناخته ش��ده حضرت امام 
خمیني)ره( که هرچند مسئولیت مستقیمي 
در خص��وص جبهه هاي جنگ نداش��ت، اما تا 
پیش از ش��هادتش در تیرماه 1360، چند بار 
در مناطق عملیاتي حضور یافت. جمله معروف 
»به عرفا بگویید خانقاه واقعي عرفان بازي دراز 

است« از این شهید بزرگوار است. سخني نغز و 
پر معني که حکایت از ارتباط عاطفي و عمیق 

بین آیت اهلل بهشتي و رزمندگان دارد. 
ش��هید بهش��تي در کمتر از یک م��اه قبل از 
ش��هادتش نیز ب��راي آخری��ن ب��ار در میان 
رزمندگان حضور یافته بود. ایش��ان در تاریخ 
13 خرداد 1360 به منطق��ه دارخوین رفته و 
در دیداري گرم و صمیمي با رزمندگان به ایراد 
سخنراني پرداخته بود. یکي از رزمندگان حاضر 
نقل مي کند: شهید بهشتي به انرژي اتمي آمد 
و بچه ها دور و بر ایش��ان جمع شدند. جمعي 
دوستانه و صمیمي شکل گرفت و شهید بهشتي 
گفت: »اول که ما آمدیم جنوب، نا امیدي حاکم 
بود ولي اکنون امید حاکم اس��ت.« آن جمعي 
که اطراف شهید بهشتي بودند، 120 نفرشان 
دو س��ه روز بعد به شهادت رس��یدند و کسي 
نمي دانست خود ایشان هم دو، سه هفته بعد به 

شهادت مي رسند. 
جمع بسیار خوبي بود. نزدیک شدن به عملیاتي 
که نیروها ماه ها منتظر آن بودند حال و هواي 
خوبي به آنها داده بود. چند ساعتي که شهید 
بهش��تي میهمان بچه ها بود، شهید مصطفي 
رداني پور گزارش��ي از وضع منطق��ه عملیاتي 
دارخوین و آمادگي نیروها براي عملیات و نقاط 
ضعف دش��من ارائه داد و شهید علي نوري هم 
شعري زیبا در محضر ایشان قرائت کرد. سخنان 
شهید بهشتي نیز مایه دلگرمي رزمندگان بود تا 

اینکه لحظه وداع فرا رسید. 
هر طور بود آقاي بهشتي را سوار ماشین کردیم. 
بچه ها حال خود را نمي فهمیدند و گریه کنان 
پشت شیشه ماشین دست مي کشیدند. اشک 
شوق قطع نمي شد. اتومبیل آرام آرام راه افتاد 
و چند متري که رفت رزمندگان از جاي کنده 
شدند و بي اختیار شروع به دویدن کردند. جلوي 
ماشین روي کاپوت، کنار شیشه، اهلل اکبر گویان 

قیامتي به پا شده بود. 
نیروها همه مس��لح بودند و مهمات و نارنجک 
مثل نقل و نبات در سالن و کنار نیروها ریخته 
بود و در آن ش��رایط براي جان شهید بهشتي 
احساس خطر هم مي شد. خودرو چند متري 
رفت و حال وهواي بچه ها که از کنترلشان خارج 
شده بود ادامه داشت. ما هم که مسئولیتي در 
قبال آقاي بهشتي داش��تیم تالش مي کردیم 
زودتر موضوع فیصله پیدا کند. آقاي بهش��تي 
از بچه ها چشم برنمي داش��ت و اشک شوق در 
چش��مانش حلقه زده بود. باالخره دستور داد 
ماشین ایس��تاد و پیاده ش��دند. آرام و متین با 
همان لبخندي که در این چند س��اعته هنوز 
قطع نشده بود، چون کوهي اس��توار، به میان 
رزمندگان برگش��ت و دقایقي ایس��تاد تا همه 
نیروها با ایش��ان مصافحه کردن��د. لحظات پر 
برکتي ب��ود. صحنه وداع، صحن��ه اي که براي 
بسیاري از آنها وداع آخر با دنیاي مادي ما بود. 
چند روز بعد اغلب این رزمنده ها به ش��هادت 
رسیدند و آیت اهلل بهشتي نیز سه هفته بعد به 

آنها ملحق شد. 
 آيت اهلل صدوقي

آیت اهلل شیخ محمد صدوقي چهارمین شهید 
محراب نیز در مواجهه با رزمندگان شیوه هاي 
خاص خ��ود را داش��ت. این پیرمرد محاس��ن 
سفید همرنگي را مایه اي براي ازدیاد همدلي 
مي دانس��ت و به همین جهت هن��گام حضور 
در جبهه ه��اي دفاع مقدس، لباس ارتش��ي یا 
بسیجي به تن مي کرد که این کارش مایه قوت 

قلب رزمندگان بود. 
ش��هید صدوقي اهتم��ام وی��ژه اي ب��ه اعزام 

خاطراتي از حضور ياران نزديک امام خميني در جبهه هاي جنگ
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رزمندگان به جبهه هاي جنگ داشت و در کنار 
امور مادي، توجه خاصي ه��م براي جنبه هاي 
معنوي دفاع مقدس قائل بود، لذا در مواقعي که 
در جبهه هاي جنگ حضور مي یافت، برنامه هایي 
چون برگزاري نمازهاي جماعت، س��خنراني و 
جلسات ادعیه را مورد توجه قرار مي داد. هنوز 
بسیاري از یادگاران دفاع مقدس نصایح پدرانه 
آیت اهلل صدوقي را به یاد دارند که چگونه آنها را 
به پرهیز از مسائل دنیوي، تبعیت از فرماندهان 

و اهمیت جهاد تشویق و ترغیب مي کرد. 
 آيت اهلل اشرفي اصفهاني

عط��اءاهلل اش��رفي اصفهاني از دیگر ش��هداي 
محراب چون آی��ت اهلل صدوقي همراه و همدل 
با رزمندگان بود. ش��هید اش��رفي اصفهاني در 
مدت 25 ماه در تمام خطبه ه��اي نماز جمعه 
و مصاحبه ها و پیام هاي خود ب��ه حضور مردم 
در جبهه ها تأکید مي کرد. جمله اي از ش��هید 
اشرفي اصفهاني روایت مي شود به این مضمون 
که »وقتي به جبهه م��ي روم تا مدتي روحیه ام 

قوي مي شود.«
بارها پیش مي آمد که ش��هید اشرفي اصفهاني 
به رغ��م کهول��ت س��ن )نزدی��ک 80 س��ال( 

مس��افت هاي طوالني و راه هاي صعب العبور را 
به عشق دیدار رزمندگان با وسایل نقلیه نظامي 
در شرایط دشوار طي مي کرد. وي چندین بار در 
جبهه هاي ایالم، قصر ش��یرین و پادگان ابوذر، 
گیالنغرب، نوسود، بس��تان، آبادان، خرمشهر و 
سومار حضور یافت و به ایراد سخنراني پرداخت. 
در یک مورد پس از آزادي قصر ش��یرین به آن 
شهر سفر کرد و با خواندن دو رکعت نماز شکر 
در مسجد این شهر، سپاسگزاري خود را به درگاه 

خداوند به جا آورد. 
وج��ود روحاني جلی��ل القدري چون اش��رفي 
اصفهاني در مناطق عملیاتي س��بب دلگرمي 
رزمندگان و باعث شور و ش��وق بسیار در میان 
آنها مي شد. وي یک بار پس از عزیمت به منطقه 
جنوب، عازم شهر آزاد شده بس��تان شد و زیر 
بمباران ش��دید دشمن به این ش��هر ورود کرد 
و از آنجا عازم آبادان ش��د. هنگام آغاز عملیات 
فتح المبین در دوم فروردین 1361نیز آیت اهلل 
اشرفي اصفهاني در قرارگاه عملیاتي حضور یافت 
و پیشنهاد کرد این عملیات به نام حضرت زهرا 

)س( نامگذاري شود. 
شب جمعه هشتم مهر 1361 آخرین باري بود 
که فضاي جبهه ها نفس ه��اي مبارک آیت اهلل 
اش��رفي اصفهاني را در خود احساس مي کرد. 
وي در این ش��ب در منطقه عملیاتي مسلم بن 
عقیل حضور یافته بود. حاضران نقل مي کنند 

که حضرت آیت اهلل آن شب حال عجیبي داشت 
و یک لحظه آرام و قرار نداش��ت و ت��ا صبح به 
دعا و مناجات مش��غول بود. نزدیکي هاي صبح 
یک گلوله توپ به نزدیکي چادر ایشان اصابت 
مي کند. فرماندهان با اصرار از شهید مي خواهند 
منطقه را ترک کند، اما آیت اهلل اشرفي اصفهاني 
مي گوید: »من از اینجا نمي روم و آماده هر گونه 
مسئله اي هستم، زیرا خون من رنگین تر و جان 
من عزیزتر از این عزیزان رزمنده نیست. من باید 
تا پایان عملیات اینجا باش��م.« سرانجام شهید 
محالتي، عبا و عمامه ایش��ان را برمي دارد و بر 
سر و دوشش مي گذارد و به اصرار وي را به ترک 
منطقه فرامي خواند. شهید اشرفي اصفهاني تنها 
چند روز بعد به تاریخ 23 مهرماه 1361 توسط 
منافقین و در محراب نماز به شهادت مي رسد. 

 شهيد شاه آبادي
آیت اهلل مهدي شاه آبادي فرزند مرحوم آیت اهلل 
می��رزا محمد علي ش��اه آبادي، اس��تاد عرفان 
حضرت امام خمیني ب��ود. وي از قدیمي ترین 
یاران حضرت امام)ره( در دوران مبارزاتي شان 
به شمار مي رفت و پس از انقالب و شروع دفاع 
مقدس نیز همچنان روحی��ه جهادگري خود 

را حفظ کرد و بدون آنکه مس��ئولیتي در قبال 
جنگ داشته باشد، به صورت داوطلبانه رهسپار 

جبهه هاي جنگ مي شد. 
شهید ش��اه آبادي در کنار ش��هید محالتي از 
معدود روحانیوني هستند که سعادت شهادت 
در محی��ط جبهه هاي جن��گ را نصیب خود 
کرده ان��د. این ش��هید بزرگوار با وج��ود آنکه 
نماینده مجلس بود و مشغولیات خاص خود 
را داشت، اما در هر فرصتي که پیش مي آمد، 
خود را ب��ه جبهه هاي جنگ مي رس��اند و گاه 
فرزند نوجوانش را نیز همراه مي برد. ش��هید 
ش��اه آبادي در اردیبهش��ت ماه 1363 براي 
آخرین بار ب��ه جبهه ها رف��ت. وي در آخرین 
سخنراني اش قبل از شهادت که در مقر لشکر 
25 کربال ایراد شد اش��اره زیبایي به شهادت 
داشت، آنجا که گفت: »اگر شهادت مي تواند 
نظام توحیدي مان را حفظ کند، اگر شهادت 
مي تواند دش��من را ذلیل کند، اگر ش��هادت 
مي تواند تفکر و بینش اس��المي مان را به دنیا 

اعالم کند، ما آماده این شهادتیم.«
کمي بعد شهید شاه آبادي که در جست وجوي 
ش��هادت بود، به مش��هد خود یعن��ي جزیره 
مي رود. هم��ان جا نیز در اث��ر اصابت ترکش 
گلوله توپ دش��من، در حالي ک��ه در حلقه 
رزمندگان حضور داش��ت، ششم اردیبهشت 

ماه 1363 به شهادت مي رسد. 

ماجراي شليک خمپاره توسط آيت اهلل 
جواد آقا تهراني نيز از حكايات مشهور 
است. مرحوم عالمه در يک عمليات، به 
نيت 14 معصوم، 14گلوله خمپاره شليک 
مي کند. از ديده بان سؤال مي شود آيا به 
هدف خورد؟ ديده بان که نمي دانست 
ش�ليک کنن�ده چه کس�ي اس�ت، با 
هيجان مي گويد کام�اًل به هدف  خورد
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اقتصادی

 هیئت وزیران میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سال 
این اساس، حقوق مقامات و همطرازان  ۱397 را تعیین کرد. بر 
مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران عامل و اعضای 
هیئت مدیره و رؤسای دستگاه  های اجرایی، استانداران، شهرداران 
مراکز استان  ها و اعضای شورای اسالمی شهر مراکز استان  ها در 
سال 97 افزایش نمی  یابد. حقوق دیگر کارکنان دولت به تناسب 
حقوقی که سال قبل دریافت می کردند، به صورت پلکانی بین 6 تا 
۱2 درصد افزایش می  یابد و در هر صورت پرداختی به هیچ  یک از 
کارکنان دولت در سال 97 از مبلغ ۱2 میلیون ریال کمتر نخواهد بود. 
حقوق بازنشستگان نیز در سال ۱397 نسبت به سال قبل به میزان 
۱0 درصد افزایش می  یابد و هیچ یک از بازنشستگان بعد از افزایش 
سنواتی و همسان  سازی حقوق، کمتر از ۱2 میلیون ریال دریافت 

نخواهند کرد.
 غالمرضا تاجگردون رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره 

مصوبه هیات وزیران در مورد تعیین افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت 
در سال 97 اظهار کرد: در قانون بودجه سال 97، سقف افزایش حقوق 

20 درصد و به صورت پلکانی تعیین شده است و نمی توان بر اساس 
قانون، افزایش حقوق را بین شش تا ۱0 درصد پیش بینی کرد، بلکه باید 
بین 20 تا دو درصد باشد.وی افزود: در قانون بودجه ما می خواستیم افزایش 

حقوق کارکنانی که حقوق های پایینی می گیرند به حقوق کارکنانی 
که پرداختی باال دارند نزدیک شود اما اگر این چیزی که رسانه ها به 
عنوان مصوبه هیات وزیران اعالم کردند درست باشد یعنی دولت تمایلی 

ندارد بین قشر پایین و باال این عدالت را اجرا کند.
 وی ادامه داد: با مصوبه دولت اگر حکم حقوقی من هشت میلیون 
تومان باشد درصد افزایش حقوقم 480 هزار تومان خواهد بود و کسی 
که حقوقش یک میلیون و 500 هزار تومان است با ۱2 درصد افزایش 
حقوق، ۱40 تا ۱50 هزار تومان افزایش خواهد داشت که این با قانون 
مغایر است.این نماینده مجلس با بیان این که »تخلف دولت مردم را ناامید 
خواهد کرد«، گفت: دولت به جای کاهش هزینه های غیرضروری در 
افزایش حقوق ها چنین چیزی را اعمال کرده است.تاجگردون با اشاره به 
تعیین سقف برای پاداش بازنشستگی کارکنان دولت، گفت: عملکردها 
نشان می دهد بسیاری از کارکنان در آستانه بازنشستگی پیش از عید خود 
را بازنشسته کردند و تقریبا پاداش بازنشستگی کسانی که شب عید کنار 
رفتند تا به قانون سال 97 برنخورند، یک عدد میلیارد وحشتناک و یک سوم 

منابعی است که ما برای افزایش حقوق ها می توانستیم تامین کنیم.

بیش از 500 مجوز تولید یخچال و فریزر 
در کشور وجود دارد

کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه عالمه 
به  حد  از  بیش  وابستگی  گفت:  طباطبایی 
درآمدهای نفتی از یک سو و نامناسب بودن 
محیط کسب و کار از سوی دیگر دو دلیل 
عمده عدم ماندگاری برندها در بازار ایران 

هستند.
ماندگاری  عدم  دالیل  به  تقوی  مهدی   
تولیدی  کاالهای  یافتن  قدرت  و  برندها 
از  ایران  گفت:  و  پرداخت  کشور  در 
وادی  در  پا  شاه  ناصرالدین  دوره  اواسط 
همواره  است   گذاشته  شدن  صنعتی 

میان  از  متولد شده و  تناوب  به  این دوره ها  تولیدی در  واحدهای 
رفته اند، به نظر می رسد حاال که مجموعه حاکمیت با تکیه بر شعار 
در  اقداماتی  که  در صدد هستند  ملی  تولید  از  یعنی حمایت  امسال 
ایرانی را در دستور کار قرار دهند،  بازار کاالهای  راستای گسترش 
توجه  مورد  را  برندها  ماندگاری  عدم  ساختاری  دالیل  است  الزم 

قرار دهند.
 وی گفت: هر چند در دوران ناصرالدین شاه و سپس جانشینان وی ، 
وابستگی به درآمد نفتی وجود نداشت اما در این دوره های تاریخی نیز 
قدرت دخالت دولت در امور متعدد بسیار باال بود و در نتیجه همین 
قوه قاهره مانع از آزادی عمل بخش خصوصی برای حضور در عرصه 

اقتصاد بود.
از مهمترین  ایران را یکی   وی عدم ماندگاری واحدهای تولیدی در 
مشکالت اقتصادی دانست و گفت: ایران در دوره پهلوی اول و سپس 
پهلوی دوم نیز شرایطی متفاوت داشت . از یک سو دولت در تمامی 
شئون دخالت داشت و از سوی دیگر رانتی بودن فضا و سپس شکل 

گیری شرایطی که منجر به وابستگی اقتصاد به نفت شد مانع از درک 
این مهم گردید که اقتصاد تا چه میزان به تولید مستمر، برندهای آشنا 

برای مردم و همچنین بازارهای جهانی نیاز دارد.
 وی گفت: بررسی ها نشان می دهد به دلیل به روز نبودن تکنولوژی 
تولید و همچنین عدم تولید دانش روز و توجه به فناوری، بسیاری از 
تولیدات ، وقتی به مرحله ای می رسند که بازار دیگر قبولشان نمی کند 
یا کاالی جایگزینشان برای مصرف کننده محبوب تر است، تعطیلی را 

به اصالح ساختار  به روزرسانی ترجیح می دهند .
بازاری خرد شده   ، ایران  بازار  افزود: بررسی ها نشان می دهد   وی 
است، به این صورت که دولت ها که مسئول صدور مجوز برای فعالیت 
اقتصادی هستند، گاه چنان در این عرصه زیاده روی می کنند که در 
واحدهای  اختیار  در  را  تکه  تکه  و  بازاری خرد شده  بینیم  می  عمل 
تولیدی می گذارند که برای بقا بیش از آنکه به برندسازی و تبلیغات 

فکر کنند، الزم است به چگونگی رقابت با یکدیگر بپردازند.
 او برای توضیح این مطلب به انبوه مجوزهای صادر شده برای تولید 
یخچال و فریزر در کشور اشاره کرد و گفت: طبق بررسی 530 مجوز 

تولید یخچال فریزر و 8۱ مجوز تولید خودرو در کشور وجود 
برای  از 500 شرکت مجوز  بیش  به  ، طبیعی است وقتی  دارد 
تولید یخچال و فریزر اعطا می شود نمی توان انتظار داشت که 
همه این 500 شرکت برندهای معتبری در عرصه جهانی شوند.

 او ادامه داد: بسیاری از کشورها این مشکل را با ورود به عرصه 
های تولید قطعه و تجهیزات حل کرده اند، به عنوان مثال شرکت 
هایی که متقاضی ورود به این بازار هستند با تولید قطعه خودرو 
یا قطعات یخچال فریزر و لوازم خانگی این مشکل را حل کرده 
اند حال آنکه ما در عرصه قطعات ، در اغلب کاالها وابسته به 
همان   ، را  تولید  نیز  صنعتگران  اغلب  اتفاقا  و  هستیم  واردات 

کاالی نهایی ساخته شده می دانند.
 او حجم انبوه کاالهای واسطه ای در آمار گمرک را دلیلی بر این 
مدعا دانست و توضیح داد: حمایت از تولید به معنای گسترش 
تولیدکنندگان نیست، اشتغال در کشور زمانی افزایش می یابد که محیط 
کسب و کار بهبود یافته و در نتیجه اقتصاد شاهد بزرگ شدن بازارها 

کاالی ایرانی چه در داخل و چه در خارج باشد.
اتخاذ  با  است  الزم  کرد:  اضافه  طباطبایی  عالمه  دانشگاه  استاد  این   
مولد  بخش های  به  را  کشور  در  موجود  های  سرمایه  هایی  سیاست 
هدایت کرد ، در این صورت بی تردید ، با حضور دولت در جایگاه 
سیاستگذار و نه مداخله گر شاهد بهبود وضعیت اقتصادی و تولیدی 

در کشور خواهیم بود.
 او گفت: نکته مهم این است که قوانین در ایران بسیار زیاد است ، در 
حالی که الزم است پاالیشی جدی در قوانین صورت گیرد تا هم قوانین 
متضاد و متعارض حذف شوند و هم با کاهش قوانین، محیط اقتصادی 

کشور شفاف شود.
 او تداوم سیاست کاهش وابستگی به نفت در عین دنبال کردن سیاست 
کاهش مداخله دولت در اقتصاد را پیش شرط موفقیت در این حوزه 

دانست.

واکنش به میزان افزایش ضریب حقوق کارمندان

چرا برندها در ایران ماندگار نیستند؟ 

اقدام عملیاتی دولت 
برای ارز بدون نوسان

براساس فرآیند منطقی در مورد تثبیت نرخ ارز، دولت قرار بود مطابق برنامه ای که 
در نظر گرفته بود، نرخ ارز را تک نرخی کند اما این اتفاق نیفتاد.

در سال های اخیر دولت و بانک مرکزی با ایجاد ثبات نرخ ارز در بازار کشور، 
به دنبال متعادل کردن وضعیت بازار و همسان سازی نرخ ارز بوده اند که به دالیل 
متعدد، این برنامه براساس پیش بینی های از قبل صورت گرفته جدی تر، منطقی تر و 

اقتصادی تر باید دنبال و اجرا می شد.
نوسانات نرخ ارز در اواخر سال 96 افزایش چشمگیری یافت و دولت نتوانست 
با این مساله به صورت منطقی برخورد کند و ادامه این شرایط در سال 97 سبب 
شد تا دولت با سیاست دستوری کنترل نرخ ارز، نسبت به یکسان سازی آن و تک 
نرخی کردن ارز اقدام کند که این اقدام، متفاوت از تصمیمات و وعده های قبلی 
دولت در مورد تثبیت نرخ ارز است. بنابراین نمی توان در مورد نرخ ارز و تک 
و  قاطع  پیش بینی های  اقتصادی کشور  فعلی  به شرایط  توجه  با  آن  نرخی شدن 

دقیقی انجام داد.
تخصیص ارز مورد نیاز تولیدکنندگان و صادرکنندگان و دانشجویان و مسافران 
ممنوع  ارز  فروش  از  صرافی ها  و  ندارد  مشخصی  و  درست  مکانیزم  هنوز 
هستند و این کار تنها از طریق بانک ها انجام می شود که در نتیجه باید گفت 

ارز به صورت طبیعی در بازار وجود ندارد.
سیاست ارزی کشور تاثیر خود را در ماه های آینده نشان خواهند داد و در 2، 
3 ماه آینده می توان دید که اقدامات فعلی دولت در تک نرخی کردن ارز چه 
میزان توانسته از بازار کار و تولید در کشور حمایت کند.  در 2، 3 ماه آینده 
را  صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان  و  کار  بازار  نیاز  مورد  ارز  می تواند  دولت 
تامین کند و به حتم این موضوع می تواند سبب ایجاد ثبات در بازار کار و کل 

اقتصاد شود که مساله بسیار مهمی است.
و  اقتصادی  رشد  وضعیت  از  دقیقی  ارزیابی  می توان  آینده  ماه های  در 
کردن  نرخی  تک  در  دولت  سیاست  آیا  گفت  و  داشت  کار  بازار  شکوفایی 
سیاست  گفت  باید  که  است  حالی  در  این  خیر؟  یا  است  بوده  موثر  ارز  نرخ 
دستوری محدود کننده خوب نیست و عامل تعیین کننده ای در بازار کار و اقتصاد 

محسوب نمی شود.
دولت باید سیاست تک نرخی شدن نرخ ارز را ظرف مدت 6ماه ساماندهی کند و 
شرایط را به حال طبیعی برگرداند. در اقتصاد و بازار کار عدم تعادل و بی ثباتی نرخ 
ارز ناشی از افزایش قیمت ارز در سال گذشته موجب تاثیر فراوانی شده که دولت 

باید این شرایط و وضعیت را کنترل کند.
افزایش نرخ ارز ناشی از عوامل مختلفی بوده که شامل عوامل داخلی و عوامل 
بوده  اختیار دولت و حاکمیت  از عوامل داخلی در  بیرونی می شود که برخی 
و  کشورها  بین  سیاسی  تنش های  تاثیر  به  می توان  نیز  خارجی  عوامل  از  و 

شوک های ناشی از این موضوع اشاره کرد.
خود  فعالیت  سال های  در  یازدهم  دولت  گفت  باید  نیز  داخلی  عرصه  در 
توانست فرآیند منطقی در اقتصاد را دنبال کند که تبعات آن در عرصه مدیریت 
از  جلوگیری  و  تورم  منطقی  عددی  مقدار  و  تورم  نرخ  کنترل  و  کار  بازار  و 
دوازدهم،  دولت  در  متاسفانه  اما  بود.   مشاهده  قابل  قیمت ها  فزاینده  رشد 
انتخابات  از  دولت برخی از کنترل ها را از دست داد و تنش های سیاسی بعد 
با  دولت  هماهنگی  عدم  و  کشور  سیاسی  مختلف  گروه های  بین  اختالفات  و 
جلب  در  نبودن  موفق  نهایت  در  و  حاکمیتی  مختلف  سازمان های  و  ارکان 

اعتماد عمومی مشکالتی را به وجود آورد.
جدی  گام های  تا  داشتند  انتظار  و  کردند  اعتماد  دولت  به  دوره  دو  در  مردم 
اما  با این کار تغییرات در معیشت مردم محسوس شود،  رو به جلو بردارد و 
بهبود  روند  کاهش  سبب  وعده ها،  از  برخی  تحقق  عدم  و  بیکاری  افزایش 

وضعیت معیشت مردم و همچنین افزایش نرخ بیکاری شد.
سبب  نتیجه  در  و  زده  دامن  شرایط  به  موارد  این  کنار  در  متعدد  تنش های 
بی ثباتی در اقتصاد شده است؛ به طوری که بررسی ها نشان می دهد اعتراضات 
سال 96 بیشتر منشا اقتصادی داشت و این موضوع به روندی که دولت دنبال 

می کرد، لطمات فراوان وارد کرد.
مختلف حاکمیتی  سازمان های  و  ارکان  با  همفکری  و  همکاری  با  باید  دولت 
تثبیت شرایط کمک کرده و کارهای  به  با گروه های مختلف سیاسی  تعامل  و 
اصالح  کارها،  این  از  یکی  دهد.  انجام  داخلی  منابع  بر  تکیه  با  را  جدی تری 
سیاست های پولی است که از گذشته تا کنون با مشکالت فراوان مواجه بوده 

اند.
دولت باید سرمایه های منجمد بانک ها به بازار کار و چرخه اقتصاد بازگرداند 
بتوانند  مردم  تا  کند  فراهم  را  تبدیل کرده و شرایطی  به سرمایه در گردش  و 
از وام های خرد بهره مند شوند؛ این موارد جزو وعده های دولت است که باید 

محقق شود.
دولت در سال های گذشته تالش فراوانی کرد تا نرخ سود سپرده بانکی را به 

۱5 درصد کاهش دهد.
دولت دوازدهم در مدت باقی مانده باید برخی سیاست های خود را اصالح کرده و 
با کنترل این موارد ثبات را به بازار بازگرداند. دولت باید سیاست های تاثیرگذار در 
نرخ ارز را از طریق مولفه های داخلی کنترل کرده و قطار شرایط اقتصادی مطلوب 

را به ریل بازگرداند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی گفت: فاصله دهک های 
باال و پائین جامعه امروز به ۱7 برابر رسیده است و این فاصله تولید آسیب 
اجتماعی می کند، چراکه یک عده از سیری نمی دانند چکار کنند، یک عده 

از گرسنگی!
مجلس  اجتماعی  کمیسیون  اعضای  مشترک  نشست  در  شیران   رضا 
با مدیران دستگاه های اجرایی استان فارس با اشاره به دالیل آسیب های 
اجتماعی در کشور اظهار داشت: بی عدالتی در پرداخت حقوق و دستمزد، 
فاصله فاحش دهک ها، اتباع بیگانه و... از دالیل آسیب های اجتماعی است.
وی با اشاره به رشد شاخصه های توسعه در کشور پس از انقالب اسالمی 
افزود:  و...  زیرساخت ها  پزشکی،  علم،  عرصه  در  پیشرفت ها  همچون 
باید در مسائل  باوجود پیشرفت های چشمگیر، آسیب های اجتماعی را 
مختلفی همچون اقلیم، توزیع ناعادالنه پول، فرهنگ و سنن و... مشاهده 

کرد.
شیران خاطرنشان کرد: بودجه سال 97 نشان می دهد که روزانه بیش از 
800 میلیارد تومان خرج روزمره کشور است و 2۱0 هزار میلیارد تومان 

حقوق ناعادالنه پرداخت می شود یعنی یک هفتم حقوق بگیرها به اندازه ای 
می گیرند که شش هفتم می گیرند! به طوری که 500 هزار نفر حقوقشان به 
اندازه 3میلیون نفر دیگر است.این نماینده مجلس افزود: فاصله دهک های 
باال و پائین جامعه امروز به ۱7 برابر رسیده است و این فاصله تولید آسیب 
اجتماعی می کند، چراکه یک عده از سیری نمی دانند چکار کنند، یک عده 
از گرسنگی!وی ادامه داد: ما برای مسکن دهک های پائین جامعه چکار 
کرده ایم؟ در صورتی 48 درصد جمعیت جامعه را دهک های پائین تشکیل 
می دهند. آیا اگر در حوزه مسکن ارزان قیمت کار می کردیم بازهم شاهد 
حاشیه نشینی در شهرها بودیم؟شیران اضافه کرد: متأسفانه رشد جمعیت نیز 
در برنامه ها و تصمیم گیری ها دیده نشده است به طوری که در دهه 60 به هر 
دلیلی اتباع بیگانه وارد کشور شده و در حال حاضر نزدیک به یک میلیون نفر 

فرزند این اتباع حاصل ازدواجشان با زنان ایرانی بوده است.

ریيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس مصوبه هيات دولت در مورد تعيين افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سال 97 را 
تخلف قانونی دانست و گفت که این مصوبه با قانون بودجه سال 97 که از سوی دولت ابالغ شده، تفاوت دارد.

فاصله 1۷ برابری دهک باال و پائین جامعه!

ش�ت  ا د د یا حمید حاج اسماعیلی 
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ورزش

خب�ر
تالش باشگاه پورتو برای دادن رشوه

 به گلر تیم ملی ایران!
 براساس شکایت نامه ناشناسی که به دفتر دادستانی کل پرتغال 
ارسال شده، مقامات قضایی پرتغال در حال تحقیق بر روی ماجرای 

تالش باشگاه پورتو برای دادن رشوه به امیر عابدزاده هستند.
پورتو که در حال حاضر با دو امتیاز برتری نسبت به بنفیکا در 
صدر جدول لیگ پرتغال قرار دارد، روز یکشنبه آینده باید به 
مصاف ماریتیمو برود و اکنون براساس شکایتی که مطرح شده، 
بان ملی پوش  با دروازه  باشگاه پورتو در تماس  ادعا شده که 
ایرانی، پیشنهاد رشوه 200 هزار یورویی به او کرده اما امیر عابدزاده 

بالفاصله آن را رد کرده است.
همچنین در این شکایت نامه ادعا شده که باشگاه پورتو با خود 
باشگاه ماریتیمو هم تماس گرفته و اعالم کرده اند که در صورت 
شکست در دیدار پیش رو، اختالف شان بر سر مبلغ یک میلیون 

یورویی انتقال موسی مارگا، مهاجم اهل مالی را بپردازند.
ماریتیمو در سال 20۱6 مارگا را به پورتو فروخت اما هنوز یک 
میلیون یورو از مبلغ انتقال این بازیکن به این باشگاه پرداخت نشده 
است. این در حالی است که مارگا در حال حاضر به طور قرضی 
برای ویتوریو گیمارش بازی می کند و ۱0 درصد از حق انتقال او 

نیز به یک تاجر فرانسوی تعلق دارد.
براساس شکایت نامه ناشناسی که به دفتر دادستانی کل پرتغال 
ارسال شده، مقامات قضایی پرتغال در حال تحقیق بر روی ماجرای 

تالش باشگاه پورتو برای دادن رشوه به امیر عابدزاده هستند.

شاگردان صانعی در تورنمنت ب
ین المللی ایتالیا قهرمان شدند

قهرمان  اسلونی،  مقابل  پیروزی  با  ایران  جوانان  فوتسال  تیم 
تورنمنت بین المللی ایتالیا شد. دیدار فینال تورنمنت بین المللی 
فوتسال جوانان در ایتالیا بین تیم های ایران واسلونی برگزار شد 
که در نهایت شاگردان صانعی قهرمان این تورنمنت شدند. رضا 
قنبری 3 گل ،علیرضا بیات 3 گل ، ساالر آقا پور یک برای ایران به 
ثمر رساندند. این دیدار با نتیجه 7 بر 2 به نفع ایران به پایان رسید.
ساالر آقاپور، فنی ترین بازیکن جام لقب گرفت و رضا قنبری با 

چهار گل، آقای گل این تورنمنت شد.
 

کی روش در بین سرمربیان گرانقیمت جهان
بیشترین دستمزد در بین سرمربیان حاضر در جام جهانی 20۱8 
روسیه، متعلق به یواخیم لو سرمربی ژرمن ها است. 48 روز تا آغاز 
معتبرترین رقابت فوتبالی در جهان یعنی جام جهانی باقی مانده 
است و از این رو سعی در بررسی همه جانبه همه تیم های حاضر 
در روسیه داریم. دستمزد سرمربیان حاضر در این رقابت ها یکی از 
موضوعاتی است که ممکن است جذابیت های زیادی برای برخی 
افراد داشته باشد و اینکه سرمربی تیم ملی کشور ما که در این روز ها 
صحبت ها و انتقادات زیادی درباره قرارداد و دستمزدش می شود، 
در بین سایر سرمربیان حاضر در جام جهانی در چه جایگاهی قرار 
دارد. بیشترین دستمزد در بین سرمربیان حاضر در جام جهانی 
20۱8 روسیه، متعلق به یواخیم لو سرمربی ژرمن ها است. این 
مربی آلمانی ساالنه 3.85 میلیون یورو دستمزد از فدراسیون فوتبال 
آلمان دریافت می کند. پس از او تیته )برزیل،3.5 میلیون(، دشان 
میلیون(، چرسچسوف  )اسپانیا،3  لوپتگی  میلیون(،  )فرانسه،3.5 
)روسیه،2.6 میلیون( و سانتوس )پرتغال،2.25 میلیون( به ترتیب 
رتبه های اول تا ششم را اشغال کرده اند. هر 6 سرمربی گرانقیمت 
جهان، اهل کشور خودشان هستند و هدایت تیم ملی کشور خود 
را برعهده دارند. در رتبه هفتم گرانترین مربیان حاضر در جام 
جهانی کارلوس کی روشسرمربی پرتغالی تیم ملی کشورمان قرار 
دارد و تنها مربی خارجی حاضر در بین ۱0 سرمربی گرانقیمت 

حاضر در جام جهانی 20۱8 است.
در انتهای این جدول نیز، آلیو سیسه سرمربی تیم ملی سنگال 
قرار دارد که تنها 200 هزار یورو در سال دستمزد می گیرد و 
قبل از آدام ناوالکا، سرمربی لهستان با 270 هزار یورو قرار دارد.

آبادان می تواند برای حضور بانوان
 در ورزشگاه ها پیشرو شود

در حالی که اوضاع مالی فدراسیون بوکس خوب نیست، 
رئیس و دبیر فدراسیون برای تماشای رقابت های بوکس 

قهرمانی جوانان آسیا عازم تایلند شده اند.
سه  از   ،20۱8 آسیا  جوانان  قهرمانی  بوکس  مسابقات 
روز پیش به میزبانی شهر بانکوک در تایلند آغاز شده 

و در حال پیگیری است. تیم ملی ایران نیز با ۱0 
بوکسور در این مسابقات حاضر است.

مسئله ای که در اعزام تیم ملی جوانان قابل توجه 
است، حضور هم زمان رئیس و دبیر فدراسیون 
بوکس در تایلند است. اعزامی که باعث می شود 
انتقاداتی به عملکرد این  بار دیگر صحبت ها و 

فدراسیون وارد شود.
این  مالی  شرایط  ثوری"  “حسین  گفته  طبق 
استفاده  در  باید  و  نیست  خوب  فدراسیون 
بودجه آن مدیریت هزینه کرد. رئیس فدراسیون 
از  خود  صحبت های  اکثر  در  همچنین  بوکس 
محدود  دلیل  به  ضروری  غیر  اعزام های  لغو 
بودن بودجه گفته است اما با توجه به اتفاقات 

اخیر، این صحبت در کمتر از دو ماه نقض شده و حاال 
سواالتی مطرح است.تیم ملی جوانان عازم تایلند شده و 
حضور یکی از مسئوالن فدراسیون در کنار این تیم اگر 
هم الزامی نباشد، در برخی شرایط الزم است و همین 
اعزام رئیس فدراسیون بوکس که  برای  مسئله می تواند 

االن در تایلند است، یک دلیل موجه باشد. اما  آیا برای 
این  داشته که در  دلیلی وجود  نیز  دبیر فدراسیون  سفر 
شرایط سخت ارزی و با باال رفتن قیمت دالر به تایلند 

سفر کرده است؟!
بگذاریم،  کنار  هم  را  فدراسیون  مالی  بد  شرایط  اگر 

دیگری  دلیل  بزرگساالن  ملی  تیم  اردوهای  برگزاری 
است که نقدهایی را به این اعزام وارد می کند. تیم ملی 
بزرگساالن تمرینات خود را جهت حضور در بازی های 
آسیایی پیگیری می کند و دبیر فدراسیون به عنوان یک 
در  موجود  مشکالت  و  مسائل  به  باید  اجرایی،  عضو 

اردوها رسیدگی کند تا اینکه برای تماشای مسابقات به 
تایلند سفر کند؟تیم ملی بوکس امروز )سه شنبه( چهارم 
اردیبهشت عازم قزاقستان می شود و در چنین شرایطی 
هیچکس در کنار تیم ملی نیست تا به امور پرواز و اعزام 
این تیم رسیدگی کند. اگر قرار بود علیرضا کالنتری هم 
مسئولیت های مهم خود را در چنین بازه زمانی 
آسیایی  بازی های  تا  زیادی  وقت  که  حساس 
سمت  دیگری  فرد  نبود  بهتر  کند،  رها  نمانده 
بگیرد؟همچنین  عهده  بر  را  فدراسیون  دبیری 
بوکس،  فدراسیون  رئیس  نایب  طالبی"  “ناصر 
به عنوان کارمند وزارت ورزش بیشتر از اینکه 
است،  ورزش  وزارت  در  باشد  فدراسیون  در 
همین مسئله این صحبت ها را مطرح می کند که 
امور  به  رسیدگی  جای  به  فدراسیون  دبیر  چرا 
تیم بزرگساالن االن در تایلند است؛ اعزامی که 
غیر ضروری محسوب می شود و طبق گفته های 

ثوری نباید انجام می شد.
این صحبت رئیس فدراسیون بوکس که باید از 
از  اما  است  درست  شود  جلوگیری  اضافی  هزینه های 
صحبت تا عمل راه زیادی وجود دارد. چیزی که بوکس 
ایران را به این روز اندخته وعده ها و قول هایی بود که 
باید دید کادر جدید فدراسیون بوکس در  عملی نشد. 

ادامه راه به وعده های خود عمل می کند یا نه؟ا

خبرگزاری ورزش آلمان در گزارشی به حضور وینفرد شفر 
در ایران و بحث ادامه حضور او پرداخته است.

شفر  وینفرد  به  که  گزارشی  در  آلمان  د.پ.آ  خبرگزاری 
سرمربی آلمانی استقالل اختصاص داشت، به حضور این 
مربی آلمانی در تهران پرداخته و البته صحبت هایی جدید از 
او درباره حضور در استقالل منتشر کرده است. این رسانه با 
اشاره به محبوبیت وینفرد شفر در ایران نوشت: در ورزشگاه 
برای  استقالل ساعت ها  یا مکان های دیگر هواداران  و 
عکس سلفی با شفر منتظر می مانند و او را “ژنرال آلمانی" 
صدا می کنند. هیچ جای تردیدی نیست که شور و شوق 
فراوانی نسبت به مربی آلمانی وجود دارد زیرا او در مدت 
کوتاه توانسته تیم پر سابقه استقالل را که در انتهای جدول 
بود، به مدعی فتح لیگ قهرمانان آسیا تبدیل کند و به همین 
دلیل یکی از هواداران استقالل می گوید: شفر را خداوند 

برای ما فرستاد.
استقالل قبل از وینفرد شفر

بود.  نامطمئن  زمین  در  که  گرفت  تحویل  را  تیمی  شفر 
استقالل در کنار پرسپولیس محبوب ترین تیم های ایران 
هستند و به خاطر رنگ پیراهن آبی، با شالکه مقایسه می 
انتهای جدول قرار داشت  شود. استقالل قبل از شفر در 
و سرمربی استقالل در این باره می گوید: اعتماد به نفس 

بازیکنان نیاز به بازسازی و مراقبت داشت.
شفر توانست گام به گام استقالل را از نو بسازد و آن را جز 
3 تیم باالی جدول و همچنین صدرنشین در گروه لیگ 

قهرمانان تبدیل کند و استقالل به فینال حذفی رسید.
او در باره موفقیت های خود می گوید: تیم به نظم آلمانی احتیاج 
داشت تا دوباره با اعتماد به نفس موفق شود. مربی سابق تیم های 
کارلسروهه و اشتوتگارت با استفاده از یکسری روش های 

روانشناسی موفق شد تا شرایط تیم را بهبود ببخشد. استقالل در 
زمان قبل از حضور او مانند تیم های ایرانی فوتبال بازی می کرد 
و به دنبال استفاده از توپ های بلند بود اما او به تیم نشان داد که 
باید فوتبال بازی کند زیرا فوتبال، راگبی نیست. به این ترتیب 

تیم او متکی به کار گروهی شد.
آبی ها به اوج رسیدند

قسمت بعدی این گزارش به نقطه اوج تیم شفر اشاره دارد 
که برد در دربی با حضور 90 هزار تماشاگر با یک گل بود. 
همان مسابقه ای که بعد از اتمامش، بازیکنانش او را روی 
شانه بلند کردند و هوادارانش او را کلی تشویق کردند. بعد 
از این مسابقه که برای هواداران از قهرمانی مهم تر است، 
رسانه ها از او به عنوان “ژنرال آلمانی" یاد کردند. سرمربی 
آلمانی در باره تیمش می گوید: استقالل برای من فراتر از 
یک تیم و شغل فوتبالی است. استقالل در اعماق قلب من 
ریشه دوانده است. شفر به اندازه ای دغدغه باشگاه را دارد 
که حتی به فکر تیم های پایه نیز هست و می خواهد به 

قیمت،  گران  بازیکنان  جای خرید 
از بازیکنان آکادمی استفاده کند. از 
7 ملی پوش تیم استقالل، 4 بازیکن 
بعد از حضور شفر ملی پوش شدند.

 
گزارش های درباره ایران 

را باور نکنید
شفر درباره شرایط ایران نیز صحبت 
دلتنگی های خود گفته  از  و  کرده 
خارجی  گزارشات  یکسری  است: 
در مورد ایران وجود دارد که اشتباه 
است و برخی از آنها نیز دروغ است. 
ایران کشوری امن است و ایرانیان مردمانی دوست داشتنی 
هستند. من غذاهای ایران را دوست دارم اما گاهی دل تنگ 
نان گرد و سوسیس سرخ کرده می شوم. شفر که به عقیده 
این خبرگزاری یک مربی جهانگرد است البته گاهی دچار 

دلتنگی برای خانواده خود می شود.
تمدید قرارداد شفر و بحث پرداخت دستمزد او نیز دیگر 
موضوعی است که در این گزارش به آن اشاره شده است. 
شفر عالقه مند است که در ایران و استقالل بماند و باشگاه 
و بازیکنان و هواداران نیز همین را می خواهند اما شفر به 
دنبال افزایش دستمزد خود است و یکی از دستیاران او نیز 
می گوید که در جایی که او حق و حقوقی دارد، حق با شفر 
است. با این وجود استقالل تیمی دولتی است که بودجه 
آن را وزارت ورزش تامین می کند و به همین دلیل هنوز 
سرنوشت ماندن شفر مشخص نیست. شفر اما در نهایت 
ابراز امیدواری و خوش بینی کرده تا در ایران بماند اما “هنوز 

توافق قطعی حاصل نشده است.”

سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان 
تا  شود  پیشرو  می تواند  آبادان  گفت: 
خانم ها در استادیوم حاضر شوند و هیچ 

شهری به اندازه آبادان هوادار ندارد.
فراز کمالوند اظهارکرد: از همه هوادارن 
عزیز و خونگرم آبادانی تشکر می کنم. 
آنها یکی از بهترین سال های مربیگری 
من را رقم زدند. فضای استادیوم تختی 
نسبت به سال های گذشته کامال تغییر 
از  ما کوچک ترین مشکلی  بود.  کرده 

طرف هواداران نداشتیم.
او درباره مصدومان و محرومان تیمش 
گفت: کرار سه اخطاره است وحسین 
بغالنی را به علت مصدومیت در اختیار 

نداریم.
سرمربی نفت آبادان در ادامه گفت: ما 

می خواستیم از بازیکنان جوان ترمان در بازی های گذشته 
استفاده کنیم اما با تیم هایی بازی داشتیم که در خطر سقوط 
بودند و اگر ما تغییری در تیم ایجاد می کردیم هزاران حرف 
و حدیث برایمان درست می شد ولی ما فردا این مشکل را 

نداریم چون جایگاه هر دو تیم مشخص است.
کمالوند درباره حضور سفیر برزیل در بازی فردا اظهار کرد: 

قطعا سفیر از شنیدن صدای هواداران که می گویند “آبادان 
برزیلته"به وجد می آید اما اگر می خواهیم پیشرفت کنیم باید 
زیرساخت هایمان را درست کنیم. باید استادیوم شهر آبادان 
گسترش پیدا کند. آبادان می تواند پیشرو شود تا خانم ها در 
استادیوم حاضر شوند. هیچ شهری به اندازه آبادان هوادار 

ندارد.

او درباره ادامه همکاری اش با صنعت 
نفت گفت: من هیچ قراردادی با هیچ 
باشگاه  اگر  نکردم.  منعقد  باشگاهی 
هم  من  بود  مند  عالقه  نفت  صنعت 
از  االن  تا  هستم.  ادامه  به  مند  عالقه 
جانب باشگاه مذاکره ای با من نشده 
است. اگر من سال دیگر مربی صنعت 
نفت باشم این قول را به مردم می دهم 
که می توانیم سهمیه آسیایی بگیریم البته 

باید از تیم حمایت شود.
“به  فیلم  تماشای  درباره  کمالوند 
و  باشگاه  مسئوالن  همراه  شام”  وقت 
عوامل سازنده این فیلم گفت: من از 
می کنم. خیلی  تشکر  آقای حاتمی کیا 
کارگردان  این  کنار  در  که  خوشحالم 
توانمند بودم. این فیلم خیلی چیزها را 
به ما نشان داد. من خیلی وقت بود که انقدر تحت تاثیر قرار 
نگرفته بودم. اگر بچه های سپاه قدس و مدافعان حرم که 
رفتند و جنگیدند، نبودند همین داستان داعش به کشور ما 
کشیده می شد. با این که مشکالت فراوان است اما خد را 
شکر امنیت داریم. امنیت تاثیرگذارترین رکن زندگی انسان 

است. من توصیه می کنم که همه این فیلم را ببینند.

بوکس غرق در بی پولی، رئیس و دبیر در تایلند!
خب�ر

ش�ت ا د د یا

ستاره ای به نام دلفی؛ سوپرمن آبی پوش
یونس دلفی با به ثمر رساندن 2 گل، یک پاس گل و عملکردی 
درخشان برابر سپاهان اصفهان سند بقای تیمش را در لیگ برتر امضا 
کرد تا از سوی هواداران استقالل به عنوان سوپرمن آبی ها لقب 
بگیرد.  شاید کمتر کسی از روزی که دلفی از تیم نوجوانان استقالل 
خوزستان به بزرگساالن فراخوانده شد و کیلومترها در مسیر شوش 
به اهواز در حال رفت و آمد بود، فکرش را می کرد که این نوجوان 
کم سن و سال بتواند روزی تیم محبوب شان را از خطر سقوط به 
دسته پایین تر نجات بدهد. نام دلفی پس از عملکردي درخشان در 
تورنمت “فوتبال برای دوستي” در شهر سن پترزبورگ روسیه کم 
کم بر سر زبان ها افتاد و پس از آن در جام جهاني نوجوانان 20۱7 
هندوستان و فتح دروازه ژرمن های پر آوازه و قرار گرفتن در جمع 
25 ستاره برتر جام از دید سایت معتبر بلیچرریپورت با پیشنهاداتی از 
تیم هاي اروپایي مواجه شد اما یونس ترجیح داد که در ایران و تیم 

محبوبش به فوتبال خود ادامه دهد.
وینگری با توانایي باال و سبکی سنتي در این پست که دائما در حال 
رفت و آمد در حمله و دفاع است، از وی یک بازیکن منحصر به فرد 
ساخته است. دلفي یک دریبل زن قهار در شرایط تک به تک است، 
جایي که براي عبور از حریف تنها به سرعتش تکیه نمی کند، بلکه با 
غنای تکنیکی خود، بازیکن مقابل را به راحتی پشت سر می گذارد.

حال که دلفی عنوان جوانترین گلزن لیگ برتر را هم یدک مي کشد، 
رویاهاي زیادي در سر دارد و به دنبال فتح کردن قله های بیشماری 
است که انتظار او را مي کشند. دلفی اگر قدر خود را بداند بی شک 
در آینده می توان از او به عنوان یکی از لژیونرهاي آینده دار ایرانی 

نام برد.
 

سومی خوزستان در لیگ برتر
 گلف بانوان کشور

خوزستان در هشتمین دوره لیگ برتر گلف بانوان کشور به عنوان 
سومی دست پیدا کرد. هفته پنجم دور برگشت هشتمین دوره 
لیگ برتر گلف بانوان سوم و چهارم اردیبهشت ماه در زمین گلف 
مجموعه ورزشی انقالب تهران برگزار شد. در پایان نیز هیات گلف 
خوزستان با 4۱9 ضربه پس از نمین سرامیک اردبیل با 385 ضربه 
و هیات لرستان با 40۱ ضربه در رده سوم قرار گرفت. در این دوره 
از مسابقات هشت تیم با هم به رقابت پرداختند.   همچنین دو تیم 
به لیگ یک سقوط کردند و دو تیم برتر مسابقات دسته یک کشور 

مجوز حضور در فصل آینده لیگ برتر را کسب کردند.

جام  رویداد  دو  از  یکی  میزبان  اندیمشک 
جهانی کشتی فرنگی یا جام تختی

دبیر هیات کشتی خوزستان گفت: با سفر رییس فدراسیون به 
این  کشتی  سالن  شدن  آماده  صورت  در  شد  قرار  اندیمشک 
شهرستان، میزبانی یکی از رویدادهای جام جهانی کشتی فرنگی یا 

جام تختی 20۱9 به اندیمشک داده شود.
محمد امین کجباف اظهارکرد: با توجه به این که کلنگ سالن پنج هزار 
نفری اندیمشک به زمین زده شده است، با سفر دو روز پیش آقای 
رسول خادم به این شهرستان و بازدیدی که او از روند ساخت این 
خانه کشتی داشت، این وعده را داد که در صورتی که این سالن تا 
مسابقات سال 20۱9 آماده شود، میزبانی جام جهانی کشتی فرنگی یا 

جام تختی به این شهرستان داده شود.
وی بیان کرد: پیش از سال 97، کلنگ خانه کشتی اندیمشک به زمین 
زده شد و قرار است ساخت آن که طی یک سال آینده به پایان برسد 
که در صورت محقق شدن این مهم، خوزستان همچون گذشته 

می تواند یک رویداد بزرگ را میزبانی کند.
دبیر هیات کشتی خوزستان در ادامه در خصوص وضعیت این رشته 
در استان، گفت: تیم ملی نوجوانان چند روز دیگر عازم رقابت های 
آسیایی ازبکستان می شود که از ۱0 نفر اعضای تیم ملی، شش نفر 
خوزستانی هستند، ضمن این که دو مربی از استان نیز راهی این 
رقابت ها می شوند. همچنین قرار است تیم دانش آموزی کشتی 
فرنگی در مسابقات جهانی مراکش شرکت کند که بازهم پنج 
ملی پوش خوزستانی در ترکیب تیم ملی حضور دارند. خوزستان 
نفراتی را در هم در اردوی تیم ملی بزرگساالن دارد و می توان گفت 

خوزستان در تمامی رده های سنی کشتی فرنگی فعال است.
وی با ابراز رضایت از روند پیشرفت کشتی خوزستان، ادامه داد: 
خوزستان در هر کدام از لیگ های دسته یک و برتر کشتی فرنگی 
کشور دو نماینده دارد. مسابقات لیگ یک از هفته آینده شروع 
می شود که تیم هایی از ایذه و اهواز در این رقابت ها شرکت می کنند.

این نخستین بار است که دختران وزنه برداری در یک مسابقه 
رسمی شرکت می کنند.

 هیجان در نگاه آنها موج می زند. با دقت به عکس نگاه کنید.

خودشان هم می دانند که دارند چه کار بزرگی را انجام می دهند.
البته نگاه شان کمی غریب است. آنها اولین هستند و در تاریخ 
وزنه برداری ایران تا ابد خواهند ماند. کسانی که تابوی بزرگی 
را شکسته اند،احتماال حرف های زیادی را شنیده اند. کسانی که 
بدون شک غرولند های زیادی را تحمل کرده اند و قید خیلی 

چیزها را در زندگی شان زده اند.
 همین حاال، هنوز در خیلی از خانواده ها جا نیفتاده که یک دختر 
هم می تواند وزنه بردار باشد. چشم ها در وزنه برداری به مردان 
عادت کرده است، به سنگین وزن ها،به رضازاده ها و بهداد ها 
و سهراب ها. مگر می شود حاال باور کرد که در لیست تیم ملی 
ایران نام هایی چون مهدیه، الناز، پارمیدا و نرگس به چشم بخورد. 

بدون شک، آینده از این تابوشکن ها بیشتر خواهد گفت. 
 از اینکه روزی روزگاری چهار دختر جوان برگ جدیدی 
از تاریخ وزنه برداری ایران را رقم زدند. روزی روزگاری 
دخترانی بودند که رشته وزنه برداری را طور دیگری نشان 
ایران را با صدای دخترانه و ظریف خودشان  نام  دادند و 
های  حمایت  و  ها  کمک  با  که  زنانی  شیر  زدند.  فریاد 
تا  را  نامشان  و  زدند  رقم  را  مهم  اتفاق  یک  فدراسیون 

همیشه جاودانه کردند. 

 

امروز نوبت پارمیدا، مهدیه، نرگس و الناز است و فردا و فرداهای 
دیگر هم، نوبت دیگر دختران این سرزمین است که به جدال با 
پوالد سرد بپردازند. اینجا برای دختران وزنه بردار ابتدای یک 

مسیر پر ماجرا و مهیج است....

خدا شفر را برای استقالل فرستاد!

مرتضی رضایی

این دختران وزنه بردار تاریخ ساز

رییس هیات والیبال خوزستان با بیان این که چرا اکنون 
باید دغدغه ما صعود نفت مسجدسلیمان به لیگ برتر باشد 
و چرا دغدغه والیبال را نداریم، گفت: والیبال خوزستان از 

دهه هشتاد واقعا به کما رفت.
سعید شاهرخی در اولین جلسه شورای ورزش خوزستان 
در سال 97   اظهار کرد: در دهه هشتاد والیبال خوزستان 
سرآمد کشور بود؛ دو تیم در لیگ برتر آقایان و بانوان کشور 
و همچنین شش تیم در لیگ دسته یک کشور داشتیم. حتی 

تیم هندیجان نیز در دسته یک کشور حضور داشت.
 وی بیان کرد: بعد از دهه هشتاد نیز واقعا والیبال خوزستان 

به کما رفت و خبری از آن نبود؛ داوران و مربیان کار نمی 
کردند و خبری از تماشاگران هم نبود و این اتفاقات در 
حالی رخ داد که والیبال ایران جهانی شده است و حتی 
فکر می کنم طرفداران آن بیشتر از فوتبال هستند و چرا 
باید خوزستان با این پتانسیل و این که بعد از تهران دو 
بازیکن در تیم ملی دارد و محمد موسوی نیز بهترین مدافع 

مسابقات جهانی شناخه می شود،  والیبال نداشته باشد.
رییس هیات والیبال خوزستان گفت: خانواده ها دوست 
دارند وقتی فرزندان شان وارد این رشته می شوند در لیگ 
برتر کار کنند. آمار بیمه شدگان ما بیشتر شده است و به نظر 

من حیف است که والیبال خوزستان در لیگ برتر نماینده ای 
نداشته باشد و جای این استان در این رقابت ها خالی است.
وی عنوان کرد: از شرکت ها از جمله فوالد و همچنین 
منطقه آزاد اروند می خواهم که در این زمینه به ما کمک 
کنند. ما حتی در سال 96 نتوانستیم یک میزبانی مسابقات 
امیدهای کشور را داشته باشیم، البته ارتباط بسیار خوبی 
با فدراسیون داریم و اگر ابزار کار فراهم باشد، می توانیم 
شرایط بهتری داشته باشیم. چرا باید دغدغه ما اکنون صعود 
نفت مسجدسلیمان به لیگ برتر باشد و چرا دغدغه والیبال 

را نداریم.

والیبال خوزستان بعد از دهه 80 به کما رفت

جناب آقاي مرتضي پورساماني
مصیبت وارده را به شما و خانواده

 محترم تسلیت گفته و از درگاه خداوند 
سبحان برای آن مرحوم غفران 
و رحمت الهی مسئلت مي نماییم.

تحریریه بامداد زاگرس
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اداره کل دفترفن��ی ، ام��ور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک 
دارای  ساختار اداری تعریف شده ای است که بر اساس آن 
زیرمجموعه های تخصصی مهندس��ی در تعامل با یکدیگر  
و برای دس��تیابی به اهداف طرح ش��ده در ش��رح وظایف 
هم��کاری نزدیکی با یکدیگر دارند  ای��ن واحدها عبارتند 
از : واح��د حم��ل و نقل و ترافیک ، واح��د امور قراردادها 
،واحد برنامه ریزی و اعتب��ارات عمرانی، واحد معماری و 
شهرس��ازی و  واحد نظ��ارت و ارزیابی طرحها   در واحد 
"معماری و شهرس��ازی "موضوعات��ی مانند : تهیه ، پیگیری 
و تصوی��ب طرح های هادی ش��هرهای زیر 25 هزار نفر و 
تغییرات بعدی آنها و نظارت بر اجرای آنها ، انجام وظایف 
مرتبط با کمیس��یون بررس��ی مغایرته��ای طرحهای هادی 

شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت. 
نظارت عالیه بر روند اجرای تهیه طرحهای جامع و تفصیلی 
و طرحهای توسعه شهری ، عضویت و شرکت در جلسات 
کمیس��یون ماده 5 ، نظارت عالیه ب��ر تهیه و تعیین محدوده 
و حریم ش��هرها و محدوده روستاها، نظارت عالیه و اظهار 
نظ��ر در مورد واگذاری توافق��ات پیرامون امالک و اراضی 
ش��هری و اعمال ماده ۱0۱ قانون شهرداریها ، نظارت عالیه 
بر ش��هرداریها و دهیاریهای استان در اجرای طرح و پروژه 
های شهرسازی ، عمرانی و تفکیک اراضی و ارایه راهنمایی 
ه��ای الزم در مطابقت کامل با طرح های مصوب ش��هری 
و روس��تایی ،شرکت در جلس��ات و انجام امور محوله در 
خص��وص کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرس��ازی 
استان ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کمیته های 
کارشناس��ی مربوطه آن ،نظارت بر نح��وه واگذاری اراضی 
و س��اخت و س��از بر اساس آیین نامه اس��تفاده از اراضی ، 
احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده 
روستاها مصوب س��ال ۱39۱ ، کنترل و نظارت بر ساخت 
و س��ازهای غیرمج��از موضوع کمیس��یون م��اده 99 قانون 
ش��هرداریها و انجام امور دبیرخانه ای مربوطه ، آن ، نظارت 
عالیه و انجام هماهنگی و همکاری با دس��تگاههای اجرایی 
ذیربط در امور مرتبط با حاشیه نشینی و بافت های ناکارآمد 
و ارای��ه گزارش های مربوطه به مقامات مافوق ، هماهنگی 
امور مربوط به کمیس��یون ماده 69 قانون تنظیم بخش��ی از 
مقررات مالی دولت ) واگذاری اراضی دس��تگاههای دولتی 
خارج از مح��دوده (،تهیه ، توزی��ع و بکارگیری ضوابط و 
مقررات شهرس��ازی و معماری و اس��تانداردهای شهری ، 
رعای��ت آیین نامه ها و ضوابط و ابالغ دس��تورالعمل های 

مربوطه . پیگیری می شود .
 همچنین در بخش حمل و نقل و ترافیک مواردی همچون 
: نظارت بر عملکرد ستادها و مراکز معاینه فنی در استانهای 

مشمول موضوع مصوبه سال 93 هیات وزیران، 
انجام وظایف و اعمال اختیارات قانونی وزارت کش��ور در 
زمینه امور مربوط به حمل و نقل و ترافیک اس��تان و ش��هر 
مرکز اس��تان ، ایجاد هماهنگی و ارایه مشورت و راهنمایی 
ب��رای بهب��ود ترافیک و فعالی��ت ها و عملکرد ش��رکتها ، 
س��ازمانها و واحدهای ارایه دهنده خدمات در امر جابجایی 
جمعی مس��افران درون ش��هری ، بررس��ی و اظهار نظر در 
مورد پیشنهادهای واصله از ش��رکتها و سازمانهای حمل و 
نقل همگانی ش��هری به منظور افزایش یا کاهش س��رمایه 
، س��رمایه گذاری ، مش��ارکت و اخذ وام و تحصیل اعتبار 
جهت ارایه به مراجع ذیربط.، انجام هماهنگی های الزم بین 
امور حمل و نقل و ترافیک درون ش��هری و برون شهری ، 
ارایه مشورت های الزم و انجام کارشناسی های امور حمل 
و نقل و ترافیک و شرکت در جلسات ، کمیسیون ها ، کمیته 
ها و ش��وراهای مرتبط استان ، بررسی و مطالعه برای تعیین 
تعداد وسایل نقلیه همگانی مورد نیاز استان .برقراری ارتباط 
با دانش��گاهها و موسس��ات پژوهش��ی و تخصصی استانی 
مرتب��ط با حمل و نقل و ترافیک برای دس��تیابی به آخرین 
اطالعات ، نوآوری و اس��تانداردها ، اهتم��ام برای افزایش 
ت��وان تخصص��ی و فنی دس��ت اندرکاران حم��ل و نقل و 
ترافیک در استان و ارتقاء سطح فرهنگ ترافیک شهروندان 
از طری��ق تهیه و اجرای دوره ها و برنامه های آموزش��ی با 
هماهنگی و همکاری واحدهای استانی دستگاههای اجرایی 
و مراجع ذیربط. ، اجرای مصوبات ابالغی دبیرخانه شورای 
عالی هماهنگی ترافیک ش��هرهای کشور بررسی دنبال می 

شود

وضعیت تامین زیرساختهای 
سواحل خوزستان

مدی��رکل دفترفنی ، امورعمرانی و حم��ل و نقل و ترافیک 
استانداری خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود گفت 
؛ در کمیته زیرساخت کارگروه ساماندهی سواحل خوزستان 
فعالیتهای��ی مانند ؛ شناس��ایی و مکان یابی نقاط حس��اس 
س��احلی ، تفرجگاهی و ش��ناهگاههای اس��تان خوزستان ، 
بررسی وضعیت تأمین زیرساخت ها ) آب و برق ، امکانات 
بهداش��تی ، کمکهای فوریتی ، نمازخانه ... ( نقاط ، بررسی 
صدور مجوزهای الزم جهت توسعه نقاط ساحلی صورت 

پذیرفته است .

 تصویب اجرای طرح حمل و نقل
 و ترافیک هوشمند اهواز

ط��رح حمل و نق��ل ترافیک هوش��مند اه��واز تصویب و 
توسط ش��هرداری اهواز اجرا می ش��ود . علی نیازی گفت 
؛ در دبیرخانه ش��ورای هماهنگی ترافیک استان فعالیتهایی 
ش��اخص دیگری مانند ؛پیگیری مش��کالت و نحوه اجرای 
ط��رح پارکب��ان ) اهواز ( ک��ه در مرحله فراخوان اس��ت ، 

پیگیری توقیف خودروهای 
غیرمجاز  شخصی  مسافربر 
در سطح ش��هرها ، احداث 
و  دسترس��ی  ه��ای  راه 
فوالد  ورزش��گاه  پارکینگ 
ح��ال  در   ( خوزس��تان 
اج��را توس��ط اداره کل راه 
و  اس��تان  شهرس��ازی  و 
ش��هرداری اهواز ( بررسی 
و  مش��کالت  پیگی��ری  و 
پیش��نهادات حمل و نقل و 
ترافیک شهرهای خوزستان 
انجام گرفت��ه و یا در حال 

انجام است . 
مدی��ر کل دفترفنی توضیح 
داد : در سال 96 بررسی و 
تصویب جایگزینی حمل و 
نقل ریلی با جاده ای جهت 
انتق��ال ورق ه��ای عریض 
ف��والد ص��ورت پذیرفت��ه 
اس��ت . تصویب و پیگیری 

دستورالعمل س��اماندهی و انضباط بخش��ی موتورسیکلت 
سواران متخلف، تخصیص تاکس��ی پالک اروند به سهمیه 
ناوگان حمل و نقل عمومی ش��هرهای آبادان وخرمش��هر ، 
اجرای مطالعات طرح تقاطع غیرهمس��طح در ورودی شهر 
جدی��د رامین ، اجرای طرح )LEZ ( در کالنش��هر اهواز ، 
اجرای دستورالعمل آرام سازی ترافیک در معابر شهری در 

سطح استان ،انجام شده است .
علی نیازی همچنین از تدوین دس��تورالعمل و س��اماندهی 
فعالیت ش��رکتهای حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری 
برخ��ط ) تاکس��ی اینترنتی ( در ش��هرهای مختلف اس��تان 
خب��رداد و گفت : در س��ال96 جم��ع آوری آمار و پیگیری 
احداث پارکینگهای عمومی فضای باز و طبقاتی در س��طح 

استان بطور مستمر انجام شده است . 
وی اف��زود یک��ی دیگر از اقدامات تصوی��ب طرح احداث 
شهرک ترافیک اهواز به مساحت 83 هکتار و اتمام مطالعات 
بوده ک��ه در مرحله اخذ مجوزه��ای الزم جهت واگذاری 

زمین به بخش خصوصی قرار دارد . 
وی همچنین در خصوص ایمنی راه های استان اظهار داشت 
؛ در سال 96 ، 38 مصوبه در کمیسیون ایمنی راههای استان 
به ثبت رس��یده که ۱9 مصوبه آن اجرا شده است . همچنین 
در این کمیس��یون اقدامات شاخصی مانند ؛ برگزاری مانور 
ایمنی جاده ای طرح نوروزی و آغاز عملیات احداث مسیر 
دسترسی شهرک صنعتی شماره 5 اهواز پیگیری شده است . 
به گفته نیازی ؛ براس��اس مصوبات جلس��ه فرودگاه جدید 
اهواز در وزارت راه و شهرس��ازی مقرر گردید کارگروهی 
به ریاس��ت معاون امور عمرانی در استان با حضور یکی از 
اعضای هیات مدیره ش��رکت فرودگاه های کش��ور و سایر 
اعضای مرتبط در استان تشکیل و مشکالتی از قبیل تملک 
فرودگاه و صدور س��ند جهت شرکت فرودگاه های کشور 
، محص��ور نمودن زمین ، اخ��ذ مجوزهای مورد نیاز جهت 
ص��دور مجوز ماده 23 ملی و پیگیری روند انجام مطالعات 

پروژه انجام گردد . 
در بخش توس��عه فرودگاه فعلی اهواز نیز ساختمان ترمینال 
خارجی و س��اختمان اتاق برق و تاسیسات انجام و محوطه 

سازی و جاده های دسترسی در حال اجرا می باشد . 
مدی��ر کل دفترفنی اس��تانداری در خص��وص پیگیری و 
نظارت بر روند اجرای پروژه های ش��اخص بخش حمل 
و نقل و ترافیک استان گفت ؛ پیگیری و نظارت بر روند 
اج��رای پروژه های بزرگ مصوب ش��ورای ترافیک و یا 
کمیته فنی ترافیک اس��تان و شهرس��تانها و اعالم گزارش 
از مش��کالت احتمالی بوجود آمده در پروژه های بزرگ 
حم��ل و نقل و ترافی��ک در برنامه کاری ای��ن اداره کل 
قراردارد ک��ه از مهمتری��ن فعالیتهای آن میت��وان تکمیل 
پروژه تقاطع غیرهمس��طح جواداالئم��ه در اهواز ، تقاطع 
غیرهمس��طح میدان ش��هید بندر ، پ��ل والیت ، پل نهم و 
راههای دسترس��ی آن ، مسیر پل ششم ، زیرگذر زردشت 
و غیره در ش��هر اهواز و سایر ش��هرهای بزرگ استان از 
قبیل تقاطع غیرهمس��طح میدان فت��ح المبین دزفول ، پل 
نظ��ام مافی ش��وش ، زیرگذر ورودی ش��وش ، زیرگذر 

تقاطع امام خمینی شوش��تر اش��اره نمود . 

 بازدیدهای کاری و مهم سال ٩٦
مدیر کل دفترفنی استانداری با اشاره به بازدید های مستمر 
کارشناس��ان اداره کل دفتر فنی از پروژه های عمرانی استان 
اظهار داشت : در سال 96 پروژه های شاخصی مانند :پروژه 
گردش��گری کیانپارس و گلس��تان ، پروژه محوطه سازی و 
پارک س��احلی پل سوم ،مرز ش��لمچه و روند انجام پروژه 
های مرتبط با اربعین حسینی،پروژه توسعه سالن پروازهای 
داخل��ی فرودگاه اه��واز و روند اج��رای آن ، مرز چذابه و 
اقدام��ات عمرانی آماده س��ازی مراس��م اربعین حس��ینی ، 
محوره��ای مواصالت��ی و پروژه های اجرا ش��ده در مرز با 
حضور آقای خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرکل 
راه و شهرس��ازی ،ب��اغ موزه دفاع مقدس دزفول ،ش��هرک 
صنعتی ش��ماره 3 اهواز و مش��کل ارتباط با آزاد راه اهواز 
– بندر امام،موزه جزیره ش��ادی اهواز به و  بازدید از ش��هر 
جدید رامین و بازدید شهرستان ها از جمله اللی ، هندیجان 

و ... و پروژه های مرتبط مورد بازدید قرار گرفت

بررسی ساماندهی طرح های 
مجتمع های گردشگری خوزستان 

ب��ه گفته علی نی��ازی در بخش کارگروه ام��ور زیر بنایی و 
شهرس��ازی فعالیت های شاخصی مانند :  تشکیل 9 جلسه 
کارگ��روه تخصصی امور زیربنایی و شهرس��ازی، بررس��ی 
ط��رح هادی ش��هر های ترکالک��ی ، فتح المبی��ن، آزادی ، 
بیدروب��ه ،طرح پیش��نهادی ب��ه منظور سیاس��ت گذاری و 
ساماندهی درخواست های تغییر کاربری و احداث مجتمع 

های صنفی در خارج از محدوده و حریم ش��هرها، بررسی 
س��اماندهی ط��رح مجتمع های گردش��گری ،  طرح هادی 
روس��تای عمیره و طرح هادی روس��تای طالقانی ،  بررسی 
پس��ت برق منطقه ای ۱32 اقبال بهبهان و بررس��ی نیروگاه 
برق خورشیدی )شرکت اروند نیروی دز شوش( ،  شرکت 
در جلسه شورای برنامه ریزی استان و تصویب طرح هادی 
ش��هرهای گلگیر ، منصوریه، چمگلگ، تش��ان، س��رداران، 
آبژدان و ابوحمیظه، تش��کیل 9 جلس��ه کمیته فنی کارگروه 

شهرسازی ومعماری، بررسی استقرار طرح های صنعتی  .
 ش��رکت در کمیته فنی طرح جامع تفصیلی ش��هر الوان در 
شورایعالی شهرس��ازی و معماری ایران ، بررسی طرحهای 
بخش کش��اورزی،  بررس��ی احداث نیروگاه خورشیدی و 
بادی،  ساخت و سازهای درون و خارج از حریم شهرهای 
اس��تان، ابالغ مصوبات کارگروه امور زیر بنایی وشهرسازی 
ب��ه امضای اس��تاندار محترم به کلیه دس��تگاه ه��ای ذیربط 
دراس��تان جهت اجرا  ،  ش��رکت درجلسات کارگروه امور 
زیر بنایی شهرهای الهایی، آبژدان، سرداران، گلگیر، شرکت 
در جلسه کارگروه اتحادیه های صنفی،ابالغ طرح تفصیلی 
شهر امیدیه، ماهش��هر، بندر امام خمینی به امضای استاندار 
محترم به شهرداری های مرتبط و کلیه دستگاه های ذیربط 
دراس��تان جهت اجرا  ، پیگیری ابالغ طرح جامع شادگان، 

اللی، هفتکل انجام شده است 

کمیسیون ماده 5 شهرهاي استان:
  در این کمس��یون مواردی مانن��د :پیگیری ابالغ مصوبات 
کمیس��یون ماده 5 شهرهای استان به امضای استاندار محترم 
تشکیل ۱0 جلسه کمیس��یون ماده 5 .  ابالغ کمیسیون ماده 
5 طرح تفصیلی ش��هر امیدیه ، ش��رکت در جلسه شهرهای 
اندیمش��ک، اه��واز، دزفول، ایذه ،  جلس��ه ب��ا نمایندگان 
ش��هرداری های ماهشهر- خرمش��هر- آبادان در خصوص 

منطق��ه بندی و محله بندی 
وزارت  توس��ط  ابالغ��ی 
کش��ور و پیگی��ری مدارک 
ش��هرداریهای  مستندات  و 
م��ورد نظر جه��ت اصالح 
آنها پیگیری و اچرایی شده 

است 
 همچنی��ن  در خص��وص 
ام��ور مربوط به ش��هرهای 
مانن��د  اقدامات��ی  جدی��د 
:پیگی��ری ام��ور مرتب��ط با 
جدید  ش��هرهای  مس��ائل 
س��یاه منصور – ابوحمیظه 
– الهایی – کوت سید نعیم 

انجام گردید .
همچنین بازدید از شهرهای 
خواجه-  قلع��ه  دزف��ول- 
گلگی��ر- خناف��ره- آبژدان 
– کوت سید نعیم – الهایی 
ابوحمیظه- سیاه منصور   –
– حم��زه - جه��ت رف��ع 
مشکالت شهرس��ازی وپروژه های شهرداری های ذیربط ،  
پیگیری آمار جمعیتی ش��هرهای جدید التاسیس از سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی ،  پیگیری ارائه طرح هادی شهرهای 
جدید جهت ارائه در شورای برنامه ریزی استان انجام شده 

است

 پیگیری مصوبات ستاد باز آفرینی پایدار 
مدیر کل دفتر فنی استانداری خوزستان در بخش دیگری از 
این گفتگو اظهار داش��ت : برنامه زمانبندی ستاد باز آفرینی 
پایدار به راه و شهرسازی ابالغ شده و موضوعات آن در حال 
پیگیری است . وی افزود در این مدت فعالیت های دیگری 
همچون .پیگیري مس��ائل س��اماندهي س��اخت و سازهاي 
غیرمجازدرخ��ارج ازمحدوده وحریم ش��هرها و روس��تاها 
)کمیس��یون تبص��ره 2 بند 3 م��اده 99(،  تهی��ه پاورپوینت 
آموزشی کمیس��یون ماده 99 به همراه بخشنامه های مرتبط 
و ارائه جهت برگزاری کالس آموزش��ی ب��رای فرمانداران 
و بخش��داران و کارشناس��ان مرتبط، صورت پذیرفته است  
وی افزود:در خصوص کمیسیون ماده ۱00 تعداد 27 حکم 
برای 37 ش��هر شامل کمیس��یون بدوی و تجدید نظر ماده 
۱00 صادر ش��د و هماهنگی های الزم جهت صدور احکام 

شهرهای باقی مانده در حال انجام است.
ب��ه گفت��ه وی : پس از پیگیری های ب��ه عمل آمده و جمع 
آوری گزارش��ات عملکرد فرمان��داری ها در این خصوص 
مشخص گردید که تعداد زیادی از فرمانداران م فاقد حکم 
تفویض اختیار اس��تاندار می باش��ند که متعاقباً احکام فوق 
الذکر تهیه و پس از امضای اس��تاندار محترم ابالغ گردید و 
در حال حاضر تمامی فرمانداران استان دارای حکم تفویض 
اختیار کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 می باشند. همچنین 
فرمان��داری های دزف��ول، اللی و رامش��یر موفق به تکمیل 
اعضای کمیس��یون مذکور ) نمایندگان راه و شهرس��ازی و 
دادگستری( نشده اند که پیگیری جهت تکمیل این موضوع 
نی��ز در ح��ال انجام می باش��د. که در این ص��ورت تمامی 
اعضای کمیس��یون ماده ۱00 در سطح اس��تان دارای حکم 
الزم همراه با رعایت ش��رایط مندرج در بخش��نامه مربوطه 

خواهند بود
وی در خصوص همکاری با بازرس��ی اس��تان نیز گفت:  با 
استقرار هیأت بازرس��ی در محل استانداری ظرف دو هفته 
پاس��خ الزم به  تمامی س��واالت مورد نظ��ر آن هیأت طی 
چندین گزارش و نامه انجام گردید. در خصوص کمیسیون 
ماده 99 س��ه جلس��ه با حضور نمایندگان فرمانداریها، اداره 
کل راه و شهرس��ازی و نماینده س��ازمان جهاد کش��اورزی 
در محل س��الن جلسات دفتر فنی جهت هماهنگی اجرایی 
فی مابین اس��تانداری و نهاد های ذیرب��ط برگزار گردید و 

مصوباتی نیز جهت تسهیل روند اجرایی اتخاذ شد. 

توجه ویژه به معابر 
جهت تردد معلوالن
 و جانبازان استان 

به گفته مدیر کل دفتر فنی استانداری خوزستان در خصوص 
پیگیری مشکالت معابر و رعایت اصول فنی برای رفاه بیشتر 
معلوالن اقدامات متعددی صورت گرفته که از آن جمله می 
توان به :طراحي وس��اماندهي اماکن و معابرجهت اس��تفاده 
معلولین، ش��رکت در 2 جلس��ه مناسب س��ازی ساختمانها 
و فضاهای ش��هری و روس��تایی برای معلولین جس��می و 
حرکت��ی، پیگیری و مکاتبه موارد کمیس��یون مستندس��ازی 
ماده  69، مکاتبه و پیگیری تش��کیل کارگاه آموزش ضوابط 
مناسب س��ازی محیط تردد معلولین جهت کارشناسان فنی 
اس��تانداری و مس��ئولین دفاتر فنی فرمانداری ها، مکاتبه و 
ارسال چک لیست ضوابط و مقررات افراد جسمی و حرکتی 
به منظور تسهیل در تردد اقشار معلول به کلیه فرمانداری ها 
و ش��هرداریهای استان،   مکاتبه و پیگیری تشکیل جلسات 
مناسب س��ازی در شهرستانها،  تهیه و ارسال گزارش خود 
ارزیابی دس��تگاه های دولتی موضوع شاخص های عمومی 
اس��تانداری به صورت  عکس و گزارش Excel برای اداره 
کل بهزیس��تی استان ، شرکت در جلس��ات مناسب سازی 
محی��ط و ت��ردد معلولین و مکاتبه با دس��تگاههای اجرایی، 
شهرداریها و فرمانداریهای استان و تشکیل هیاتی به منظور 

بررسی مناسب سازی در شهرستانها اشاره نمود

بررسی طرحهای گردشگری استان:
 پیگیری نقش��ه های محدوده طرح های گردش��گری و 
س��ایت قایق س��واری اهواز)مجموعه های دز ، کرخه 
و بهمنش��یر(، برگ��زاری جلس��ه با می��راث فرهنگی در 
خصوص تعیین بهره بردار روس��تای صراخیه ، شادگان 
پیگی��ری مطالع��ات پ��روژه ش��یوند از طری��ق میراث 
فرهنگ��ی ب��رای برگزاری کارگ��روه مربوط��ه ،پیگیری 
نقش��ه های س��ند توس��عه گردش��گری هندیج��ان ،  ، 
پیگی��ری و ش��رکت در جلس��ه طرح گردش��گری تنگ 
ت��کاب بهبه��ان ،  پیگیری طرح پیش��نهادی بهره بردار 
مجموعه گردش��گری کافه جزی��ره،  پیگیری تفاهم نامه 
جزیره ش��ادمانی آبادان  از جمله مواردی هستند که در 

س��ال 96 پیگیری ش��ده اند
 

نقشه برداری:
در بخش نقشه برداری نیز فعالیت هایی مانند :  شرکت در 
جلسه بررس��ی مرز مناطق شهری با  روستاهای حاشیه ای 
شهرهای استان ، برداش��ت مسیر ورودی مجموعه ساحلی 
کرخه کیانپارس جهت طراحی دسترس��ی جدید ، بررس��ی 
نقش��ه های فرمانداری رامهرمز جهت احداث مهمانس��را،  
آتشنشانی شهرداریهای حمزه، الهایی، آبژدان، تشان، شاوور، 
منصوریه ،پیگیری طراحی نمای ساختمان دیوان محاسبات،  
شرکت در اولین جلسه ستاد هماهنگی، ساماندهی و نظارت 
بر س��واحل و تفرجگاههای اس��تان خوزس��تان ،بررس��ی 
وضعی��ت موج��ود س��واحل اس��تان،  بررس��ی وضعیت 
مغروقهای شهرس��تان دزفول و شوش��تر،پیگیری طراحی 
مجموعه توریس��تی 35 هکتاری تشان اجرایی شده است 
،  تبدیل نقش��ه های مجموعه س��احلی از LOCAL به 
سیس��تم مختصات جهانی UTM جهت ارائه به سازمان 
آب و برق بمنظور اس��تعالم جهت حصار کشی محدوده 
،  نقش��ه ب��رداری از ورود مجموع��ه س��احلی گلس��تان 
بمنظور تهیه نقش��ه وضع موجود جهت طراحی و اصالح 
هندس��ی ورودی مجموعه، محاسبه و ترسیم نقشه وضع 
موج��ود مجموعه ، تهیه نقش��ه و تحویل به کارشناس��ان 
معماری و تهیه نقش��ه محدوده پیش��نهادی جهت حصار 
کش��ی مجموعه ، آماده س��ازی نقاط و انتقال به دس��تگاه 
جهت پیاده سازی سایت فرودگاه مسجد سلیمان ،بازدید 
ب��ه همراه انجام عملیات نقش��ه برداری فرودگاه مس��جد 
س��لیمان به همراه مش��اور طرح جهت مش��خص کردن 
حدود فرودگاه و تهیه نقش��ه طراحی جدید،  آماده سازی 
مختصات UTM و تهیه صورتجلسه مختصات محدوده 
مورد تایید ارتش جهت احداث فرودگاه ، تهیه گزارش و 
ارائه به مدیر کل محترم در خصوص قرارداد نقشه برداری 
ساحلی اهواز تا مالثانی ، نواقص قرارداد و اصالحات فنی 
م��ورد نیاز، پیگیری مجوز پ��رواز از طریق مدیر کل امنیتی 
اس��تان برای نقش��ه برداری ساحل س��ازی اهواز تا مالثانی 
بمنظور اس��تفاده از پهباد در برداشت،  انجام عملیات نقشه 
برداری ، محاس��به و ترسیم نقشه اطراف محدوده پارکینگ 
مسقف اس��تانداری جنب س��احلی، تهیه نقش��ه و جداول 
برداشت نقاط اولیه پروژه شهر رامین به منظور آماده سازی 

جهت محاسبه احجام خاکبرداری و خاکریزی مسیر
  بررس��ی نقشه ارائه شده از طرف سازمان خدمات طراحی 
مرتبط با پروژه نقشه برداری ساحلی اهواز مالثانی نهایی و 

اجرا شده است 

طرح توسعه پایدار استان
عل��ی نیازی در خصوص فعالیت ه��ای اچرایی در طرح 
توس��عه پایدار گفت : پیگیری س��وابق نامه های گذش��ته 
از طری��ق معاونت امنیتی، پیگیری،  صورتجلس��ه س��تاد 
اس��تانی ، در خصوص کوی علوی و  مکاتبه با س��ازمان 
مدیری��ت و برنامه ریزی و پیگیری از اداره کل نوس��ازی 
مدارس استان، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان- 
فرماندهی نیروی انتظامی استان، دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز،اداره کل 
کتابخانه های عمومی اس��تان-اداره کل راه و شهرسازی 
اس��تان- ش��هردار اهواز ،پیگی��ری زمین تکمی��ل مجتمع 
فرهنگ��ی غدیر واقع در کوی علوی از ش��هرداری اهواز  
پیگی��ری تامین زمین مورد نیاز احداث مرکز آموزش فنی 
و حرفه ای خواهران مالش��یه از طریق ش��هرداری اهواز 
از جمله اقداماتی هس��تند که در این خصوص انجام شده 

اس��ت 
  

کمیته تخصصی مراکز فرهنگی 
و یادمانهای دفاع مقدس

 مدیرکل دفتر فنی اس��تانداری خوزس��تان در مورد فعالیت 
ه��ای کمیته تخصصی مراک��ز فرهنگ��ی و یادمانهای دفاع 
مقدس  اظهار داش��ت : ش��رکت در جلسه کمیته تخصصی 
،  پیگیری س��وابق کمیت��ه از طری��ق اداره کل حفظ آثار و 
نش��ر ارزش��های دفاع مقدس اس��تان،پیگیری صورتجلسه 
ش��ورای هماهنگی از فرماندار دزفول ،س��ازمان مدیریت و 
برنامه ریزی ، پیگیری تامی��ن اعتبار هزینه احداث بازارچه 
مرزی مزار ش��هدای هویزه و تکمیل مزار ش��هدای بومی از 
طری��ق بنیاد برکت،  پیگیری تامین اعتبار چهار یادمان دفاع 
مقدس)رمضان- طالئیه- شهرداری هویزه - فتح المبین( از 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بخش هایی از فعالیت 

های این موضوع بوده است

عملکرد سال 96اداره کل دفترفنی ، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک:

توجه ویژه به طرح های گردشگری و زیر ساختی استان 

پيگيری و نظارت بر روند اجرای پروژه های 

بزرگ مصوب شورای ترافيک و یا کميته فنی 

ترافيک استان و شهرستانها و اعالم گزارش 

از مشکالت احتمالی بوجود آمده در پروژه 

های بزرگ حمل و نقل و ترافيک در برنامه 

کاری این اداره کل قراردارد که از مهمترین 

فعاليتهای آن ميتوان تکميل پروژه تقاطع 

غيرهمسطح جواداالئمه در اهواز ، تقاطع 

غيرهمسطح ميدان شهيد بندر ، پل والیت 

، پل نهم و راههای دسترسی آن ، مسير پل 

ششم ، زیرگذر زردشت و غيره در شهر اهواز 

و سایر شهرهای بزرگ استان از قبيل تقاطع 

غيرهمسطح ميدان فتح المبين دزفول ، پل 

نظام مافی شوش ، زیرگذر ورودی شوش ، 

زیرگذر تقاطع امام خمينی شوشتر اشاره نمود


