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وعده های پوشالی به کارگران گروه ملی، 
سفره هایی که خالی تر می شود

شیرینشهربرابربااستانداردهایشهرسازیاحداثشدهاست

افتتاح پروژه های شهر جدید شیرین شهر
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 اجتامعی-   سیاسی

هفته نامه منطقه ای

پشت پرده تجمع جنجالِی طالب در 
فیضیه

تروآ«  »اسب  عملیات  فیضیه  مدرسه  زیرزمین  در  گویی 
طراحی شده بود؛ در سه گام، تجمع در بطن حوزه، سخنرانی 
علیه حوزه و تبدیل تجمع به تظاهرات، تا شاید بستر برای 
پروژه های بعدی در حوزه آماده شود. البته تظاهرات امکان 
اجرا نیافت. این عملیات روز قبل مراسم، به نام گروهی به 
نام »تشکل اساتید« پیامک شد: »تجمع بزرگ روحانیون 
ومردم موضوع: اجرای عدالت اقتصادی سخنران: استاد 
رحیم پور ازغدی پنجشنبه ۹۷/۵/۲۵ ساعت ۱۰:۳۰ صبح، 

مدرسه فیضیه دبیرخانه تشکل اساتید.     صفحه 3

آلودگی هوا، امید 
به زندگی را کم می کند

یافته های گروهی از پژوهشگران آمریکایی نشان می دهد 
وجود ذرات معلق ریز  در هوا موجب کاهش دستکم یک سال 

از امید به زندگی می شود.
آمریکا  تگزاس  ایالت  »آستین«  دانشگاه  پژوهشگران    
دریافتندهوای تمیز موجب افزایش چشمگیر عمر انسان 
می شود.آنان تاثیر آلودگی هوای خارج از منزل را با ذرات 
معلق در هوا با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون یا ذرات معلق ریز 
بررسی کردند.این ذرات می توانند وارد عمیق ترین قسمت در 
ریه های انسان شوند،                          صفحه 5

سایه مرگ اقتصادی 
بر گردشگری ایران

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: 
»باید شورای عالی سه قوا به تصمیم نهایی در مورد حجم 
نقدینگی، ارزش پولی و ارتباط ایران با سایر کشورهای جهان 
برسند تا بتوان برای رونق مجدد گردشگری برنامه ریزی های 
الزم را انجام داد.« افزایش چندپله ای قیمت ارز موجب تحت 
تأثیر قراردادن بسیاری از صنایع از جمله صنعت گردشگری 
کشور شده است.باال رفتن قیمت بلیت های هواپیما، هتل و 
... موجب شده که بسیاری از افراد قید مسافرت های پایان 

تابستان را بزنند .باید این نکته          صفحه 6

خوزستان/صفحه2

اقتصادی/صفحه6

حضور  درباره  ایزدی  محمدرضا 
در  بالصاحب  و  ولگرد  سگ های 
داشت:  اظهار  اهواز  شهر  سطح 
شکایت های زیادی در زمینه سگ های 
ولگرد سطح شهر داشته ایم از این رو 
جلسات زیادی نیز تشکیل شد و در 

این راستا حتی با فعاالن

نکته ای که در این میان عجیب است، 
نمایندگان مجلس و  از  نفر  تنها 29 
فقط 2 نماینده خوزستانی یعنی سید 
راضی نوری و غالمرضا شرفی، پای 
این طرح را امضاء کرده اند. همانگونه 
تعیین  در  مستقیمی  نقش  مردم  که 

نماینده خود برای دفاع از ...

تهدیدهای امریکا پایانی ندارد. جان 
بولتون مشاور امنیت ملی امریکا در 
روز گذشته برای چندمین بار اعالم 
کرد که با اجرایی شدن تحریم های 
نفتی درامد ای��ران از صادرات نفت 
به صفر می رس��د . پیش از این هم 

مقام��ات عال��ی رتب��ه ای��ن ...

معضل سگ های ولگرد
 برای شهروندان اهوازی  

نمایندگان خوزستان
 مخالف شفافیت عملکرد خود

بازار نفت با تحریم ایران 
آتش می گیرد؟

کارون/صفحه4
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پیک برق در ماههای گرم سال از حوالی
 ساعت ۱۳ تا ۱۷ واز ساعت 2۰ تا 2۴ می باشد، از لوازم 
خانگی برقی پرمصرف در ساعات غیرپیک استفاده کنیم.

1521 سامانه پرداخت قبض برق در اهواز
121سامانه  اتفاقات برق اهواز 
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق اهواز

معاون عمرانی استاندار خوزستان گفت: اجرای ۱6 طرح توسط اداره کل 
راه و شهرسازی استان باید تا قبل از اربعین حسینی امسال به پایان رسیده 
و مورد بهره برداری قرار گیرند. فرامند هاشمی زاده ظهر جمعه در نشست 
ستاد اربعین در سالن جلسات پایانه مرزی چذابه با اشاره به طرح های 
عمرانی در این مرز برای اربعین امسال، اظهار کرد: اجرای ۱6 طرح در 
مرز چذابه توسط اداره کل راه و شهرسازی استان باید تا قبل از اربعین 
حسینی امسال به پایان رسیده و مورد بهره برداری قرار گیرند.وی یادآور 
شد: با وجود هماهنگی ها و قولی که داده شد، شاهد عملکرد نامناسب 
پیمانکاران راه و شهرسازی در خصوص اجرای طرح ها بودیم که باید 

در این خصوص تجدید نظر کرده و اگر پیمانکار توانایی انجام کار و اتمام طرح را ندارد کار را 

به پیمانکار دیگری واگذار کند. معاون عمرانی استاندار خوزستان با اشاره 
به عدم انجام تعهدات مبنی بر تکمیل پارکینگ و جاده سوسنگرد توسط  
اداره کل راه و شهرسازی خوزستان خطاب به مدیرکل راه و شهرسازی 
استان گفت: تکمیل جاده و پارکینگ انجام نشده و با این شرایط اگر نمی 
توانید کار را انجام دهید باید هرچه زودتر وضعیت تعیین تکلیف شود؛ در 
این چنین حالتی باید  تعارف ها را در کنار گذاشت. هاشمی زاده افزود: 
اعتبار اجرای طرح ها از سه منبع اعتبارات استانی، نفت و شهرستان تأمین 
می شود اما با این روند ادامه کار ممکن نیست در حالی که این کار طی 
یک هفته قابل انجام بود. وی بیان کرد: پیگیری های اداری طرح ها باید 

به سرعت انجام شود تا کار عقب نیافتد و معطل مسائل کوچک نشویم.

مدیر کل مدیریت بحران خوزستان از آخرین اقدامات برای ملزم کردن عراق به تامین حق 
آبه تاالب هورالعظیم در بخش عراقی خبر داد. کیامرث حاجی زاده، اظهار داشت: آتش سوزی 
گسترده طی دو ماه اخیر در ۱8۰ هزار هکتار از بخش عراقی تاالب هورالعظیم به صورت نقطه 
ای آغاز شده است که پس از شروع این آتش سوزی تشکیل جلسات مکرر ستاد بحران در 

شهرستان هویزه و مرکز استان و همچنین بازدیدهای مستمر از منطقه صورت گرفت.
وی افزود: چندین بار عملیات اطفای حریق پس از پیگیری های مستمر و  با وجود تاخیری که 
دولت عراق در صدور مجوز پرواز برای بالگردهای آبپاش و همچنین هواپیمای آبپاش  انجام شد 
که طی این عملیات ها بیش از 4۰۰ پرواز توسط ۲ فروند بالگرد آبپاش و بیش از ۲۰ پرواز توسط 
هواپیمای بزرگ آبپاش انجام شد. مدیر کل مدیریت بحران خوزستان گفت: هر سه مرحله از 
عملیات اطفای حریق منجر به خاموشی شد اما به دالیل نامعلوم عمدی یا طبیعی، مجددا بخش 
عراقی تاالب دچار آتش سوزی شد. وی ادامه داد: از همان ابتدای کار تشکیل جلسه کارشناسی 

برای رهاسازی آب در ستاد بحران استان تشکیل شد که منجر به بازدید میدانی دستگاه های 
متولی و مشاور تاالب از هورالعظیم شد اما به علت وضعیت طبیعی تاالب و توپوگرافی هور 
امکان رهاسازی آب برای نمناک کردن عمق پنج تا ۲۰ کیلومتری هور در بخش عراق طبق 
نظر کارشناسان وجود ندارد. حاجی زاده بیان کرد: مجدد پیگیری های الزم با حضور استاندار و 
مدیریت بحران از طریق وزارت کشور، وزارت خارجه، سازمان مدیریت بحران کشور، سازمان 
محیط زیست کشور انجام و منجر به تشکیل جلسه ای در شورای عالی امنیت ملی کشور شد.

وی ادامه داد: در آن جلسه مصوب شد هیات عالی رتبه ای متشکل از وزارت خارجه، وزارت 
نیرو، سازمان محیط زیست، استانداری خوزستان و سایر دستگاه های اجرایی تشکیل شود و 
نشست مشترکی به صورت فوری با دولت عراق داشته باشند تا دولت عراق را متقاعد کنند 
طبق تعهدات کنوانسیون های بین المللی نسبت به تامین حق آبه بخش عراقی هور، حفظ و 

نگهداری تاالب همانند قسمت ایرانی که دارای آب است اقدام شود.

معاون عمرانی استاندار خوزستان: 
طرح های مرز چذابه تا قبل از اربعین باید به اتمام برسد

از سوی مدیر کل مدیریت بحران خوزستان مطرح شد:
آخرین اقدامات برای ملزم کردن عراق به تامین حق آبه تاالب هورالعظیم
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خوزستان

محمدرضا ایزدی درباره حضور سگ های 
اهواز  شهر  در سطح  بالصاحب  و  ولگرد 
اظهار داشت: شکایت های زیادی در زمینه 
سگ های ولگرد سطح شهر داشته ایم از این 
رو جلسات زیادی نیز تشکیل شد و در 
زیست  محیط  فعاالن  با  حتی  راستا  این 
نیز به گفت وگو پرداختیم چرا که فعالن 
محیط زیست نسبت به چگونگی رفتار با 

سگ های ولگرد معترض بودند.
جمع آوری  زمینه  در  اینکه  بیان  با  وی 
شهرداری  گذشته  سال  از  سگ ها 
افزود:  انجام داده است،  برنامه ریزی هایی 
تعداد سگ ها به نسبت سال گذشته کمتر 
شده است البته همین تعداد هم نباید در 
اذیت  آزار و  باشند که سبب  سطح شهر 

مردم شوند.
عضو شورای شهر اهواز توضیح داد: بنده 
با چشم خودم دیدم که چند سگ ولگرد 
بچه اش  و  زن  و  همراه  که  موتوری  یک 
بود را دنبال کردند که موتوری در حین 
حرکت برروی یک مانع رفت و تعادلش 
سبب  و  افتادند  زمین  بر  و  ریخت  بهم 
مجروح شدن آن ها شد پس نمی توان توجیه 
کرد که این سگ های ولگرد را نباید کاری 

داشت و باید رها باشند.
وی گفت: همانگونه که معتقدم نباید آسیبی 
به سگ ها برسد همانگونه نیز می گویم که 
نباید این سگ ها در سطح شهر و پارک ها 
ولگردی داشته باشند بنابراین ما شهرداری 
با روش های صحیح و  را ملزم کردیم که 
با عقیم کردن در مدت 3 الی 4 سال این 

سگ ها را جمع آوری و عقیم کند.

جمع آوری یک مرتبه سگ های ولگرد شدنی 
نیست

ایزدی عنوان کرد: چنین کارهایی در دستور 
نظر  در  باید  اما  دارد  قرار  شهرداری  کار 
سگ ها  این  یک مرتبه  جمع آوری  داشت 
نیز  عقیم کردنشان  روش  و  نیست  شدنی 

مشمول زمان است.
ادامه داد: شهرداری برای تامین مکان  وی 
ندارد  مشکلی  ولگرد  سگ های  نگهداری 
بحث این است که این قضیه به تامین مکان 
ختم نمی شود و فرایند بعد از جمع آوری 
سگ ها، پای کار آمدن همه مجموعه ها را 

می طلبد.

رئیس کمیسون محیط زیست شورای شهر 
اهواز بیان کرد: به طور مثال آمپول عقیم سازی 
300 هزار تومان هزینه دارد از طرفی جمع 
آوری سگ ها در یک مکان محصور روزانه 
نیازمند تامین 2.5 کیلو گوشت برای هرکدام 
است که این موارد در کنار موضوعات دیگر 

مستلزم هزینه است.
وی با بیان اینکه نیروی انتظامی حتما باید در 
کنار نیروی شهرداری به هنگام جمع آوری 
باشد،  داشته  حضور  ولگرد  سگ های 
ولگرد  سگ های  جمع آوری  کرد:  تصریح 
از سطح شهر اهواز مستلزم همکاری دیگر 
ارگان ها و سازمان ها است البته در این زمینه 

جلسات متعددی در فرمانداری تشکیل شد 
که هر مجموعه باید به وظایفش عمل کند 
متولی و هماهنگ کننده بحث  )فرمانداری 
ولی  است(  ولگرد  سگ های  جمع آوری 

هنوز به نتیجه ای نرسیده است.

از توجیه تا راه حل
ایزدی در قسمت دیگری از صحبت هایش 
به بحث ورود گاومیش ها در سطح شهر نیز 
بحث سگ های  فقط  گفت:  و  کرد  اشاره 
ولگرد نیست بحث گاومیش ها هم هست 
که بعضا کنترل نمی شود و در سطح بلوار 

ساحلی دیده می شوند.
محیط  فعاالن  از  برخی  داد:  توضیح  وی 
سرمایه های  اینها  که  می گویند  زیست 
ما  که  اینگونه  اما  هستند  ما  گردشگری 
بخواهیم توجیه کنیم حرف درستی نیست 
در  اینچنین  گاومیش ها  است  قرار  اگر 
سطح شهر رها باشند باید از طرف میراث 
محدوده ای  کشاورزی  جهاد  و  فرهنگی 
محدوده  از  و  شود  مشخص  برایشان 
مشخص نیز خارج نشوند و به حاشیه های 

پل و یا در بلوارها و پارک ها نیایند.
که  آسیبی  به  اهواز  شهر  شورای  عضو 
اشاره ای  می زنند  پارک ها  به  گاومیش ها 
برای  محیطی  باید  داد:  ادامه  و  داشت 
گاومیش ها مشخص شود و در آن نگهداری 
و کنترل شوند به طور مثال می توان محیطی 
را در حاشیه رودخانه در نظر گرفت که هم 
در آنجا نگهداری و کنترل شوند و هم اینکه 
برای  بصری  لحاظ  به  جذاب  محیط  یک 

گردشگران ایجاد شود./تسنیم

معضل سگ های ولگرد
 برای شهروندان اهوازی  

رئیس کمیسون محیط زیست شورای شهر اهواز گفت: شهرداری برای تامین مکان نگهداری سگ های ولگرد مشکلی ندارد
 بحث این است که این قضیه به تامین مکان ختم نمی شود و فرایند بعد از جمع آوری سگ ها، پای کار آمدن همه مجموعه ها را می طلبد.

خب�ر

لزوم مدیریت تنش آبی در خوزستان

8 تن صید غیرمجاز توسط مرزبانان خوزستان کشف شد

تمام واحدهای صنفی موظف به نصب قیمت کاال هستند

معاون نظارت بر بهره برداری شرکت 
آب و فاضالب روستایی خوزستان از 
توزیع سه برابر سرانه آب شرب در 

شهرستان شادگان خبر داد.
علیداد کیانی اظهار کرد: منابع تأمین 
شهرستان  روستاهای  در  شرب  آب 
آبرسانی  انتقال  خطوط  شادگان، 
غدیر، آب حیات، کانال آب جنوب 
که  هستند  کارون  رودخانه  و  شرق 
پس از دریافت در تاسیسات آبرسانی 
و  تصفیه  تکمیلی  مراحل  انجام  و 
گندزدایی آب برای مصرف به شبکه 
های توزیع آب در روستاها پمپاژ و  

توزیع می شود.
وی با اشاره به اینکه منبع تأمین مناسبی که متناسب با کیفیت 
ایده ال و استاندارد در شهرستان شادگان نیست، افزود: با 
توجه به موقعیت جغرافیایی این شهرستان آب شرب همه 
اهالی روستا از منابع با کیفیت مطلوب از جمله آب غدیر 
و آب حیات که از منابع تغذیه خارج از شهرستان هستند 

تأمین می شوند.
معاون نظارت بر بهره برداری آبفار خوزستان تصریح کرد: 
شادگان بیش از  200 روستا دارد که ۱۸4 روستا با جمعیتی 
حدود 90 هزار نفر تحت پوشش این شرکت هستند و مابقی 
روستاها که به صورت پراکنده و با خطوط انتقال آب فاصله 
دادند  و معموال جمعیت کمی دارند  نیز از طریق تانکر سیار 

آبرسانی برای آنها انجام می شود.

  ۷0 حدود  شد:  یادآور  علیدادی 
شادگان  شهرستان  جمعیت  درصد 
همه  که  دارند  سکونت  روستاها  در 
خدمات  پوشش  تحت  روستاها 
آبرسانی این شرکت هستند و به طور 
روزانه و مستمر از نعمت آب شرب 

سالم و بهداشتی برخوردار هستند.
وی بیان کرد: مقدار آب شرب توزیع 
نیاز  تأمین  برای  روستاها   در  شده 
شهرستان شادگان نزدیک به سه برابر 
استاندارد کشوری بوده و حدود 500  
الی ۶00 لیتر به ازای هر نفر در روز 

است.
آبفار  برداری  بهره  بر  نظارت  معاون 
همه  شاید  مختلف  دالیل  به  اینکه   به  اشاره  با  خوزستان 
آب توزیع شده به دست مصرف کننده نرسد، ادامه داد: در 
شهرستان شادگان استفاده از آب شرب برای مصارف غیر 

شرب به خصوص احشام و کشاورزی زیاد است.
فرسودگی  به  مشکالت  از  بخشی  کرد:  عنوان  علیدادی   
البته طی چند  شبکه های توزیع و انتقال مرتبط می شود؛ 
سال گذشته با پیگیری های نماینده و حمایت های استاندار 
کارهای خوبی انجام شده و در حال انجام است؛ همچنین 
سازمان آب و برق نیز پروژه های متعددی برای ارتقاء سطح 
کمی و کیفی آب شرب روستایی را در دستور کار دارد که 
جای تقدیر دارد  و این  اقدامات باعث کاهش هدررفت 

آب شده است.

خوزستان  استان  مرزبانی  فرمانده 
غیر  صید  تن  هشت  از  بیش  گفت: 
شمالی  های  آب  سواحل  در  مجاز 
خوزستان  استان  در  فارس  خلیج 

کشف شد.
سردار عبداله نظرپور در تشریح این 
دریابانی  ماموران  داشت:  اظهار  خبر 
ماهشهر حین گشت زنی در آب های 
فروند  پنج  به  فارس  خلیج  شمالی 
از  خروج  قصد  که  صیادی  شناور 
آب های ساحلی کشورمان را داشتند 
مظنون شده و آنان را توقیف کردند.

خوزستان  استان  مرزبانی  فرمانده 
افزود: ماموران در بازرسی از شناورهای توقیف شده مقدار 
مجوز  بدون  که  مخلوط  ماهی  کیلوگرم   ۷00 و  هفتهزار 

قانونی صید شده بود کشف کردند.

دیگر  عملیاتی  در  داد:  ادامه  وی 
ماهشهر  دریابانی  پایگاه  ماموران 
خودرو  دستگاه   2 توقیف  به  موفق 
نیسان یخچال دار و کشف ۶00 کیلو 

ماهی صید شده غیر مجاز شدند.
پایان  در  خوزستان  مرزبانی  فرمانده 
خدمه   ۱۷ دستگیری  به  اشاره  با 
راننده   2 و  شده  توقیف  شناورهای 
خاطرنشان  رابطه  این  در  خودرو 
کرد: کارشناسان ارزش ریالی هشت 
بالغ  را  ماهی  کیلوگرم   300 و  هزار 
میلیون  هشتصد  و  میلیارد  یک  بر 
نیز  ریال برآورد کردند. 2۷ مردادماه 
جانشین مرزبانی استان خوزستان با اعالم دستگیری چهار 
صیاد غیرمجاز در سوال بندرماهشهر از کشف یک هزار و 

500 کیلوگرم ماهی و میگوی صید شده خبر داده بود.

سازمان  بازرسی  و  نظارت  معاون 
خوزستان  تجارت  و  معدن  صنعت، 
صنفی  واحدهای  تمامی  گفت: 
و  کاال  قیمت  نصب  به  موظف 
نرخنامه در معرض دید عموم هستند 
و شهروندان می توانند هرگونه تخلف 

را به بازرسان گزارش دهند. 
کرد:  اظهار  رحمانی زاده  علی محمد 
افزایش قیمت بسیاری از محصوالت 
قانونی  غیر  صورت  به  بازار  در 
این زمینه  نیست و مردم در  صحیح 
به  نسبت  ارائه شکایات  با  می توانند 

پیگیری این مسایل اقدام کنند.
بازرسی  گشت های  و  نظارت  حاضر  حال  در  افزود:  وی 
این  در  و  است  برنامه  در  غیرصنفی  و  صنفی  واحدهای 
زمینه اولویت ویژه نظارت بر واحدهای عرضه کننده کاال 
و خدمات مانند میوه و تره بار، گوشت قرمز و مرغ، روغن، 

برنج، شیرینی، قند و شکر و تاالرهای پذیرایی است.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، 
معدن و تجارت خوزستان عنوان کرد: 
بازرسان و کارشناسان نظارت و بازرسی 
و  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان 
بازار  بر  شهرستان ها  اصناف  اتاق های 
و مراکز عرضه محصوالت و خدمات 
گروه های  مداوم  به صورت  و  نظارت 
کاالیی پرمصرف را رصد و پایش می کنند.
تمامی  داد:  ادامه  زاده  رحمانی 
نصب  به  موظف  صنفی  واحدهای 
قیمت کاال و نرخنامه در معرض دید 
عموم هستند و شهروندان می توانند 
هرگونه تخلف را به بازرسان گزارش 
داد: گرانفروشی، کم فروشی، عدم نصب  ادامه  دهند. وی 
تخلفاتی  جمله  از  و...  صورتحساب  صدور  عدم  قیمت، 
 ۱24 سامانه  به  را  تخلفات  این  می توانند  مردم  که  هستند 
استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  خبری  ستاد  که 

خوزستان است، گزارش کنند.

آئین افتتاح پروژه های برق رسانی به مناسبت هفته دولت 
فرماندار شهرستان کارون گفت: شرکت توزیع 
نیروی برق اهواز یکی از بهترین شرکت های 

استان در خدمت رسانی به مردم است
  به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق 
اهواز، معصومه خنفری فرماندار شهرستان کارون 
در حاشیه افتتاح پروژه های برق رسانی، بیان کرد: 
شرکت توزیع نیروی برق اهواز یکی از بهترین 
شرکت های استان در خدمت رسانی به مردم 
بوده و در ارائه خدمات هر چه بهتر به شهروندان 

نهایت همکاری را با ما داشته است.
وی با بیان اینکه به دلیل مشکالت موجود در 
در  شهر  شیرین  برق  شبکه  کارون،  شهرستان 
کرد:  اظهار  است،  بوده  قطع  روز  از  ساعاتی 
برق  نیروی  توزیع  شرکت  همت  و  تالش  با 

اهواز در ایجاد ایستگاه پمپاژ و همچنین توسعه و بازسازی 
شبکه برق، شهرستان کارون نسبت به سایر شهرهای استان 
پایدارترین برق را داشته که بر خود الزم میدانم از زحمات 

مدیران و کارکنان این شرکت تشکر کنم.
اینکه شهرستان کارون کمترین  بیان  با  پایان   خنفری در 
مشکالت آب و برق را داشته است، عنوان کرد: احداث 
برق مردم  ارتباطی، در جهت کاهش مشکالت  این خط 
صورت گرفته تا عالوه بر اینکه افت فشار در شیرین شهر 
و روستاهای مجاور را جبران کند، در ساعاتی که خط ۱32 

قطع شده، برق منطقه پایدار بماند.
به  کارون  شهرستان  در  رسانی  برق  پروژه  هشت  افتتاح 

مناسبت هفته دولت

در ادامه طاهر باوی، مدیر امور برق شهرستان کارون نیز 
گفت: هشت پروژه برق رسانی شهرستان کارون با اعتبار 
هشت میلیارد و ۸02 میلیارد ریال به مناسبت هفته دولت در 

این شهرستان افتتاح می شود
 وی بیان کرد: این خط ارتباطی میان ایستگاه شیرین شهر 
و کوت امیر با طول ۱2 کیلومتر احداث شده، زیرا شیرین 
شهر ایستگاه دیگری در کنار آن قرار نداشته و در صورت 
بروز مشکل می بایست تا پایان برطرف شدن مشکل بدون 

برق بماند.
به طول ۱2  ایستگاه  این  اینکه خط شبکه  بیان  با  باوی   
کیلومتر، خط کابلی به طول 3۶ کیلومتر و همچنین تعداد 
2۷۶ پایه برق در ایستگاه بکار رفته است، گفت: با برقراری 
این خط ارتباطی در صورت بروز مشکل در برق رسانی به 

شیرین شهر با انتقال خط به ایستگاه برق کوت 
امیر مشکل مردم حل شده و در آینده شاهد قطع 

برق در این منطقه نخواهیم بود.
 مدیر امور برق شهرستان کارون با اظهار اینکه 
سیاست شرکت توزیع برق اهواز امور شهرستان 
کارون بر مبنای پایدار سازی و توسعه شبکه و 
همچنین تقویت ولتاژ است، عنوان کرد: با توجه 
به دلیل طوالنی بودن خط و در نتیجه آن افت 
ولتاژ، دستگاه اتوبوستر را در محل نصب کرده 
ایم تا در صورت افت ولتاژ، بتوان ولتاژ مورد نیاز 
را جبران کرده و با نصب این دستگاه در تابستان 

سال جاری مشکل خاصی نداشته باشیم.
 وی در پایان به پروژه های دیگر شرکت در 
هفته دولت اشاره کرد و افزود: عالوه بر این 
پروژه که با اعتباری بالغ بر سه میلیارد و 49۷ میلیون ریال 
افتتاح می شود، هفت پروژه دیگر با اعتبار پنج میلیارد و 
305 میلیون ریال نیز به مناسبت هفته دولت افتتاح می 

شود.
 الزم به ذکر است، پروژه های کوی شهید تقوی با اعتبار 
5۱2 میلیون ریال، روستای سویسه باوی با اعتبار 3۱0 میلیون 
ریال، ایستگاه پمپاژ آب خام جدید تصفیه خانه کوت عبداهلل 
با اعتبار یک میلیارد و 200 میلیون ریال، کوی امام حسین)ع( 
با اعتبار یک میلیارد و 5۱0 میلیون ریال، روستای جنگیه با 
اعتبار 430 میلیون ریال، روستای قطعه کوچک با اعتبار 5۸3 
میلیون ریال و همچنین پروژه روستای ابوناگه با اعتبار ۷۷0 

میلیون ریال در همین هفته افتتاح می شوند.

آگهی فقدان سند
آقای محمدرضا افضالن با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی 
شده دفترخانه ۱۶۱ اهواز مدعی است که سند مالکیت دو 
سهم مشاع از چهارده سهم پالک  2420/۱۷ واقع در بخش 
2 اهواز در صفحه 22۷ دفتر 25۷ ذیل ثبت 4۷92۸ بنام 
محمدرضا افضالن ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم 
گردیده و برابر سند قطعی شماره ۶۸035 مورخ ۸۱/۱2/4 
انتقال  الواسطه  مع  نامبرده/  اهواز  دفترخانه 5۶   تنظیمی 
قطعی یافته که برابر اسناد ۶۸035 تاریخ ۸۱/۱2/4 دفترخانه 
5۶ اهواز نزد بانک تجارت در رهن است که به علت سهل 
لذا بدستور تبصره یک اصالحی  انگاری مفقود گردیده 
ماده ۱20 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم 
یک نوبت آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله 
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد می تواند ظرف 
مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم دارد و در غیر اینصورت پس از سپری 
شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام 

مالک صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار: 97/6/3
شماره: 5/129 م/الف

نصرت اله - رئیس ثبت شهرستان اهواز ناحیه دو

 آگهی فقدان سند
استشهاد گواهی  برگ  تسلیم دو  با  بیگدلی  بهنام  آقای 
شده دفترخانه ۱۶۱ اهواز مدعی است که سند مالکیت 
ششدانگ پالک  2۷02/5۱35 واقع در بخش 2 اهواز در 
صفحه ۶4 دفتر 90 ذیل ثبت ۱۱5۱5 بنام بهنام بیگدلی 
برابر  و  گردیده  تسلیم  و  صادر  مالکیت  سند  و  ثبت 
تنظیمی   93/3/20 مورخ   ۱9۷555 شماره  قطعی  سند 
دفترخانه 2۷   اهواز نامبرده/ مع الواسطه انتقال قطعی 
............... اهواز  ............ دفترخانه  برابر اسناد  یافته که 
نزد ...............  در رهن است که به علت سهل انگاری 
مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده ۱20 
یک  عموم  اطالع  جهت  مراتب  ثبت  قانون  نامه  آیین 
نوبت آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله یا 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد می تواند ظرف 
مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم دارد و در غیر اینصورت پس از 
سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت 

المثنی بنام مالک صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار: 97/6/3

شماره: 5/1293 م/الف
نصرت اله- رئیس ثبت شهرستان اهواز ناحیه دو

آگهی فقدان سند
آقای محمدعلی فیروزی اهوازی با تسلیم دو برگ استشهاد 
گواهی شده دفترخانه ............. اهواز مدعی است که سند 
بخش  در  واقع   ۱9۸۸/۶34۱ پالک   ششدانگ  مالکیت 
2 اهواز در صفحه ۶۱ دفتر 5۸۸  ذیل ثبت ۸۸۱54 بنام 
مالکیت صادر  سند  و  ثبت  اهوازی  فیروزی  محمدعلی 
و تسلیم گردیده و برابر سند قطعی رای شماره ۷05۶/ه 
اول مورخ ۸۶/۶/2۶ دفترخانه اداره ثبت شهرستان اهواز 
نامبرده/ مع الواسطه انتقال قطعی یافته که برابر اسناد ............ 
دفترخانه ............... اهواز نزد ...............  در رهن است که 
به علت سهل انگاری مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک 
اصالحی ماده ۱20 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع 
عموم یک نوبت آگهی می شود که هرکس مدعی انجام 
معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد می تواند 
ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم دارد و در غیر اینصورت پس از سپری 
شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی 

بنام مالک صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار: 97/6/3
شماره: 5/1296 م/الف

نصرت اله- رئیس ثبت شهرستان اهواز ناحیه دو

آگهی فقدان سند
آقای خلیل شحیطاط با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی 
شده دفترخانه ۱94 اهواز مدعی است که سند مالکیت 
پالک  44۸9/۱ واقع در بخش یک اهواز در صفحه 5۱۷ 
دفتر 2۶ ذیل ثبت 53۶4 بنام حمید حسین سالماتی ثبت 
و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده و برابر سند قطعی 
شماره ۱32۸۸5 مورخ ۷۸/5/۱9 دفترخانه 2۷  اهواز نامبرده 
انتقال قطعی یافته که برابر اسناد ۱32۸۸۷ و 253۶۸۶ در 
تاریخ های ۷۸/5/۱9 و ۸۷/۱۱/29 دفترخانه 2 و 2۷  اهواز 
به علت  که  است  در رهن  ایران  نفت  ملی  نزد شرکت 
سوختگی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی 
ماده ۱20 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم 
یک نوبت آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله یا 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت 
ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم دارد و در غیر اینصورت پس از سپری شدن 
مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک 

صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار: 97/6/3
شماره: 5/1289 م/الف

نصرت اله- رئیس ثبت شهرستان اهواز ناحیه دو

آگهی فقدان سند
آقای زاهد مقام وکیل مالک طی وکالتنامه شماره 50۷54 
مورخ 9۶/۱2/۷  با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی شده 
دفترخانه 95 اهواز مدعی است که سند مالکیت ششدانگ 
صفحه  در  اهواز   ۷ بخش  در  واقع   902/۱335 پالک  
........... دفتر ............ ذیل ثبت .............  بنام معصومه احمد 
خسروی ثبت و سند مالکیت 9۷۸550 الف/95 صادر و 
تسلیم گردیده و برابر سند قطعی شماره 49۶3۱  مورخ 
9۶/۸/4 دفترخانه 95 اهواز نامبرده انتقال قطعی یافته که 
برابر اسناد ............ دفترخانه ............... اهواز نزد ...............  
در رهن است که به علت سهل انگاری مفقود گردیده لذا 
بدستور تبصره یک اصالحی ماده ۱20 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب جهت اطالع عموم یک نوبت آگهی می شود که 
هرکس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود 
انتشار  می باشد می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ 
این آگهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد و در 
غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم 
واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد .

تاریخ انتشار: 97/6/3
شماره: 5/1290 م/الف

افشین - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز



فیلم های مبتذل نتیجه سانسور شدید است
داریوش مهرجویی به نقش ممیزی ها هم اشاره دارد و به عنوان کسی که تعداد زیادی از آثارش 
از دم تیغ ممیزی گذشته اند تاثیر این ماجرا را در تغییر روند فیلمسازی کارگردانان و نوع فیلم هایی 
که این روزها تولید می شود بسیار می داند و تأکید دارد: »اصال این توسعه بی دریغ فیلم های مبتذل 
را باید مدیون سانسور شدید و گاه بی رحم آن دانست.« این کارگردان در سال ها فیلمسازی خود 
با بازیگران متعددی کار کرده که در میان آن ها تعداد حضور برخی چهره ها بیشتر بوده است. 
مهرجویی بیشترین میزان همکاری را با مرحوم عزت اهلل انتظامی داشت که در ده فیلم از او دعوت 

به بازی کرده بود و بعد هم زنده یاد خسرو شکیبایی با شش فیلم در رده دوم بود.

»آرزوی حذف عربستان«؛
 جنجالی که حرف فردوسی پور به پا کرد

حرف های عادل فردوسی پور در پایان بازی ایران و کره جنوبی بازتاب زیادی در فضای مجازی 
داشت. »عادل فردوسی پور پس از حذف تیم فوتبال امید ایران از بازی های آسیایی یک باره 
گفت: »ایشاهلل عربستان هم حذف بشه... « البته او اشاره اش به این بود که حذف ایران کارمای 
رفتار بازیکنان تیم ملی در برابر میانمار بوده است و عربستانی ها هم که همین کار غیر فوتبالی 
را کرده اند، امیدوار است که چوب این رفتارشان را بخورند و از گردونه رقابت ها حذف شوند! این 
گفته او شاید خیلی ها را سر کیف آورد اما در شبکه های اجتماعی انتقادهای زیادی را تجربه کرد. 
در روزی که قهرمان چینی، اشک های روی گونه الهه منصوریان را پاک کرده بود، این نوع گفته 
فردوسی پور را بسیاری از کاربران توئیتری نقد کردند و آن را گونه ای از گفتارهای ناصحیح معرفی 
کردند که ختم به مرگ بر فالن کشور یا شعارهایی از این دست می شود. البته فردوسی پور بعد از 
برنامه هم تأکید داشت همان طور که درباره تیم ملی ایران گفته، رفتار دو کشور در مسابقاتشان 
در تضاد با روحیه جوانمردی در فوتبال بوده است و فقط آرزویش این بوده است که نتایج فوتبال 

روی زیبایی هایش رقم بخورد نه مهندسی شده.«/خبرآنالین

واکنش بهزیستی به ادعای
 مدیری درباره کمبود شیرخشک

مهران مدیری درحالی درآمد برگزاری کنسرت اخیر خود را به کودکان یک خیریه اختصاص داد 
که مدعی شد به دلیل کمبود شیرخشک، به این کودکان آب قند داده شده است. همزمان با 
این اظهارات مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان بهزیستی با رد کمبود شیرخشک در مراکز 
نگهداری کودکان، از مهران مدیری خواست که خیریه و مرکز مورد اشاره را به بهزیستی معرفی 
کند. محمد نفریه در گفت وگو با ایسنا، با تأکید بر اینکه مراکز نگهداری کودکان و شیرخوارگاه های 
کشور با مشکل کمبود شیرخشک مواجه نیستند، گفت: انتظار داریم قبل از مطرح شدن چنین 
موضوعاتی از سوی افراد شناخته شده، صحت و سقم آن از طریق مسئوالن پیگیری شود. وی 
با اشاره به اینکه خبر مجعول کمبود شیرخشک در برخی شیرخوارگاه ها، سال هاست در فضای 
مجازی دست به دست می شود و بارها از طریق رسانه ها کذب بودن آن اثبات شده است، افزود: 
وزارت بهداشت سهمیه شیرخشک شیرخوارگاه ها را هر ساله در اختیار سازمان بهزیستی قرار 
می دهد و این سازمان نیز شیرخشک مورد نیاز مراکز را در اسرع وقت توزیع می کند. همچنین 
عالوه به شیرخوارگاه ها بخشی از این سهیمه در اختیار مراکز معلولین زیر یکسال قرار می گیرد. 
مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان بهزیستی، از مهران مدیری خواست که خیریه مورد اشاره را 
معرفی کند و در عین حال از تمامی سلبریتی ها خواست که قبل از مطرح شدن چنین موضوعاتی، 

صحت چنین مسائلی از مسئولین سازمان بهزیستی پرسیده شود.

رشد ۶۰۰ درصدی سفر ایرانیان به گرجستان
به گفته سفیر گرجستان در ایران از سال ۲۰۱6 تا کنون سفر ایرانی ها به این کشور 6۰۰ درصد 
رشد داشته است و به گفته سفیر ایران در گرجستان نیز پیش بینی شده، سفر ایرانی ها به این 
کشور که سال گذشته نزدیک به ۳۵۰ هزار نفر بود، امسال به یک میلیون نفر برسد. گرانی بلیت 
هواپیما و حذف ارز مسافرتی، هواداران گرجستان و چارترکننده ها را برای مقطعی آنچنان شوکه 
کرد که با ریزش ناگهانی جمعیت مسافران، برخی از آژانس ها به حذف پروازهای چارتری این 
مسیر در ماه های باقی مانده از فصل تابستان دست زدند، اما با چوب حراج همان چارترکننده ها 
در این رزوها، بار دیگر گرجستان به عنوان یکی از مسیرهای ارزان خارجی به فهرست مقاصد 

سفر ایرانی ها بازگشته است. ایران و گرجستان از سال ۲۰۱6 رژیم لغو روادید را بازاجرا کردند که 
به گفته سفیر گرجستان در ایران از آن زمان تا کنون سفر ایرانی ها به این کشور 6۰۰ درصد رشد 
داشته است و به گفته سفیر ایران در گرجستان نیز پیش بینی شده سفر ایرانی ها به این کشور که 

سال گذشته نزدیک به ۳۵۰ هزار نفر بود، امسال به یک میلیون تن برسد.

آمارهایی از وضعیت خودکشی در ایران
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با اشاره به نبود روند دقیق ثبت آمار خودکشی در کشور 
گفت: روند خودکشی در ایران معموال ثابت بوده و رقمی در حدود ۵ تا ۷ مورد در هر ۱۰۰ هزار 
نفر را نشان می دهد. حسن موسوی چلک با بیان اینکه آمار موارد »اقدام به خودکشی« با آمار 
موارد »منجر به فوت« متفاوت است، افزود: تنها مرجع آمار مربوط به خودکشی های منجر به 
فوت سازمان پزشکی قانونی است. اما معموال آمارهای این حوزه دقیق نیست، چون ممکن است 
دلیل مراجعه به بیمارستان، به دنبال نوع نگاه اجتماعی نسبت به خودکشی یا استفاده از خدمات 
بیمه ای مطرح نشود. به همین دلیل معموال آمار اقدام به خودکشی حداقل سه برابر بیشتر از 
تعدادی است که اعالم می شود. وی با اشاره به اینکه گاهی اعالم آمارهای مربوط به این آسیب 
اجتماعی به دلیل تفاوت در تعاریف دچار تفاوت هایی است، اظهار کرد: همچنین در سالنامه آماری 
که توسط مرکز آمار ایران منتشر می شود نیروی انتظامی هم آمار موارد مربوط به خودکشی منجر 
به فوت و اقدام به خودکشی را اعالم می کند اما آمار مربوط به پزشکی قانونی بیشتر مورد استناد 
قرار می گیرد. با وجود این، آمار ثبت خودکشی در کشور روند ثابتی را نشان می دهد و در حدود ۵ 

تا ۷ نفر از هر۱۰۰ هزار تن است.

دانشگاه آزاد و مسأله وسایل شخصی فرهاد رهبر
در پی انتشار تصویری در برخی شبکه های اجتماعی درباره ممانعت از انتقال وسایل شخصی 
رئیس سابق دانشگاه آزاد توسط وی به بیرون از دانشگاه، روابط عمومی دانشگاه طی اطالعیه ای 
این خبر را تکذیب کرد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی، در پی انتشار یک تصویر 
درباره ممانعت از انتقال وسایل شخصی رئیس سابق دانشگاه توسط وی به بیرون از دانشگاه در 
برخی شبکه های اجتماعی و پیام رسان، ضمن تکذیب این خبر و تصویر، اعالم می شود که 
خبر مذکور بی پایه و اساس بوده و به هیچ وجه صحت ندارد. فرهاد رهبر هم اکنون از مسئوالن 
و عضو هیأت امنای دانشگاه آزاد اسالمی است و یک جریان مشکوک که از جابجایی بدون 
حاشیه و اخالقی دو مدیر انقالبی ناراحت است، در تالش است با سوژه سازی و حاشیه پردازی 
دروغین توجه افکار عمومی را به خود جلب کند. دانشگاه آزاد اسالمی حق پیگیری قضایی علیه 
منتشرکنندگان این خبر کذب را برای خود محفوظ می داند و نتایج این پیگیری ها به اطالع 

افکار عمومی خواهد رسید.

واکنش احسان علیخانی به ناراحتی
 خواهران منصوریان پس از باخت در فینال

احسان علیخانی خطاب به خواهران ووشوکار منصوریان، با تأکید بر اینکه مدال نقره شان ارزش 
طال دارد، اظهار کرد که این مدال گویا آن است که همچنان باید مانند تمام زندگی تان بجنگید. 
احسان علیخانی با انتشار ویدئویی از خواهران منصوریان )الهه و شهربانو( در اینستاگرام نوشت: 
»نقره هم در دستان شما طالیی می شود وقتی بفهمد که شما چه عیاری دارید در زندگی، شما 
تماِم سختیها و نا امیدیهای زندگی را نقره داغ کردید، این نقره، یعنی هنوز هم باید بجنگید، مثل 
تمام عمرتان که جنگجو بودید. «این دو خواهر ووشو کار روز گذشته در مسابقات فینال وزن های 

خودشان به حریفان چینی باخته و صاحب مدال نقره شدند.

غیرخودی در رأس نظام وجود ندارد
امام جمعه مشهد تأکید کرد: ما و عزیزان در پای نظام خودی هستیم. در رأس نظام، غیرخودی 
وجود ندارد؛ چه در دولت و چه در مجلس و چه در قوه قضاییه. در رأس مسئولیت ها اینهایی که 

هستند، خودی هستند و غیرخودی نداریم.

استقبال رسانه های انگلیس از مرخصی نازنین زاغری
سفیر ایران در لندن از استقبال رسانه های انگلیسی از مرخصی نازنین زاغری خبر داد. حمید 
بعیدی نژاد در صفحه توئیتر خود نوشت: افکارعمومی و  تقریبا تمامی رسانه های تصویری و 

نوشتاری انگلیس در سطح وسیعی از تصمیم مقامات کشورمان برای صدور اجازه مرخصی خانم 
زاغری از زندان برای دیدار با فرزند و خانواده اش تشکر و استقبال نمودند.

مرگ مشکوک دختر ۱۴ ساله یزدی
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با اشاره به مرگ ناگوار دختر نوجوان 
یزدی گفت: علت فوت این دختر هنوز مشخص نیست و با تشکیل کمیسیون پزشکی نتیجه 
فوت مشکوک این دختر مشخص خواهد شد. نیکوکاران افزود: همه موارد فوت های مشکوک 
مورد بررسی پزشکی قانونی قرار می گیرد و در صورت وجود هرگونه قصور پزشکی، نتیجه متعاقبا 
اعالم خواهد شد. وی با بیان اینکه نمی توان بی دلیل و بدون بنیان علمی قصور پزشکی را در 
این حادثه دخیل دانست، از مردم خواست در دریافت اخبار ابتدا از صحت و سقم آن مطمئن باشند 
و به شایعات فضای مجازی توجه نکنند. گفته شده زهرا کریمی نوجوان ۱4 ساله یزدی امروز با 
عارضه دل درد در بخش اورژانس یکی از بیمارستان های یزد بستری و پس از اقدامات اولیه به 
وی آرامبخش تزریق شده است. وی پس از سه ساعت مجددا آرام بخش دریافت می کند، اما 
پس از دریافت نوبت دوم آرامبخش پدر این دختر به ایستگاه پرستاری مراجعه کرده و خبر از حال 
وخیم دخترش می دهد. پرستاران بیمار را به اتاق احیا منتقل می کنند، اما دختر ۱4 ساله در اتاق 

احیا به طرز مشکوکی فوت می کند.

زیمنس از ایران می رود
شرکت زیمنس خروج از ایران را به دلیل بازگشت تحریم های آمریکا اعالم کرد. این شرکت 
در مونیخ روز جمعه )دوم شهریور( اعالم کرد، می خواهد اقدامات مناسب را با توجه به "تغییر 
چندجانبه شرایط در رابطه ایران" انجام دهد. زیمنس تأکید کرد، این شرکت تالش می کند تا 
همه محدودیت های صادراتی، از جمله تمامی مقررات "مربوط به تحریم های ثانوی آمریکا" در 

نظر گرفته شود

اعالم کیفرخواست »باقری درمنی« 
به اتهام »افساد فی االرض«

جلسه علنی رسیدگی به اتهامات حمید باقری درمنی متهم فساد اقتصادی شنبه سوم شهریور 
ساعت ۱۰ صبح به ریاست قاضی صلواتی برگزار می شود. این پرونده فساد اقتصادی شامل ۱۵۵ 
جلد است و ۳۳متهم دارد. پرونده ۳۲۵ صفحه کیفرخواست دارد و حمید باقری درمنی در مورد 
افساد فی االرض تفهیم اتهام شده است. گفتنی است در جلسه فردای محاکمه باقری درمنی، 
دادگاه از همه متهمان برای حضور در جلسه محاکمه دعوت کرده است. همچنین از شرکت ها و 
نهاد های شاکی نیز خواسته شده که در دادگاه حضور داشته باشند؛ بنا بر این گزارش، این پرونده 

۱۰ شاکی دارد که مهمترین شاکی آن شرکت نفت جی است.

مشکالت کنونی تقصیر دولت نیست
فرج اهلل رجبی عضو فراکسیون امید مجلس با اشاره به طرح سؤال از رئیس جمهور، گفت: ما باید 
حدود اختیاراتی را که قانون برای نمایندگان به رسمیت شناخته به رسمیت بشناسیم. نباید اگر یک 
نماینده از اختیارات خودش برای طرح سؤال از رییس جمهور و یا وزیری استفاده می کند، از ابتدا 
تخطئه اش کنیم و با نگاه منفی به موضوع نگاه کنیم. آن هایی هم که طرح سؤال از رئیس جمهور 
را امضا نکرده اند باید حقوقشان به رسمیت شناخته شود. بنابراین باید این موضوع را به عنوان اختیار 
قانونی برای طرفین در نظر گرفت. نماینده شیراز در مجلس شورای اسالمی، تأکید کرد: مسائل 
امروز مملکت ما مسائل بسیار پیچیده ای است البته بخشی از آن به دولت برمی گردد اما قسمتی 
از آن هم به دلیل شرایط و وضعیت کالن اقتصادی است بنابراین نمی توان گفت کلیه اختیارات در 
چارچوب وظایف رئیس دولت است که در مورد آن پاسخ بدهد. البته ما حتماً به سیاست های ارزی 
و سیاست دولت در مورد سکه انتقاد داریم و معتقدیم که خوب عمل نشده است. اما این موضوع 
به معنای آن نیست که تمام اتفاقاتی که افتاده را نتیجه تصمیمات دولت می دانیم. / اعتمادآنالین

روحانی با صراحت در مجلس صحبت خواهد کرد
حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهور در مراسم سالروز 
صنعت دفاعی بیان کرد: برخی از جمالت رئیس جمهور حاوی پیام های روشنی برای مدعیان 
گزینه های رو میز بود. مشاور رئیس جمهور با بیان اینکه صحبتهای اخیر رئیس جمهور برای 
آمریکایی ها معنادار بود؛ گفت: آقای روحانی با صراحت اعالم کرد که دشمنان خیال حمله به 

ایران را از ذهن خود دور کردند که دلیل این موضوع صلح طلبی نیست، بلکه ناشی از قدرت 
دفاعی ایران است. وی تأکید کرد: قدرتمندبودن کشورمان ضمانت بیشتری برای ایجاد صلح و 
امنیت منطقه ایجاد می کند. مشاور رئیس جمهور اظهار کرد: اقدامات مهمی در حوزه دفاعی اتفاق 
افتاده است که نمونه آن رونمایی و پرواز جنگنده کوثر انجام بود. آشنا با بیان اینکه جنگنده کوثر 
افتخار ملی است؛ گفت: انشاءاهلل در هفته دولت برنامه ها و طرحهای دیگر هم اعالم می شود. 
وی درباره طرح سؤال از رئیس جمهور هم تأکید کرد: رئیس جمهور در مجلس حتما با صراحت 
و قاطعیت صحبت خواهد کرد و مخاطبین وی نمایندگان مجلس، ملت ایران و مردم خارج از 

کشور هستند. / باشگاه خبرنگاران

توضیحات رئیس جمهور در مجلس
 باید پاسخ صحیح به افکار عمومی باشد

علی صوفی فعال سیاسی اصالح طلب، اظهار داشت: سؤال نمایندگان مجلس از رئیس جمهور 
باید از دل جامعه باشد و باعث شود مردم در جریان امور قرار بگیرند. وی افزود: در طرف 
مقابل، توضیحات آقای رئیس جمهور هم باید برای افکار عمومی و مردم اقناع کننده باشد؛ 
به  پاسخ صحیح  باید  در حقیقت  در مجلس مطرح خواهد کرد،  را  آنچه  روحانی  آقای 
افکارعمومی باشد. صوفی تصریح کرد: در شرایط بد اقتصادی فعلی، تبعا سؤاالتی برای 
مردم مطرح است و نمایندگان مجلس در واقع می خواهند نسبت به عملکرد دولت و نقش 
دولت در به وجود آمدن وضع موجود، از خود عکس العمل نشان بدهند؛ این مسإله جنبه 
مثبت قضیه است. وی اضافه کرد: نمایندگان مجلس کسانی هستند که به همین کابینه 
و به برنامه های تک تک وزرا، رأی دادند؛ این برنامه ها به گونه ای بود که چشم انداز 
مثبتی را ارائه می کرد و نقش مثبتی را از حضور آن وزیر در راس آن وزارتخانه به نمایش 

می گذاشت. /مهر

اجازه افزایش قیمت خودرو را
 شورای رقابت صادر می کند

محمد امامی امین معاون امور هماهنگی اقتصادی استانداری تهران، در رابطه با احتمال 
افزایش قیمت خودروهای داخلی از هفته آینده اظهار کرد: موضوع خودرو یک بحث کامال 
تخصصی است که مسئولیت آن بر عهده شورای رقابت است . وی افزود: بنده به عنوان 
معاون استاندار موافق افزایش قیمت هیچ کاالیی نیستم؛ اما در موضوع افزایش قیمت 
خودرو بنده تصمیم گیرنده نیستم. امامی امین گفت: ما باید مراقب هزینه های زندگی مردم 
باشیم به همین دلیل با افزایش قیمت ها مخالفت می کنیم. وی ادامه داد: دلیل افزایش 
قیمت خودرو از سوی شورای رقابت این است که هم اکنون قیمت کاالها در کارخانه با 
قیمت کاال در بازار متفاوت است که سود این تفاوت به جیب دالالن می رود. به گزارش 
باشگاه خبرنگاران جوان، معاون امور هماهنگی اقتصادی استانداری تهران تصریح کرد: 
قیمت تمام شده کاال در خودروسازی ظاهرا بیشتر از آن عددی است که اعالم می شود. 
خودروسازان می گویند که قیمت خودرو را آزاد کنید تا این تفاوت قیمت ها کم شود و 

ما بتوانیم قیمت خودرویی که در بازار عرضه می شود را ارزان کنیم. / باشگاه خبرنگاران

قمه زنی مورد سوءاستفاده دشمن قرار می گیرد
حجت االسالم والمسلمین محسن قرائتی، رئیس ستاد اقامه نماز با بیان اینکه در برخی 
از آیات قرآنی که نازل شده بود برخی معانی دو پهلو بود و دشمنان می توانستند از آن ها 
سوءاستفاده کنند، گفت: پس از اینکه یهود از یک آیه قرآن به نوعی استفاده کرد که 
می خواست مسلمانان را احمق معرفی کند، آیه نازل شد که کلماتی را به کار نبرید که 
دشمنان سوءاستفاده کنند. در شهری برخی قمه می زدند و دشمن از این حرکت آن ها 
سوءاستفاده می کرد. وقتی در بین آن ها حاضر شدم به آن ها گفتم شما مصداق همان آیه 
قرآن هستید که یهود از آن آیه به ضرر مسلمانان استفاده کرد. کاری را که انجام می دهید 
به عشق امام حسین )ع( است اما دشمن دوازده بار شما را نشان می دهد و می گوید شیعه 
مرض روانی دارد. اگر کسی را نکشد خودش را می کشد. تا شیعه را در سایت ها سرچ 
می کنیم یک فرد خونی مقابل دیدگان می آید. این کار، عملی است که نباید انجام بدهیم 
هر چقدر هم به نیت عشق امام حسین )ع( باشد چرا که دشمن از آن سوءاستفاده کرده و 

به ضرر مسلمانان عمل می کند./ایسنا
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تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی با ارائه طرحی به دنبال 
آن هستند تا شفافیت را در پارلمان ایران هم ساری و جاری کنند اما 

آیا این تغییر صورت می گیرد؟
»شفافیت خوب است اما برای دیگران« این حکایت خانه ملتی است 
که دائما بر طبل شفافیت می کوبد اما وقتی نوبت به خودش می رسد 
پای اما و اگر ها هم به میان می آید. هرچند تذکرات اخیر و بحث 
داغ تحقیق و تفحص از مجلس موضوع شفافیت مالی خانه ملت را 
بر سر زبان ها انداخته است اما موضوع اتاق شیشه ای و محاسن 
آن تنها به وضعیت مالی ختم نمی شود بلکه می تواند دامن ارای 

نمایندگان را هم دربر بگیرد ان هم با این پیش فرض که اگر 
پرده غیرعلنی از آرای وکالی ملت برداشته شود نمایندگان 
بابت هر رای، خود را پاسخگو می بینند و این موضوع می 
تواند کارنامه ای برای تشخیص عملکرد آنها باشد. همانطور 
که پارلمان برخی کشورها از جمله امریکا، کانادا و حتی تونس 
این شیوه را در پیش و نتیجه مطلوبی از آن گرفته اند. حاال 
تعدادی از نمایندگان با ارائه طرحی به دنبال آن هستند تا این 
علنی شدن را در پارلمان ایران هم ساری و جاری کنند اما آیا 

این تغییر صورت می گیرد؟
رأی گیری در مجلس چگونه است؟

»دستگاه الکترونیکی،علنی با ورقه، مخفی با ورقه، قیام و 
قعود« اینها روش هایی است که ماده ۱۲۲ آئین نامه داخلی 
مجلس آن را برای رای گیری تعیین کرده است. بر اساس 
تبصره ب این ماده اصل بر رای مخفی است و در مواردی با 

درخواست ده نفر از نمایندگان درخواست برای علنی شدن آرا به رای 
گذاشته می شود و چنانچه اهالی خانه ملت به درخواست رای مثبت 
دهند رای گیری با اسم و علنی خواهد شد. موضوعی که در ماجرای لوایح 
چهارگانه دولت به کار گرفته شد و ۱۲نفر از نمایندگان درخواست علنی 
شدن آرا را دادند اما این امر به مزاق دیگر نماینده ها خوش نیامد و همین 

موضوع باعث شد تا بحث رای علنی منتفی شود.

خاک بر سر نماینده ای که می ترسد
محمدجواد فتحی نماینده مردم تهران عضو کمیسیون حقوقی و 
قضایی درباره طرح یک فوریتی درباره شفاف شدن آرا نمایندگان 
به خبرآنالین گفت: چنانچه این طرح اعالم وصول و در مجلس 
تصویب شود قطعا می تواند بالندگی مجلس را به دنبال داشته باشد 
چراکه نمایندگان خود را در برابر رایی که می دهند مسوول می بینند 

و مجبور می شوند برای هر طرح و الیحه ای تحقیق کنند.
او ادامه داد: متاسفانه ما قوانینی را در همین مجلس تصویب کردیم 
که به واسطه آن خسارت های زیادی به کشور وارد شد اما امروز 
هیچ مسوولیتی متوجه نمایندگانی که در آن مقطع به  ان طرح و 

الیحه رای مثبت دادند نیست. او گفت: پایه و اساس موسسات مالی 
و اعتباری در قانونی ریخته شد که مجلس آن را تصویب کرد و حتی 
راه برای ورود بانک مرکزی را مسدود کرد. نتیجه ان قانون این شد 

که امروز چند صد میلیارد خسارت به کشور خورده است.
فتحی در پاسخ به این سوال که آیا این شفافیت آرا می تواند حساسیت 
شورای نگهبان را نسبت به نمایندگان بیشتر کند گفت: اگر نماینده 
ای از نظر شورای نگهبان می ترسد باید گفت خاک بر سر آن نماینده.

مخالفان شفافیت در سه طیف مجلس
حسینعلی حاجی دلیگانی از دیگر نمایندگان امضا کننده این طرح 

است به خبرآنالین گفت: ما این طرح را به هیات رئیسه تقدیم کردیم 
و به دنبال ان هستیم تا آن را عملیاتی کنیم اما از آنجایی که خیلی 
تمایل ندارند شفافیت وجود داشته باشد مخالف این طرح هستند و 
معموال بخشی از نمایندگان مقابل این طرح جبهه می گیرند در حالی 
که الزم است این موضوع برای جامعه تبیین شود به طوری که همه 

نمایندگان مجبور شوند به آن تن بدهند.
او ادامه داد: از انجایی که به شدت معتقد به بحث شفافیت بودم 
حضور و غیاب هایم را بر روی سایتم قرار دادم و از هیات رئیسه هم 
درخواست کردم تا مواردی مانند تعداد تذکرات و محورهای آن را به 

من بدهند تا جزئیات آن را به اطالع مردم برسانم.
حاجی دلیگانی در پاسخ به این سوال که شفاف نبودن ایا باعث ایجاد 
عدم مسئولیت نمی شود گفت: وقتی ما از مبارزه با رانت و فساد می 
گوییم گام اول آن شفافیت است. وقتی ما به سمت شفافیت حرکت 
کنیم با بیشتر شدن نظارت عمومی کم کم عرصه برای بروز فساد 
تنگ می شود. او درباره اینکه باید برای به تصویب رسیدن این طرح 
تالش زیادی کرد گفت: خیلی از نمایندگان با این طرح موافق نیستند 

و مخالفان را در هر سه طیف می توان مشاهده کرد.

مخالفی که کارنامه
 بدون رای می خواهد

قائمشهر  مردم  نماینده  ادیانی  علی  این طرح  از مخالفان  یکی 
بود که به خبرآنالین گفت: من معتقدم به جز مسائل محرمانه 
که  از هر چیزی  و  باشند  ای  اتاق شیشه  در یک  باید  مجلس 
می تواند به شفافیت ختم شود دریغ نکرد و به جد اعتقاد دارم 
همه چیز باید در منظر دید و رای مردم قرار بگیرد و این اعتقاد 
پوپولیستی یا برخاسته از آرمانگرایی نیست چراکه این ریشه در 
قانون اساسی است. وقتی قانون اساسی تصریح می کند مشروح 
برسد همان  مردم  نظر  و  به سمع  باید  مذاکرات مجلس 

اصرار قانون بر شفافیت است.
او در پاسخ به این سوال که چقدر علنی شدن آرا می تواند 
نمایندگان را مسوول و پاسخگو کند گفت: رای گیری بر 
اساس قوانین مجلس است و طبق قانون باید رای گیری در 
مجلس به جز مواردی که خود نمایندگان درخواست علنی 
ارزیابی  معیار  و  لذا مالک  باشد.  مخفی  دارند  را  ان  شدن 
نمایندگان را می توان تذکرات پیشنهادات و نطق های آنان 

قرار داد.
او درپاسخ به این سوال که با معیار قرار دادن نطق و تذکر یعنی 
حرکت به سمت ظاهرسازی ها و رفتارهای پوپولیستی گفت: 
من این اعتقاد را ندارم  به نظرم رفتار نمایندگان را می توان در 
نحوه عملکرد او در مجلس در نظر گرفت و اتفاقا باید مجلس 
در پایان سال سوم یک کارنامه ای برای نمایندگان صادر کند 

تا آن کارنامه مالک ارزیابی مردم شود.

خالف آئین نامه
با وجود انکه زمزمه ها بر سر تصویب یا عدم تصویب این طرح در 
مجلس به شدت داغ شده است اما صحبت مسعود پزشکیان، نائب 
رئیس مجلس شورای اسالمی آب پاکی بود بر دست همه متقاضیان 
شفافیت در زیر سقف هرمی مجلس. او به خبرانالین گفت: این طرح 
مغایر با آئین نامه مجلس است و نمی تواند مطرح شود. به عبارت 
دیگر ائین نامه صراحتا بیان کرده است ارا باید به صورت غیرعلنی 
باشد وقتی خالف این موضوع مطرح می شود مشخص قابل طرح 
نیست و ابتدا باید قانون آئین نامه را اصالح کنیم و سپس به بررسی 

این طرح بپردازیم.
با این تفسیر هرچند هنوز این طرح فرصتی برای مطرح شدن در 
صحن علنی مجلس پیدا نکرده است اما به نظر می رسد مطرح 
شدنش هم چندان فرقی در شرایط موجود ندارد و اگر نظر به مخالف 
آئین نامه بودن از دستور کار خارج نشود باز نمایندگان زیر بار این 

شفافیت نخواهند رفت. 

گویی در زیرزمین مدرسه فیضیه عملیات »اسب تروآ« طراحی شده بود؛ 
در سه گام، تجمع در بطن حوزه، سخنرانی علیه حوزه و تبدیل تجمع به 
تظاهرات، تا شاید بستر برای پروژه های بعدی در حوزه آماده شود. البته 
تظاهرات امکان اجرا نیافت. این عملیات روز قبل مراسم، به نام گروهی به 
نام »تشکل اساتید« پیامک شد: »تجمع بزرگ روحانیون ومردم موضوع: 
پنجشنبه  ازغدی  رحیم پور  استاد  سخنران:  اقتصادی  عدالت  اجرای 
۹۷/۵/۲۵ ساعت ۱۰:۳۰ صبح، مدرسه فیضیه دبیرخانه تشکل اساتید. 
البته در چند سال گذشته، این تشکل نهادی بود برای برخی تا تنها خود را 
مجری »حوزه انقالبی« معرفی کنند تا شاید در پس پرده این شعار، پروژه 
اصلی خود یعنی »قدرت یابی در حوزه« را پنهان نمایند. در این راستا، در 
سلسله جلسات و دیدار هایی با برخی علما همچون آیات مکارم شیرازی 
و نوری همدانی و نهاد هایی همچون جامعه مدرسین این شعار را بر سر 
می گرفتند و گزارش می دادند تا روز عملیات فرا رسد. مرحله اعتمادسازی 
در قالب این گروه با مرکز مدیریت حوزه علمیه و برخی بزرگان حوزه 
و برخی نهاد های حوزوی و غیرحوزوی اجرایی شد تا بتوانند پروژه خود 
را اندک اندک به اجرا بگذارند. اینان که نام تشکل اساتید را بر خود 
گذاشته اند با طیف های دیگر حوزوی ارتباطی نداشتند و امیدوار بودند 
ارتباط در این حد بتواند با هواداری طالب مبتدی، بستری برای عملیات 

طیف های  چراکه  کنند؛  مهیا 
دیگر آنان را نمی پذیرفتند.

با دیگران را  ارتباط  آنان عدم 
حوزه  در  خود  جایگاه  ضعف 
اعالم نمی کردند، بلکه مدعی 
می شدند: »ما فقط با مدافعان 
حوزه انقالبی مرتبط هستیم.« 
از آغاز عملیات، برخی اعضای 
اصلی تشکل اساتید ]که شاید 
را  تشکل  میوه  می خواستند 
بچینند[ روز هایی  چنین  برای 

با همراهی چند نفر خارج از این گروه، در اجرایی کردن آن در زیرزمین 
مدرسه فیضیه با موانعی روبه رو شدند؛ نتوانستند مصوبه شورای مرکزی 
این تشکل را بدست آورند و چند نفر از آنان، سرخود پیامک هایی زدند 
به حوزویان برای اعالم مراسم و بنر هایی نصب کردند در مدارس علمیه. 
همچنین با وجود حضور قابل توجه آنان در مدیریت حوزه، مرکز مدیریت 
حوزه و مدیر آن حاضر به تنفیذ و تأیید تجمع نشد؛ از آنان اصرار و از 
مدیر انکار. از سوی دیگر، اعضای ارشد شورای عالی حوزه های علمیه به 
صراحت در گفتگو با مدیر و حتی معاونت صیانت حوزه با برگزاری تجمع 
مخالفت کرده بودند. با وجود این موانع، این چند نفر اصرار به برگزاری داشتند.

البته در محافل می گفتند که مرکز سیاسی حوزه های علمیه هم برگزارکننده 
است و معاونت تبلیغ حوزه های علمیه مدافع ماست ]که تاکنون آنان رد 
یا تأیید نکرده اند[. وقتی متوجه شدند، قدرت الزم برای برگزاری تجمع 
را ندارند، پای دیگر نهاد ها را هم به میان کشیدند تا موانع رفع شود و 
مخالفان سکوت کنند. در نهایت مدیریت حوزه به یکی از اعضای ارشد 
آنان گفت، الاقل سخنران »حسن رحیم پور ازغدی« نباشد، اما به هیچ 
وجه نپذیرفتند؛ چراکه به نظر می رسد هدف اصلی کل مراسم نه برای 
عدالت اقتصادی و مبارزه با فساد بود و نه در نقد دولت و رئیس جمهور، 
بلکه سخنرانی ازغدی و حمله او به حوزه بود؛ واال تغییر سخنران نباید 

آنچنان اهمیت داشته باشد که اینچنین بر آن پافشاری کنند. سخنرانی 
ازغدی شد رمز آغاز عملیات »اسب تروآ در فیضیه«. پس تالش کردند 
تجمع را علیه رئیس جمهور و دولت آذین کنند و شعار های تند را بر آن 
بیفزایند و پالکارد هایی را سند آن کنند تا رسانه ها را به سویی دیگر 
بکشانند ]تاحدودی هم در افکار غیرحوزوی موفق بودند[ تا هدف حمله 
از دل فیضیه علیه حوزه کمتر به چشم بیاید و حاضران تهییج شوند برای 

پروژه های بعدی در حوزه.
اینجا بود که »حسن رحیم پور ازغدی« به صراحت و پشت تریبون رمز 
عملیات را اعالم کرد: »حوزه سکوالر است«؛ جمله ای قاطعانه و فراگیر 
که نه بخشی از حوزه، بلکه کلیت آن و تمامی بزرگانش را هدف گرفته 
بود. این رمز عملیات معنایی جز آغاز هجمه به حوزه از درون حوزه و 
شروع عملیات برای طرد بزرگان حوزه به ذهن نمی رساند. این عملیات 
آن هم در مدرسه فیضیه؛ همان جایی که سخنرانی های مشهور امام 
خمینی و دیگر بزرگان حوزه علمیه قم در آن برگزار شده بود، این فرضیه 
را تقویت می کند که هدف آغاز جنگ حاشیه بر متن حوزه است؛ آن هم 
با محوریت مکالیی به نام رحیم پور ازغدی. شوراندن طالب مبتدی علیه 
بعدی در فضا های  بازتاب های  رأس هرم سازمان روحانیت شیعه که 
مجازی و محافل حوزوی نشان داد، در این امر همچنان موفق هستند. 
البته عدم آشنایی دقیق از حوزه و 
تا رونمایی  باعث شد  بزرگان آن 
از رمز »عملیات اسب تروآ«، خود 
این  پاشنه آشیل آن. مشت  شود 
یک  از  کمتر  زمانی  در  جریان 
روز باز شد و اولین معترض آنان 
شدند علمای مدافع حوزه انقالبی 
و  مکارم شیرازی  آیات  قم:  در 
مدرسین  جامعه  و  نوری همدانی 
بزرگترین  از  قم،  علمیه  حوزه 
روز  چند  که  حوزوی  نهاد های 
پیش همایشی برگزار کرد در این راستا به نام: »نقش حوزه انقالبی در 

ماندگاری انقالب اسالمی«.
او جریانی  نام  از  تا  نداد  اجازه  بیانیه ای  در  نیز صراحتاً  پاسداران  سپاه 
سود جوید و هرگونه ارتباط با این تجمع را تکذیب کرد و فرماندهان 
خود را خدمت آیت اهلل مکارم فرستاد. سرآمدان انقالبی حوزه قم فرصت 
را از دست ندادند و به سرعت متوجه عملیات زیرزمین فیضیه شدند 
و با بیانیه و سخنرانی و اعتراض، برابر این عملیات تمام قد ایستادند؛ 
اگرچه همچنان این جماعت به امید سازماندهی و تهییج طالب جوان علیه 
رأس نظام حوزه هستند؛ گویی با هدف شورش حاشیه بر متن.پس از آن، 
برگزارکنندگان خود و تلفن های شان از دسترس خارج شد تا ناپیدا شوند و 
پاسخ ندهند. البته دیگرانی به جای آنان اطالعیه دادند و به دیدار آقایان رفتند 
تا شرحی دهند و لبیک گویند به اظهارات مرجعیت.این جریان چندین 
نفره اگرچه پوستینی دوخته بودند برای خود از »حوزه انقالبی« تا شاید 
قدرت یابی شان در مدیریت حوزه و سایر نهاد های حوزوی موجه آید، 
اما برمال شدن ابعاد عملیات زیرزمین فیضیه، توانست حوزه را نسبت 
به بازی اینان بیدار کند که البته شاید با سازماندهی طالب جوان، فردا 
با شعاری دیگر و مجموعه ای دیگر سر برآورند و از مرکز مدیریت حوزه به 

نهادی دیگر کوچ کنند.

ماجرای طرحی که  
خانه ملت را شفاف می کند

پشت پرده تجمع جنجالِی طالب در فیضیه
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ح��دود 300 نفر از کارگ��ران گروه ملی صنعتی 
فوالد ایران برای س��ومین بار در دو هفته اخیر با 
حضور در مقابل ساختمان استانداری خوزستان 
در اهواز خواس��تار پرداخ��ت حقوق و معوقات 

خود شدند.
یک��ی از این کارگران که خواس��ت نامش فاش 
نشود گفت: حقوق و مزایای کارکنان گروه ملی 
از فروردین تا تیرماه امس��ال پرداخت نش��ده و 

پیگیری ها برای آن بی نتیجه بوده است.
وی افزود: در حال حاضر شرکت گروه ملی هیچ 
تولیدی ندارد و هرچند قول هایی داده ش��ده که 
تا پایان امسال شمش مورد نیاز برای تولید تامین 
ش��ود، ولی هیچ امید و چشم انداز مثبتی وجود 

ندارد.
این کارگر در ادامه گفت: مسئوالن در خصوص 
پرداخت حقوق و آغاز به کار کارگران پاسخگو 

نبوده و همین موضوع باعث بالتکلیفی کارکنان 
شده است.

به گ��زارش ایرنا تجمع ام��روز کارکنان گروه 
ملی با راهپیمایی از فرمانداری اهواز به سمت 
اس��تانداری خوزس��تان و همچنین س��ر دادن 

ش��عارهایی همراه بود.
روز دوشنبه و سه شنبه هفته گذشته نیز تعدادی 
از کارگران گروه ملی صنعتی فوالد ایران در برابر 
ساختمان مرکزی بانک ملی استان در اعتراض به 

پرداخت نشدن حقوق خود تجمع کردند.
گفتنی اس��ت در 23 مرداد ماه ‘ همایون یوسفی' 
نماین��ده مردم اهواز، باوی، کارون و حمیدیه در 
نشس��ت خب��ری در خصوص پرداخت نش��دن 
حق��وق کارگران گروه ملی فوالد ایران گفته بود 
وزیر اقتصاد با پرداخت معوقات کارگران گروه 
ملی موافقت کرده و مبل��غ 340 میلیارد ریال را 

ب��رای پرداخت حقوق و معوق��ات آنان در نظر 
گرفته اس��ت که برای پرداخت نی��از به تایید و 

تصویب از سوی بانک ملی است.
شرکت گروه ملی صنعتی فوالد ایران سال ۸۸ 
در راس��تای خصوصی س��ازی و اجرای اصل 
44 قان��ون اساس��ی ب��ه یکی از ش��رکت های 
زیرمجموعه امیر منصور آریا واگذار ش��د ولی 
در ادامه با کش��ف اختالس 30 ه��زار میلیارد 
ریال��ی و ارتباط آن با 2 بانک بزرگ کش��ور، 
در س��ال ۱390 مدیریت آن به طور موقت در 
اختیار دادگس��تری قرار گرفته و اس��فند 95 به 

بانک ملی واگذار ش��د.
بالتکلیفی ابن ش��رکت موجب زیان انباش��ته 
در ای��ن مجتمع عظیم فوالدی ش��ده و باعث 
شده این ش��رکت که زمانی در صنعت فوالد 
کشور پیش��رو بوده، اکنون تنها با پنج درصد 

ظرفی��ت خ��ود کار کن��د.
گ��روه ملی صنعتی فوالد در س��ه س��ال اخیر به 
بدتری��ن روزهای خ��ود از زمان واگ��ذاری این 

ش��رکت به بخ��ش خصوصی رس��ید که باعث 
کاهش خطوط تولید، تعدیل نیرو و نیز پرداخت 

نامنظم حقوق و بیمه کارکنان شرکت شد.

نکته ای که در این میان عجیب است، تنها 29 نفر از نمایندگان مجلس 
و فقط 2 نماینده خوزستانی یعنی سید راضی نوری و غالمرضا شرفی، 

پای این طرح را امضاء کرده اند.
همانگونه که مردم نقش مستقیمی در تعیین نماینده خود برای دفاع از 
مطالباتشان در تصمیات کشوری دارند، به همان میزان نیز باید زمینه 

برای رصد عملکرد این نمایندگان نیز برای عموم فراهم باشد.
در بسیاری از کشورهای دنیا، یکی از ساده ترین روش های برای اینکه 
مردم عملکرد نمایندگان خود به ویژه در مجالس را رصد کنند، آراء 

داده شده آنها به صورت شفاف در اختیار عموم قرار می گیرد.
بسیار  وضعیت  ما  کشور  در  مسئوالن  عملکرد  شفافیت  میزان  اما 
نامطلوبی دارد، به صورتی که اخیراً انتقادات زیادی به عدم وجود این 

شفایت برای افکار عمومی، مطرح شده است.
موسسه بین المللی شفافیت که ساالنه میزان شفافیت برای مردم را با 

معیارهای مختلف سنجش می کند، رتبه ایران را در سال گذشته میالدی را ۱30 از 
میان ۱۸0 کشور جهان معرفی کرده است.

یکی از معیارهای تعیین این میزان شفافیت توسط این موسسه، مجالس و پارلمان 
های آن کشور است و رتبه ضعیف ایران، نشان از عدم وجود شفافیت الزم برای 

عموم مردم در مجلس کشورمان است.

طرح شفاف سازی آراء نمایندگان در مجلس
۱۷ مردادماه امسال، طرح یک فوریتی شفافیت آراء نمایندگان مجلس 

با 29 امضاء به هیات رئیسه مجلس تقدیم شد.
بر اساس این طرح، در صورت تصویب، هیات رئیسه مجلس شورای 
اسالمی موظف است تا اسامی نمایندگان مخالف، موافق و ممتنع و 
افرادی که در رای گیری شرکت نمی کنند و نوع گیری گیری که در 
صحن انجام می شود را به استثنا موارد ذکر شده در ماده ۱22 آئین 
نامه داخلی به همراه مشروح مذاکرات که در روزنامه رسمی کشور 

بالفاصله منتشر کنند.
 نکته ای که در این میان عجیب است، تنها 29 نفر از نمایندگان مجلس 
و فقط 2 نماینده خوزستانی یعنی سید راضی نوری و غالمرضا شرفی، 

پای این طرح را امضاء کرده اند.
۱۶ نماینده دیگر مردم خوزستان با عدم امضای این طرح نشان دادند 
که مخالف شفاف سازی عملکرد خود در مجلس برای انتخاب کنندگان خود هستند 

و باید در این خصوص پاسخگو باشند.

کارگران شرکت کیس��ون پیمانکار اجرای طرح 
قطار ش��هری اه��واز ، در اعت��راض به پرداخت 
نش��دن ۱۶ م��اه حقوق خ��ود روز ش��نبه برای 

ساعاتی کارگاه این پروژه را بستند.
یکی از این کارگران که خواس��ت نامش در خبر 
ذکر نش��ود گفت: با تعدادی از کارگران شرکت 
کیسون حدود سه ماه پیش تسویه حساب شد اما 
30 درصد مطالبات آنها تاکنون پرداخت نش��ده 

است.
وی ادامه داد: سایر کارگران حدود ۱۶ ماه است 
که حقوق دریافت نکرده اند، تحمل این شرایط 
بسیار س��خت اس��ت زیرا زندگی خانوادگی و 
معیشت این افراد را تحت تاثیر قرار داده است.

این فرد با اش��اره به غیر انسانی خواندن این امر 
تصریح کرد: طلب کارگ��ران جزء دیون ممتازه 
به ش��مار م��ی رود از همی��ن رو انتظ��ار داریم 
مدیرعامل قطار شهری اهواز نسبت به این مساله 
حساس��یت بیشتری نشان دهد و درصدد احقاق 

حقوق ما بر آید.
یک��ی دیگ��ر از کارگ��ران تصریح ک��رد: در زمان 
مدیرعامل سابق قطار شهری اهواز با استفاده از ماده 
۱3 قانون کار حقوق معوق کارگران توسط کارفرما 

پرداخت و از طلب پیمانکار کم شد.
به گفت��ه وی کارگران با مش��کالت مالی مواجه 
ش��ده ان��د بس��یاری از آنه��ا خودرو و وس��ایل 
زندگی خود را ب��رای گذران زندگی فروخته اند 
و بس��یاری دیگ��ر در تامین هزینه های معیش��تی 

روزم��ره خ��ود درمان��ده ان��د. 
مدیرعامل قطار شهری اهواز چندی پیش در پاسخ 
به س��وال خبرنگار ایرن��ا مبنی بر زم��ان پرداخت 
حقوق این کارگران گفت: قرار است منابع مالی به 
پیمانکار داده ش��ود و شرکت نیز پس از آن مکلف 
به اولویت قراردادن پرداخت حقوق کارگران است.
ش��هرام ش��اهین زاده افزود: اختالفاتی با پیمانکار 
پ��روژه داریم ک��ه برای حل در ش��ورای عالی فنی 

کشور مطرح شده است. 

وی ب��ا طرح این مطلب ک��ه پروژه ظرف چند روز 
آینده مج��ددا فعال می ش��ود گفت: پ��روژه قطار 
شهری تا اسفند سال گذشته فعال بود در این مدت 
2.5 کیلومت��ر ریل گذاری و ی��ک کیلومتر عملیات 

حفاری تونل انجام شد.
به گ��زارش ایرنا ۱3 س��ال پیش ک��ه کلنگ پروژه 
قطار ش��هری اهواز بر زمین زده شد، مجریان نوید 
روزهایی در آینده نزدیک برای کاهش بار ترافیکی 
در ش��هر اهواز را دادن��د اما تنها ثم��ره آن تاکنون 
حفاری های��ی در نقاط مختلف ش��هر، هدر رفت 
مبال��غ هنگفت و البته بدهی ۱۶ ماهه کارگران فعال 

در این پروژه بوده است.
در ط��ول ۱3 س��ال گذش��ته یک��ی از مه��م ترین 
معض��الت این پروژه کش و قوس های بس��یار در 
پرداخت حقوق کارکنان ش��رکت کیسون )پیمانکار 
پروژه قطار شهری اهواز( بوده است به طوریکه به 
گفته کارگران این ش��رکت درحال حاضر پرداخت 

حقوق آنها ۱۶ ماه به تعویق افتاده است.

مع��اون حفاظت و به��ره ب��رداری از منابع آب 
س��ازمان آب و برق خوزستان گفت: رهاسازی 
آب به سمت هورالعظیم برای مهار آتش سوزی 
در بخش عراقی این تاالب فعال انجام نمی شود.
مصطف��ی ش��به اف��زود: تصمیم گی��ری درباره 
رهاس��ازی آب از س��د کرخ��ه ب��رای آبگیری 
هورالعظی��م به منظور مهار آتش س��وزی آن در 
خاک عراق بر عهده استانداری خوزستان است 
و تاکنون دراین باره تصمیمی گرفته نشده است.
وی گف��ت: نظر کارشناس��ی ما این اس��ت که 
رهاس��ازی آب مش��کل آتش س��وزی در این 
ت��االب را به طور کامل حل نمی کند، و اگر چه 
ممکن است بخش هایی از آتش خاموش شود 
اما همچنان بخش های دیگری که مستعد آتش 

سوزی است باقی می ماند.
ش��به، بهترین راهکار را مذاکره با کش��ور عراق 
دانس��ت و ادام��ه داد: در ای��ن زمین��ه بخ��ش 
دیپلماس��ی و وزارت ام��ور خارجه باید اقدام و 
عراق را قانع کند ک��ه به تعهد خود برای تامین 

حقابه هورالعظیم عمل کند.
وی بیان کرد: کش��ور عراق برای خاموش کردن 
آتش سوزی و یا رهاسازی آب به تاالب تاکنون 
هیچ اقدامی نکرده است و باید مذاکراتی با این 

کشور صورت می گرفت.
ش��به، کمبود آب در حوض��ه رودخانه کرخه را 
یکی دیگر از محدودیت ها برای رهاسازی آب 
به سمت تاالب بیان کرد و گفت: آورد رودخانه 
کرخه نسبت به پارس��ال ۱4 درصد و نسبت به 
سال های نرمال 40 درصد کاهش دارد و حجم 
ذخیره سد کرخه نیز یک میلیارد و 4۸2 میلیون 

مترمکعب است.
معاون سازمان آب و برق خوزستان اضافه کرد: 
رهاسازی آب به سمت عراق، سعی و خطاست و 
با توجه به اینکه از وضعیت توپوگرافی هورالعظیم 
در این کش��ور اطالع درس��تی نداریم، مشخص 
نیست چقدر در آتش سوزی آن تاثیر داشته باشد.

وی درب��اره تامی��ن نش��دن حقابه بخ��ش ایرانی 
هورالعظی��م نیز گفت:زمین های کش��اورزی در 
حاش��یه رودخانه کرخ��ه، آب رها ش��ده را در 
پایین دست اس��تفاده می کنند، و اکنون کمتر از 

۱0مترمکعب برثانیه آب وارد تاالب می شود.
ش��به، همچنین درب��اره تاثیر دای��ک مرزی در 
جلوگی��ری از ورود آب کرخه به هورالعظیم و 
آتش س��وزی های آن بیان کرد: شیب تاالب به 
سمت بخش عراقی آن است و اگر دایک مرزی 
س��اخته نمی ش��د، آبی که وارد هور می شد به 

س��مت عراق می رفت و بخش ایرانی خش��ک 
می شد.

مدیران آب خوزس��تان در حالی رهاسازی آب 
کرخه به سمت بخش عراقی هورالعظیم را راهکار 
خاموش کردن آتش نمی دانند که مسئوالن محیط 
زیست خوزستان پیش از این، آبگیری تاالب را تنها 

راه مهار آتش اعالم کرده بودند.
دای��ک مرزی ب��ه طول ۱04 کیلومت��ر با عرض 
بی��ش از هفت مت��ر و ارتفاع متوس��ط پنج متر 
میان اس��ت ک��ه ازس��ال ۱390 بخ��ش ایرانی 
و عراق��ی هورالعظیم را جدا م��ی کند. یکی از 
اهداف ساخت این سد بتنی جلوگیری از ورود 
آب کرخ��ه به بخش عراقی هورالعظیم اس��ت. 
کارشناسان و فعاالن محیط زیست معتقد هستند 
ای��ن دایک مرزی بدون مطالعات کافی س��اخته 
ش��ده و عالوه بر قطعه کردن هورالعظیم، باعث 
مسدود شدن مس��یر آبزیان و زیستمندان تاالب 

و از بین رفتن ذخایر و زیستگاه ها شده است.
آت��ش س��وزی هورالعظی��م در خاک ع��راق از 
اوایل تیر امس��ال آغاز شده است. با وجود ادامه 
دودگرفتگی ش��دید برخی شهرها و روستاهای 
خوزس��تان از جمل��ه اهواز، کار مه��ار آتش در 

تاالب متوقف شده است.

مرحله نخست عملیات آتش نشانی به وسیله 
2 بالگ��رد و یک هواپیمای آبپاش از 29 تیر تا 
سوم مرداد انجام شد و مرحله دوم از ۱۱ تا ۱5 
مرداد و یک روز پس از سفر کالنتری رسیس 
س��ازمان حفاظت محیط زیست به خوزستان 
متوقف ش��د. به گفته مس��ئوالن این عملیات 
تاثیری در خاموش ش��دن آتش نداشته بنابراین 

متوقف شده است.
تاکن��ون بیش از 2۸ ه��زار هکت��ار از نیزارهای 
هورالعظیم طعمه آتش شده و وزش باد موجب 
انتش��ار دود غلیظ و بوی نامطبوع تا فاصله ۱۱0 
کیلومتری و تا گستره ۶ شهرستان خوزستان شده 

است.
به گفته فرماندار هویزه، تنها در این شهرس��تان 
بیش از 250 نفر به دلیل مش��کالت ناش��ی از 

دود غلیظ راهی بیمارستان شده اند.
بر اس��اس گ��زارش اداره کل محیط زیس��ت 
خوزس��تان نیز میزان غبار در روزهایی که دود 
این آتش سوزی در شهرستان های خوزستان 

منتش��ر می شود تا چهار برابر بیش از استاندارد 
افزای��ش می یابد، اگر چه ان��دازه گیری آالینده 

های گازی انجام نشده است.
مدیرکل هواشناس��ی خوزستان نیز گفته به دلیل 

دود غلیظ ، دید افقی در بعضی از روزها به کمتر 
از 50 متر نیز رسیده است. 

هورالعظی��م، آخرین بازمانده ت��االب های بین 
النهرین در جنوب غربی کش��ور در خوزس��تان 
قرار دارد. یک س��وم این ت��االب در ایران و دو 

س��وم در عراق واقع شده اس��ت. این تاالب از 
رودخانه کرخ��ه و دجله آب می گیرد اما در این 
س��ال ها حقابه آن به ش��دت کاهش یافته است. 
تابستان امسال هیچ آبی از کرخه به این تاالب وارد 

نشده و بخش عراقی آن نیز کامال خشک است.

وعده های پوشالی به کارگران گروه ملی، 
سفره هایی که خالی تر می شود

نمایندگان خوزستان مخالف شفافیت عملکرد خود

کارگران شرکت کیسون کارگاه قطار شهری را بستند

کرخهآتشنشانهورالعظیمنمیشود

حقوق سه هزار سال
 یک معلم در جیب پادو!

این روز ها که به زعم ما اوضاع دالر و سکه و 
ارز و ... کشمشی شده و فروشنده تا قیمت یک 
کاال را بیان کند، سه بار نیم کالچ کرده و دنده 
عوض می کند، عده ای بر این باورند که اوضاع 
مردم  و  نیست  روبراه  چندان  جامعه  اقتصادی 
که  است  این  امر  حقیقت  اما  هستند.  تنگنا  در 
اقتصادی جامعه خیلی هم خوب است  اوضاع 
ولی بر وفق مراد ما نیست و با جهاز هاضمه مان 
بفرمائید  مالحظه  شما  وگرنه  ندارد؛  سازگاری 
یک پادو سی و دو ساله و کارگر مغازه توانسته 
با کار و تالش زیاد عالوه بر پرداخت مالیات، 
دانشگاه،  استاد  یک  سال  هزار  حقوق   معادل 
یک  سال  هزار  ده  و  معلم  یک  سال  هزار  سه 
کارگر سکه بخرد! در کجای دنیا می توان یک 
شبه ره ده هزار ساله را طی کرد تازه با پرداخت 

مالیات؟!
تقوی نژاد رئیس کل سازمان مالیاتی کشور در 
این رابطه گفت: باالترین خریدار سکه به تعداد 
3۸ هزار و 200 سکه، جوان متولد سال ۱3۶5 
اظهار  تنها  پادو و کارگر یک شرکت است که 
اتومبیل پراید است! )  نامه  نامه مالیاتی او بیمه 

مشرق(
مالحظه فرمودید... درود به شرفت.. حقا که ژن 
گویند  می  اینکه  یعنی  داری!  نکویی  و  آریایی 
این  منظور  دقیقاً  است،  سکه  فالنی  بار  و  کار 
مدل سکه است نه مثل ما که دلمان خوش است 
داخل یک ظرف حلبی یک کیلویی پنیر لیقوان 
) بله به منظور تبلیغ کاالی ایرانی اسم لیقوان را 
ذکر کردیم... مشکلی هست؟!( سکه ده تومانی 
قدیمی نگه داری می کنیم و امیدواریم یک روز 
قیمت پیدا کند و اسم ما نیز در لیست کلکسیونر 

های سکه مملکت در تاریخ ثبت شود!
فلذا می توان با افتخار گفت جوان ایرانی، همان 
جوان دهه شصتی که خار چشم برخی دوستان 
بود،  به این باور و خود باوری رسید و با وجود 
شغل ضعیفی مثل پادویی مغازه دیگران، پله های 
ترقی را همچنان که تی می کشید، طی کرد و االن 
با شاه پالوده نمی خورد... به قول شاعر »در دهر هر 
آن که سکه هایی دارد . . .  از بهر نشست آپارتمانی 
دارد / نه پادو کس بود نه مخدوم کسی . . . گو شاد 

بزی که خوش جهانی دارد!«
نامه  مرکزی  بانک  دیگر  روز  دو  فقط خواهشاً 
نزند که این بابا هم آدم ما بوده است. نه این طور 
نیست... این یکی واقعاً با عرق جبین و کد یمین 
به این جا رسیده است و حتی اظهار نامه مالیاتی 
بابت پرایدش هم پر کرده است! رویاهایتان نقره 

فام ...

طن�ز 

ن�ه کا د کو لنوش�ته  د

وحید حاج سعیدی

ای پروردگار شما به ما دست دادی
شما به ما پا دادی

شما به ما مغز دادی 
ای زیبا، ای پروردگار شما به بچه ها شادی 

دادی
همیشه ما را خوشحال کردی

وقتی که به ما بدن دادی ما می توانیم شادی 
کنیم

ما می توانیم ناراحت شویم
از شما ممنونم پرودرگار بزرگ انشاهلل در سایه 

پناه شما باشیم

توانند  می  خوزستانی  های  خانواده 
شماره  به  را  خود  کودکان  های  دلنوشته 
09165345700 ارسال نمایند تا در بامداد 

زاگرس منتشر شود.

کمند کیوانی
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شورای  عالی  کانون  مدیره  هیئت  )عضو  سهرابی  احسان 
اسالمی کار کشور(، گفت: علی ربیعی )وزیر سابق تعاون، 
دولت  هیئت  تصمیمات  قربانی  اجتماعی(  رفاه  و  کار 
شد.دولت می توانست از وی حمایت پررنگ تری به عمل 
آورد اما متاسفانه این کار را نکرد.وی ادامه داد: باید ببینیم 
چه کسی را به عنوان وزیر از سوی دولت پیشنهاد خواهند 
داد. به نظر ما خود شخص مهم نیست آنچه که اهمیت دارد 
این است که وزیر پیشنهادی از مسائل و مشکالت بخش های 
فرودست جامعه آگاه باشد و به جامعه کارگری نزدیک باشد.
سهرابی درخصوص مسائل مرتبط با شرکت سرمایه گذاری 
تامین اجتماعی )شستا(، اظهار داشت: شستا باید از لحاظ 
درآمدزایی، کمکی به سازمان تامین اجتماعی باشد اما عمال، 
بسیاری از شرکت های آن زیان ده هستند. برای حل مشکالت 

ساختاری و مدیریتی آن، باید کارگروه تخصصی ای تشکیل شود. از 
نظر مِن کارگر این امر پذیرفته نیست که هر دولتی که بیاید بگوید 
شستا زیان ده است. مشکالت شستا را چه در حوزه خدمات باشد، 

چه تولید، چه بازار، باید با یک کارگروه رفع کرد.
وی در خصوص تشکیل جلسات شورای عالی کار برای تعیین مجدد 
دستمزد در سال جاری گفت: نمایندگان کارگران، کارفرمایان و 
دولت هرساله در ماه های پایانی سال دور هم جمع می شوند تا 
کنند  تعیین  را  پیش رو  سال  دستمزد  سه جانبه،  گفتگوهایی  در 
اما آنچه شاهدش هستیم این است که دولت از دی ماه، خود 
برای سال  بودجه  با  منطبق  برای دستمزد و  به محاسبه عددی 
جدیدش می رسد.با در نظر گرفتن یک چنین موانع و مشکالتی، 
در ماه دوازدهم تصمیم برای دستمزد سال آتی گرفته می شود 
پیش بینی  درست  را  پیش رو  سال  مسائل  نمی توان  درحالی که 
کرد. متاسفانه اقتصاد کشور ما از ثبات و چارچوب های مناسبی 
برخوردار نیست که بتوان دستمزد سال آینده را به خوبی تعیین 
کرد. از همین روی، ما همیشه به میزان و نحوه تعیین دستمزد 
نقد داشتیم به خصوص امسال که شرایط هم بسیار بدتر شده است.
رییس کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار استان خراسان رضوی 

افزود: به رغم زحماتی که نمایندگان کارگران و وزیر سابق کار در 
شورای عالی کار در روزهای پایانی سال گذشته، برای تعیین دستمزد 
متحمل شدند اتفاقات امسال و تورم های رخ داده منجر به این شد 

از ارزش دستمزدها و قدرت خرید کارگران به شدت کاسته شود.
بیگانه  اتباع  آنقدر خراب شده که حتی کارگران  اقتصادی  وضع 
به خاطر رکود و گرانی ها، دست  افغان(  کارگران  )منظور، عمدتا 
به مهاجرت می زنند و به کشور خود بازمی گردند. کارگران ما هم 
به رغم عالقه زیادی که به کشور و این نظام دارند ناگزیر از زندگی 
در شرایط شعب ابی طالب هستند.وی تاکید کرد: در مزد و قیمت ها 
بازنگری باید شود. دولت بر قیمت ها باید کنترل کند و این امر 
را جدی بگیرد. اما تاکنون اینگونه نبوده است برای مثال لبنیات، 
میوه و سبزیجات که جزو کاالهای مصرفی اساسی هر خانواری 
هستند قیمتشان طی چند هفته اخیر به شدت افزایش یافته است. 
ظرف 20 روز گذشته، 3 مرتبه نرخ اجناس و کاالها تغییر کرد.
سهرابی با یادآوری دوران جنگ، گفت: طی ۸ سال جنگ، مردم 
شرایط سخت آن زمان را تحمل کردند. البته آن زمان قیمت ها از 
سوی نهادهای نظارتی به شدت کنترل می شد. اما اکنون کنترلی اعمال 
نمی شود. بنابراین باید نظارت بیشتر و دقیق تری اعمال شود تا بیش 

از این ضربه نخوریم.

وی با تاکید بر لزوم بازنگری در دستمزدها، اظهار داشت: 
دولت باید یارانه به اقشار ضعیف تر بدهد. در شرایط بغرنج 
کنونی اقتصادی، که کارخانه ها رو به تعطیلی هستند، بهتر 
است مقامات مربوطه تسهیالتی در حوزه مشکالت مالیاتی، 
کارفرمایان  و  شرکت ها  و...  اولیه  مواد  بانکی،  بیمه ای، 
فراهم آورند. در زمان کنونی، همه باید با یکدیگر همدلی 
کنند. دولت قیمت کاالهای اساسی را باید کنترل کند. در 
عین حال، باید معافیت های بیمه ای را تا حد امکان، برای 
کارفرمایان فراهم کند.سهرابی گفت: در شرایط حاضر که با 
رشد قیمت ها و کمبود مواد غذایی مواجه هستیم چه لزومی 
ارزآوری است در  بهانه  به  به صادرات مثال گوشت قرمز 
حالی که با توزیع بهینه آن در بازار داخلی، می توان به تامین غذای 
موردنیاز مردم کشورمان، به خصوص اقشار کمتر برخوردار پرداخت. 
در شرایط کنونی، ما کارگران تنها خواسته مان این است که شرمنده 

خانواده هایمان نشویم.
وی در خصوص گسترش فقر تصریح کرد: پایین ترین دهک های 
جامعه اکنون در آسیب پذیرترین وضعیت خود هستند. این امر 
ما  اکنون  بزند.  دامن  جامعه  در  بزهکاری  افزایش  به  می تواند 
باید آماده برای مقابله با موج بعدی تحریم ها که از آبان ماه آغاز 
مواجه  هم  تحریم ها  بدترین  با  گذشته  در  ما  باشیم.  می شوند 
در خصوص  بگذرانیم.وی  سر  از  توانستیم  را  آنها  اما  بوده ایم 
اداره  جدید  مدیرکل  گفت:  رضوی  خراسان  استان  وضعیت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدامات مثبتی را برای اشتغال زایی، 
حمایت از اشتغال های موجود و امنیت شغلی و کاهش حوادث 
ناشی از کار انجام دادند. البته منکر مشکالت موجود نیستیم اما 
شرایط تا حدی نسبت به گذشته بهبود یافته است.عضو هیئت مدیره 
کانون عالی شورای اسالمی کار کشور در پایان، تاکید کرد: مشهد 
یک قطب اقتصادی است که باید بیش از این مورد توجه و حمایت 

مسئولین قرار گیرد.

بحران  درپی  علمی  فصلنامه های  ورشکستگی 
کاغذبه دنبال افزایش غیر قابل باور نرخ دالر و 
اشکاالت عدیده ای که در فرایند واردات بسیاری 
چاپ  حوزه  است،  آمده  پیش  مهم  کاال های  از 
و  نمانده  نصیب  بی  مشکل  این  از  نیز  نشر  و 
است؛  شده  رو  به  رو  سنگینی  خسارت های  با 
فصلنامه های  انتشار  در حوزه  که  خسارت هایی 
علمی و به واسطه نبود امکانات مالی قابل ذکر به 

چالش جدی تری بدل شده است.
پس از این که در روز های گذشته نرخ دالر به یک 
باره با افزایش شدید رو به رو شد و به واسطه آن 
تأمین ارز برای تهیه بسیاری از کاال های ضروری 
قابل  تعداد  انتشار  شد،  مواجه  جدی  چالش  با 
نیز  توجهی از روزنامه ها، نشریات، مجالت و 
فصلنامه های علمی که به صورت مستمر چاپ و 

در اختیار عموم قرار می گرفت نیز به مشکل خورد.
اگرچه در فرایند انتشار بسیاری از تولیدات چاپی مثل روزنامه، 
برخی  مالی  واسطه حمایت های  به  نشریات سازمانی،  و  مجله 
صورت  که  تبلیغاتی  گاهاً  نیز  و  خصوصی  و  دولتی  نهاد های 
قابل  حوزه  این  در  آمده  پیش  مشکالت  حدودی  تا  می گیرد 
تحمل و رفع و رجوع به نظر می رسد، اما این مسئله در مورد 
نیز  و  دانشجویی  نشریات  مثل  دانشگاهی  چاپی  محصوالت 
قابل  مالی  حمایت  از  تقریباً  که  تخصصی  علمی  فصلنامه های 
توجهی بهره مند نیستند، مشکالت فراوانی را به وجود آورده و 

در آینده نیز تشدید خواهد کرد.
این موضوع را می توان از وضعیت کنونی بسیاری از فصلنامه های 
می دهد  نشان  بررسی ها  که  شد  متوجه  کشور  پژوهشی  علمی 
برای چاپ و توزیع آن ها مشکالت مالی و موضوع تأمین کاغذ 

مورد نیز به یک بحران جدی تبدیل شده است.

با  از همین فصلنامه های علمی پژوهی، در رابطه  سردبیر یکی 
فصلنامه های  مدیران  گریبان  که  مشکالتی  و  کنونی  وضعیت 
نرخ  افزایش  با  گفت:  »تابناک«،  به  است،  گرفته  را  علمی 
شکل  به  نیز  فصلنامه ها  چاپ  هزینه های  و  کاغذ  قیمت  دالر، 
چشمگیری افزایش یافته است که برای ما تحمل چنین وضعیتی 

اصاًل امکان پذیر نیست.
وی در همین باره افزود: رویه فصلنامه های علمی پژوهشی به 
مقاله  اساتید دانشگاهی  از دانشجویان و  این صورت است که 
دریافت و پس از داوری و تأیید مقاله و پرداخت هزینه مقاله 
توسط نویسنده اقدام به چاپ می کنند. با توجه به اینکه جمع 
دریافت  دانشجویان هستند،  این فصلنامه ها  از مخاطبان  زیادی 
هزینه های سنگین از آن ها عماًل ممکن نیست و با هزینه سابق 

نیز امکان چاپ فصلنامه ها وجود ندارد.
این سردبیر فصلنامه علمی پژوهشی ادامه داد: ما در فصل بهار 
تیراژ فصلنامه خود را از 500 نسخه به 50 نسخه کاهش دادیم، 

اما برای فصل تابستان حتی امکان انتشار همین 50 نسخه 
دارد که  تأکید  نیز  از سویی وزارت علوم  نداریم.  نیز  را 
جدا از نمایه دادن مقاالت در اینترنت حتماً باید فصلنامه 

به صورت فیزیکی نیز چاپ شود.
نداریم  چاره ای  ما  کنونی  رویه  با  گفت:  پایان  در  وی 
که  اساتیدی  و  دانشجویان  از  دریافتی  هزینه  اینکه  جز 
شرایط  این  با  که  ببریم  باال  را  می کنند  ارسال  مقاله 
شدت  به  مقاالت  دریافت  آمار  می شود  بینی  پیش  نیز 
تا  مقاله  هر  انتشار  هزینه  که  دلیل  این  به  یابد.  کاهش 
می رسد  نظر  به  و  رفت  باال خواهد  تومان  میلیون  یک 
از پس  بتوانند  ندارند  دانشجویانی که درآمد مشخصی 

این هزینه ها بر آیند.
ماه های  در  می رود  انتظار  شده،  مطرح  موارد  اساس  بر 
دانشگاه ها  دامن  تری  به شکل جدی  کاغذ  بحران  آینده 
و تولیدات علمی کشور را بگیرد و به واسطه کنار رفتن 
این  نشر  و  چاپ  بازار  علمی،  معتبر  فصلنامه های  و  نشریه 
حوزه در اختیار گروه هایی قرار بگیرد که از توان مالی بیشتری 

برخوردار هستند.
المللی و معتبر کشور  بین  در چنین فضایی حتی فصلنامه های 
نیز دیگر میزبان مقاله ها و پژوهش های دانشجویان توانمند، اما 
در  نیز  بخش  این  تولیدات  و  بود  نخواهند  کشور  مستضعف 
با  مشکلی  مالی  نظر  از  که  گرفت  خواهد  قرار  افرادی  اختیار 

پرداخت هزینه های بیشتر ندارند.
بر این اساس به نظر ضروری است که مسئوالن آموزش عالی 
با ورود موثر به این حوزه از پیش آمدن رخداد های نامطلوب 
جلوگیری کنند. به ویژه به این خاطر که چه بسا به دلیل عدم 
ورود آن ها برخی مدیران فصلنامه های علمی از آشفتگی پیش 
آمده سوء استفاده کنند و با افزایش غیر کارشناسی تعرفه چاپ 

مقاله در پی کاسبی از این آشفته بازار باشند.

کارگران ایرانی در شعب ابی طالب زندگی می کنند

پژوهشگران دانشگاه »آستین« ایالت تگزاس آمریکا 
دریافتندهوای تمیز موجب افزایش چشمگیر عمر 
از  خارج  هوای  آلودگی  تاثیر  می شود.آنان  انسان 
منزل را با ذرات معلق در هوا با قطر کمتر از 2.5 
میکرون یا ذرات معلق ریز بررسی کردند.این ذرات 
می توانند وارد عمیق ترین قسمت در ریه های انسان 
شوند، ضمن اینکه تنفس ذرات معلق ریز با افزایش 
حمالت قلبی، سکته، بیماری های مجاری تنفسی و 
سرطان ارتباط دارد و پیش از این ثابت شده است.
ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون از فعالیت 
فعالیت های  ها،  کامیون  خودروها،  ها،  نیروگاه 
کشاورزی و انتشار گاز های صنعتی ناشی می شود.
این گروه از محققان با مطالعه بار جهانی بیماری ها، 
پیامد های قرار گرفتن در معرض ذرات معلق ریز در 

۱۸5 کشور جهان را در نظر گرفتند و سپس تاثیر این ذرات را بر امید 
به زندگی در 2 سطح کشور ها و همچنین در مقیاس جهانی بررسی 
کردند.»جاشوا اپت« * سرپرست این گروه پژوهشی، می گوید: پیش 
از این نیز مطرح شده است که آلودگی هوا یکی از دالیل اصلی مرگ 

و میر جهانی به شمار می رود. از این گذشته موضوع طول عمر به 
خودی خود حساس است.

»در این مطالعه ما به شکلی روشمند نشان دادیم چطور آلودگی 
هوا طول عمر انسان ها را در کل کشور های جهان تحت تاثیر قرار 
می دهد. در پی آن دریافتیم آلودگی هوا بر زندگی انسان ها تاثیر زیادی 

می گذارد و به طور متوسط یک سال از عمر آنان 
می کاهد«.به گفته اپت، اهمیت تاثیر آلودگی هوا بر 
طول عمر با یافتن راه های درمان سرطان ریه و پستان 
یکسان  کشور ها  همه  در  امر  این  می کند.  برابری 
نیست. برای نمونه در هند و چین، بهبود وضعیت 
هوا برای سالمندان بیش از افزایش یک سال امید 
به زندگی تاثیر دارد.بر پایه این گزارش، اگر آلودگی 
هوا در بیشتر کشور های آسیایی بهبود یابد ۱5 تا 
20 درصد افراد سالمند دارای بیش از ۶0 سال، تا 
بار  از آن عمر می کنند.مطالعه  بیش  ۸5 سالگی و 
جهانی بیماری ها برنامه ای جامع در سطح منطقه ای 
و جهانی است که میزان مرگ و میر و ناتوانی ناشی 
از بیماری های اصلی، جراحات و تلفات و عوامل 
خطر را بررسی می کند.این مطالعه از سال ۱990 با 
مشارکت ۱2۷ کشور و حضور ۱۸00 محقق در موسسه سنجش و 
ارزیابی سالمت دانشگاه واشنگتن آغاز شد و با همکاری سازمان 
بهداشت جهانی ادامه یافت.آخرین پژوهش درباره این موضوع در 

سال 20۱5 میالدی انجام و نتایج آن سال 20۱۶ منتشر شد.

واکنش رسمی وزارت بهداشت 
به کارت خوان  نداشتن پزشکان در مطب ها

پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  سخنگوی 
گفت: توصیه وزارت بهداشت این است که پزشکان در 
باشند  داشته  کارت خوان  دستگاه های  خود  مطب های 
و  مجلس  قانونی  مستندات  باید  قانونی،  الزام  برای  اما 
از  استفاده  می کنند،  وضع  را  مقررات  که  دستگاه هایی 

دستگاه های کارت خوان را الزام کنند.
دکتر ایرج حریرچی در نشست خبری گفت: به عنوان یک 
پزشک، شرمنده هستم و خجالت می کشم که در شرایط 
فعلی که امکان تهیه آسان دستگاه های کارتخوان فراهم و 
مورد نیاز و تقاضای مردم است، برخی مطب ها هنوز از این 

امکان استفاده نکرده اند.
وی در ادامه افزود: اینکه نصب دستگاه کارتخوان در مطب 
های پزشکی الزام است یا خیر، موضوع دیگری است اما از 

نظر اخالقی و عرفی، این دستگاه ها می توانند نصب شده و مورد استفاده قرار گیرند.
سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به این که از نظر قانونی، سازمان امور مالیاتی کشور 3۸ شغل و صنف را 
موظف کرده که صندوق یا دستگاه کارتخوان داشته باشند اما هنوز برای صنف پزشکی این اتفاق رخ نداده 
است، افزود: درخواست اخالقی و توصیه ما به پزشکانی که دستگاه های کارتخوان ندارند این است که این 

دستگاه ها را نصب کنند.
دکتر حریرچی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: گله داریم که رفتار ۱0 تا 20 درصد از پزشکان موجب 

واکنش های اجتماعی و سیاسی می شود.
سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت: ارتباطی بین مالیات و نصب دستگاه کارتخوان در مطب های 
پزشکی وجود ندارد چون مالیات پزشکان همانند سایر صنوف و مشاغل و بر اساس توافق نامه سازمان های 

نظام پزشکی و امور مالیاتی محاسبه می شود.

آلودگی هوا، امید به زندگی را کم می کند
یافته های گروهی از پژوهشگران آمریکایی نشان می دهد وجود ذرات معلق ریز 

در هوا موجب کاهش دستکم یک سال از امید به زندگی می شود.

ن�ان ز

خب�ر

بهره  بیشتر  زنان تحصیلکرده  قابلیت های  از  باید 
گرفته شود. تالش برای تحقق درخواست هایی که 
از مدت ها پیش مطرح می شوند، اما محقق شدنی 
نیستند، حتی اگر در قد و قواره تقاضای انتخاب 
دوران  در  رئیس جمهور  و  باشند  زن  وزیر  یک 

انتخاباتی برای محقق کردنش وعده داده باشد!
شدبرخالف  برکنار  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
آنچه بسیاری تصور می کنند، سهم زنان از آموزش 
عالی کشورمان رو به کاهش است. حقیقتی که زیر 
سایه آمار قبولی های کارشناسی گم شده و از این 

چرایی اش رو مورد کنکاش قرار نمی گیرد.
افزایش ورود زنان به دانشگاه ها از جمله مواردی 
پیرامون  زیادی  بحث های  اخیر  سال های  در  که 
دالیل  مسئله  این  برای  اند.  گرفته  شکل  آن 
در  آن ها  می توان  که  است  شده  ذکر  متعددی 
کسب سرمایه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
برای زنان خالصه کرد. اما در این بین چیزی که 
کارشناسان و مسئوالن در این زمینه از آن غفلت 
کرده اند، عدم تمایل زنان برای ادامه تحصیل در 
مقطع  در  تنها  زنان  حضور  است.  باالتر  مقاطع 
مقاطع  در  و  می گیرد  پیشی  مردان  از  کارشناسی 
تحصیلی دیگر این گرایش به تحصیل، رو به افول 

می نهد.
برای نمونه در سال گذشته، حدود ۶0 درصد ثبت 
نام کنندگان آزمون سراسری زن و 40 درصد مرد 
هستند. علی رغم، ورود بیشتر زنان به دانشگاه ها 
این آمار در سال های بعدی کاهش پیدا می کند و 
زنان انگیزه خود را برای ورود به مقاطع باالتر از 
دست می دهند. برای نمونه در آزمون کارشناسی 
داوطلبان  درصد   5۱ حدود  گذشته،  سال  ارشد 
بعدی  مقاطع  در  هستند.  زن  درصد   49 و  مرد 
حضور زنان از این هم کمتر می شود به نحوی که 
در آزمون دکترای سال گذشته، حدود 5۷ درصد 
اما چه چیزی  تنها 43 درصد زن هستند.  مرد و 
باعث می شود انگیزه زنان برای ادامه تحصیل به 

این میزان کاهش پیدا کند؟
ورود به مقاطع باالتر تحصیلی به معنای به دست 
و  سیاسی  اجتماعی،  اقتصادی،  مزایای  آوردن 
فرهنگی بیشتر برای هر کسی است؛ بنابراین عدم 
حضور زنان در مقاطع باالتر به معنای محرومیت 
نداشتن مدارک  است.  بیشتر هم  مزایای  از  آن ها 
تحصیلی باالتر، باعث می شود که زنان به مشاغل 
و موقعیت های پایین تر رضایت دهند و همین به 
مسئله فقر زنانه دامن می زند. در بسیاری از موارد 
با حقوق کمتر در شغل های  زنان حاضر هستند 
سخت کار کنند. در عین حال، نبود فرصت های 
عواملی  دیگر  از  استخدامی  آزمون های  در  برابر 
است که به کاهش گرایش زنان به ادامه تحصیل 

ادامه می زند.
 با استناد به شرایط مطرح شده، عدم گرایش زنان 
به ادامه تحصیل در مقاطع باالتر آن ها را نه تنها در 
حوزه فردی بلکه در حوزه جمعی نیز از شرایط 
مدرک  نداشتن  می کند.  محروم  مردان  با  برابر 

در  زنان  نقش  کاهش  منزله  به  باالتر  تحصیلی 
موقعیت های حساس و تأثیرگذار است، مشاغلی 
که می توانند در تصمیم گیری ها نقش داشته باشند 

و نقش زنان را در جامعه پررنگ تر بکنند.
آسیب های  از  بخشی  تنها  شد  مطرح  آنچه  تمام 
این  است،  تحصیل  ادامه  به  زنان  کمتر  گرایش 
شرایط  به  که  دارد  هم  دیگری  زوایای  مسئله 
به  که  زنانی  بین  این  در  می زنند.  دامن  پیشین 
موقعیتی  می گذارند،  قدم  باالتر  تحصیلی  مقاطع 
برابر با مردان ندارند. تعداد بسیار اندکی از فارغ 
هیات  فرصت  دکترا  مقطع  در  زن  التحصیالن 
بیشتری  شانس  مردان  می کنند.  پیدا  شدن  علمی 
و  دارند  دانشگاه ها  علمی  هیات  در  برای جذب 
می گیرد،  قرار  آن ها  اختیار  در  که  فرصت هایی 

چندین برابر زنان است.
تبعیض های  و  فرصت ها  تقسیم  در  عدالت  نبود 
از  بیشتر  مقطع  این  در  دارند،  وجود  که  زیادی 
مقاطع پیشین خود را نشان می دهند. شایستگی ها 
و  می شود  گرفته  نادیده  زنان  توانمندی های  و 
بیکار  دکترا  دوره  اتمام  از  بعد  آن ها  از  بسیاری 
هستند و چه بسا مجبور می شوند در آزمون های 
استخدامی ای شرکت کنند که با مدرک کارشناسی 
دست  به  را  شغلی  فرصت  این  می توانستند  هم 
بیاورند. با این حساب گرفتن مدرک دکترا برای 
سرنوشت  در  تغییری  هیچ  زنان  از  زیادی  تعداد 

آن ها ایجاد نمی کند.
محرومیت زنان تحصیلکرده تنها به این سطح هم 
محدود نیست، نقش زنان در بسیاری از مشاغل 
بخش های  در  و  دانشگاهی  سیستم  در  مدیریتی 
مگر  می شود.  گرفته  نادیده  دولتی  و  خصوصی 
چند نفر از رؤسای دانشگاه ها زن هستند؟ چند نفر 
از مشاغل مدیریتی دانشگاه در رده های پایین تر به 

زنان اختصاص می یابد؟
وقتی نقش زنان در مدیریت دانشگاهی که ۶0 
درصد ورودی آن زن هستند، تا به این حد پایین 
است، دیگر می توان وضعیت سایر موقعیت های 
دختر  کرد.  بینی  پیش  را  اقتصادی  و  سیاسی 
دانشجویی که می بیند همتایانش با مدارک باالتر 
تا به این حد نادیده گرفته می شوند، انگیزه اش 
را برای ادامه تحصیل از دست می دهد و به یک 
شغل با اندک حقوق با مدرک لیسانس رضایت 

می دهد.
برای  مبارزه  برای  انگیزه ای  ما  جامعه  در  زنان 
اگر  ما  مسئوالن  بنابراین،  ندارند.  بیشتر  تحصیل 
می خواهند که انگیزه زنان را برای ادامه تحصیل 
در  را  آن ها  نقش  باید  دارند،  نگه  قوی  همچنان 
مدیریت کشور پررنگ کنند و از قابلیت های زنان 
برای  بهره گرفته شود. تالش  بیشتر  تحصیلکرده 
تحقق درخواست هایی که از مدت ها پیش مطرح 
در  اگر  نیستند، حتی  محقق شدنی  اما  می شوند، 
قد و قواره تقاضای انتخاب یک وزیر زن باشند 
و رئیس جمهور در دوران انتخاباتی برای محقق 

کردنش وعده داده باشد!

بی انگیزه شدن زنان کشورمان
عضو هیئت مدیره کانون عالی شورای اسالمی کار کشور گفت: وزیر پیشنهادی باید از مشکالت بخش های فرودست  برای ادامه تحصیل

جامعه آگاه، و به جامعه کارگری نزدیک باشد. وضع اقتصادی آنقدر خراب شده که حتی کارگران اتباع بیگانه به کشور خود بازمی گردند.
 کارگران ما هم به رغم عالقه زیادی که به این کشور دارند ناگزیر از زندگی در شرایط شعب ابی طالب هستند.

ورشکستگیفصلنامههایعلمیدرپیبحرانکاغذ
به دنبال افزایش غیر قابل باور نرخ دالر و اشکاالت عدیده ای که در فرایند واردات بسیاری از کاال های مهم پیش آمده است،

 حوزه چاپ و نشر نیز از این مشکل بی نصیب نمانده و با خسارت های سنگینی رو به رو شده است؛ خسارت هایی که 
در حوزه انتشار فصلنامه های علمی و به واسطه نبود امکانات مالی قابل ذکر به چالش جدی تری بدل شده است.
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

گفت وگو
گفت وگوي »جوان« با فاطمه دانشور جليل از نويسندگان حوزه دفاع مقدس

نويسندگي شغل نيست

چن�د س�ال اس�ت ک�ه در عرصه 
نويسندگي کتاب هاي دفاع مقدس 

فعال شديد و اصاًل چرا؟
از كودكي عالقه مند به داس��تان نويس��ي 
بودم و از س��ال 89 تصميم جدي گرفتم به 
صورت حرفه اي به نويسندگي بپردازم. چون 
احترام و عالقه ذاتي به موضوع دفاع مقدس 
داشتم، اولين كار حرفه اي ام به نام »بهترين 
باباي دنيا« را در همين خصوص نوش��تم. 
به نظ��رم مي رس��يد بايد براي كس��اني كه 
زحمات بسياري براي كشورمان كشيده اند، 
كاري انجام دهم. به همين خاطر شروع كار 
نويسندگي ام با بحث دفاع مقدس گره خورد 
و غير از يك كتاب، باقي آث��ارم در رابطه با 

دفاع مقدس است. 
از ش�ما کتاب هاي »بهتري�ن باباي 
دنيا« و »مرخصي اجباري« به چاپ 
رس�يده اس�ت، غير از اينه�ا آثار 

ديگري هم داريد؟
يك كتاب ديگر هم با عنوان گمش��ده منتشر 
ش��ده كه خ��ارج از بحث دفاع مقدس اس��ت 

اما س��ه كتاب ديگ��ر كه به 
عنوان نويس��نده كارش��ان 
را به اتمام رس��انده ام هنوز 
منتش��ر نش��ده اند. اين سه 
كتاب زندگينامه داس��تاني 
شهيد سيد ناصر سياهپوش، 
زندگينامه داس��تاني شهيد 
زري��ن ت��اج گودين��ي )از 
اولين ش��هداي زن ارتش( 
و زندگينامه مستند شهيد 
محمدرضا مرادي هستند. 
متأس��فانه يكي از مسائلي 
كه نويسندگان حوزه دفاع 
مقدس را رنج مي دهد، غير 
از عدم حمايت ها و مسائلي 

از اين دست، دير منتشر شدن آثارشان است. 
همين كتاب ش��هيد س��يدناصر سياهپوش 
را سال 93 به اتمام رس��انده ام، همه كارهاي 
فني اش مثل صفحه آرايي و غي��ره هم انجام 
گرفته اند، اما مي گويند در نوبت چاپ است و 
دقيقاً مشخص نيست چه زماني نوبتش برسد!

به نظر مي رس�د دل پري از کارتان 
داريد؟

متأسفانه حمايت هاي الزم صورت نمي گيرد. 
از هرجهتي كه نگاه كنيد، نويسنده اين حوزه 
بايد عشق و عالقه به كار داشته باشد، وگرنه 
ادامه كار امكانپذير نيس��ت. از نظر مالي كه 
مي توانم بگوي��م در حد صفر اس��ت. مبلغ 
بس��يار ناچيزي به نويس��نده داده مي شود 
كه آن را هم قس��ط بندي مي كنند. ش��ما 
به كالس هاي آموزش داس��تان نويس��ي يا 
كالس هاي نق��د برويد، اغل��ب هنرآموزان 
خانم ها هستند. بانواني كه معموالً سرپرستي 
خانواده را برعهده ندارند و عموماً تفنني به 
اين كار مبادرت مي ورزن��د. آقايان معموالً 
دغدغه تأمين معاش را بيشتر دارند و با كار 
نويس��ندگي هم كه نمي ش��ود امرار معاش 
كرد. البته غير از انتش��اراتي ها و مسئوالن 
ذي ربط، به ش��كل كلي فضاي جامعه را به 

سمتي س��وق داده ايم كه اقبال عمومي به 
كتاب هاي دفاع مقدس��ي زياد نيس��ت. در 
اين ح��وزه تنها چند كتاب ش��اخص مورد 
توجه قرار مي گيرند. ببينيد در فضاي ادبي 
كشورمان چه كتاب هايي بيشتر مورد توجه 
هستند. اخيرا كتابي كه جايزه جالل را برده 
ب��ود را مي خواندم، محتواي��ش مثل همان 
فيلم هايي بود كه با سياه نمايي جامعه ايران، 
جوايز بين المللي را كسب مي كنند. خب ما 
نويسندگان دفاع مقدس كه نگاهي مثبت 
به ارزش هاي نظام اس��المي داريم چرا بايد 

اينقدر مهجور و در حاشيه باشيم؟ 
اگ�ر موافق باش�يد دو اثر منتش�ر 
ش�ده تان را بيش�تر معرفي کنيم. 
گويا بهترين باب�اي دنيا مورد توجه 

مخاطب قرار گرفته است؟ 
بهترين باباي دنيا كه در آس��تانه چاپ دوم 
است، شامل 15 داستان كوتاه براي مقطع 
سني كودكان، نوجوانان و حتي بزرگساالن 
مي شود. در هر داستان با نوجواناني در گروه 
سني مختلف روبه رو مي شويم. نوجوان هايي 

كه در زمان جنگ قرار دارن��د يا به نوعي با 
آن در ارتباطند. يكي پدرش جانباز اس��ت، 
ديگري پدرش شهيد است، يكي پدرش در 
جنگ و. . . اين كتاب از سوي مقاطع مختلف 
س��ني مورد توجه قرار گرفته است. كتاب 
مرخصي اجباري هم ش��امل س��ه داستان 
كوتاه در خصوص گردان مهندس��ي ارتش 
اس��ت. يگاني تخصصي ك��ه نيروهايش با 
مش��اغل پر مخاطره اي چون مي��ن زدايي 

روبه رو هستند. 
اغلب مخاطب�ان روزنامه ما جوانان 
هس�تند، اگر ي�ک ج�وان بخواهد 
وارد عرصه نويسندگي شود چطور 

راهنمايي اش مي کنيد؟
من خودم از كالس هاي داس��تان نويس��ي 
حوزه هنري ش��روع كردم. اي��ن كالس ها 
دو ترم مقدماتي و پيش��رفته دارند اما يك 
هنرجو بعد از اين كالس ها نبايد ارتباطش را 
با جلسات نقد داستان قطع كند و هر هفته 
بايد در جلس��ات نقد يكي از اساتيد شركت 
كند. اينطور هم نباش��د كه مرتب اس��تاد 
عوض كنيم. هر كسي عشق به اين كار دارد، 
قدم هاي اول را بايد بردارد و بعد اين خود كار 

است كه سراغ شما را مي گيرد. 

  عليرضا محمدي
طبق روال س�تون وادي کتاب ک�ه هرازگاهي به معرف�ي کتاب هاي دفاع مقدس�ي و 
همين طور نويس�ندگان فعال اين حوزه مي پردازيم، اين بار پ�اي صحبت هاي يكي از 
نويس�ندگان خوش ذوق عرصه دفاع مقدس نشس�تيم که در پرونده کاري اش آثاري 
چون »بهترين باباي دنيا« و »مرخصي اجباري« ديده مي ش�ود. فاطمه دانش�ور جليل 
که دل پ�ري از وضعيت نش�ر کتب دف�اع مقدس�ي دارد، در گفت وگو با ج�وان عالوه 
بر معرفي آث�ار خود، دغدغه هايش را نيز مطرح س�اخته اس�ت که با ه�م مي خوانيم. 

 صغري خيل فرهنگ
20 ارديبهش�ت ماه امس�ال که حض�رت آقا 
در جم�ع دانش آموخت�گان دانش�گاه ام�ام 
حس�ين)ع( حضور يافته بودند، سيدحس�ن 
انتظاري از جانب�ازان مدافع ح�رم نيز در اين 
جمع ديده مي شد. پيشتر با اين جانباز مدافع 
حرم آش�نا بودم و مي دانستم که سيد حسن 
از آن دست بس�يجياني اس�ت که داوطلبانه 
به جبه�ه مقاومت اس�المي رفت�ه و اکنون با 
تني مج�روح، به دي�دار رهبر و ام�ام خويش 
ش�تافته اس�ت. ديدار با رهبري بهانه اي شد 
تا گفت و گويي گ�رم و صميمي با اي�ن جانباز 
مدافع حرم که پدر و برادرش نيز از ش�هداي 
جن�گ تحميل�ي هس�تند داش�ته باش�يم. 

اگر موافق باشيد گفت وگو را با بحث ديدار 
با رهبري آغاز کني�م، گويا در اين ديدار 

شما صحبتي با حضرت آقا داشتيد؟
بله، ايش��ان كه وارد محوطه شدند شور عجيبي 
در دلم بود. نيت كرده ب��ودم زماني كه رهبري را 
مي بينم به ايشان بگويم آقا جان ما تا آخر با شما 
هستيم، اگرچه روي ويلچر نشستيم. اين جمله 
را گفتم و ام��ام خامنه اي لبخن��دي زدند و من 
صورت ايشان و دو دست ش��ان را بوسيدم. بعد از 
آقا تقاضاي دعا كردم و ايشان با لبخندي دلنشين 
من را مهمان دعاي خوي��ش كردند. آن لحظات 
شايد چند ثانيه اي بيشتر نبود اما انگار دنيايي را 
به من دادند. يكي از دوستانم جانباز سيد محسن 
مرتضويان هم كه در كنارم بود بعد از ديده بوسي 
چفيه ش��هيد مدافع حرم محمود نريماني را به 

رهبري هديه كردند. 
خط ايثار در خانواده شما موروثي است، 
از اولين ش�هيد خانواده يعن�ي پدرتان 

بگوييد. 
پدر ميرعلي اكبر انتظاري متولد 1317 در تهران 
بود. ايشان دوران رژيم شاه در ژاندارمري فعاليت 
مي كرد. هرچن��د نظامي بود اما ب��ا گرايش هاي 
مذهبي اش ارادت زيادي به امام خميني داشت. 
همه صحبت هاي ام��ام را گوش مي كرد و هنگام 
تظاهرات لباس شخصي مي پوش��يد و به ميدان 
معركه مي رفت. حتي در يكي از راهپيمايي ها دو 
نفر را كه حال بسيار بدي داشتند به بيمارستان 
رسانده بود و خدا را شكر از مرگ حتمي نجات پيدا 
كرده بودند. آن زماني كه همراه داش��تن عكس 
و رس��اله امام خميني جرم محسوب مي شد پدر 
عكس و رساله ايشان را به خانه آورده بود. بعد از 
پيروزي انقالب و سال 1359 كه غائله كردستان 
به اوج خود رس��يده بود، پدر ب��راي مبارزه با ضد 
انقالب به آنجا مي رود و سه ماهي در آنجا خدمت 
مي كند. پدرم در جبهه هاي جنگ حضور داشت 
تا اينكه در سال 1361 حين انجام مأموريت كاري 
به شهادت مي رسد. برادرم علي هم دو سال بعد از 

پدر شهيد مي شود. 
پس علي نگذاشت اسلحه پدر روي زمين 

بماند؟
بله، برادرم ش��هيد علي انتظاري 16سال بيشتر 
نداشت كه به جبهه مي رود. ايشان طي دو مرحله 
در جبهه حضور پيدا مي كند. مرحله اول در سال 
62 به كردستان مي رود. مدتي به خانه برمي گردد 
و درسش را ادامه مي دهد. علي از بچه هاي نخبه 
بود و اگر مي ماند حتماً پيش��رفت هاي تحصيلي 
زي��ادي مي كرد. اما در س��ال 63 ب��از عزم رفتن 
مي كند و زمستان همان س��ال طي عمليات بدر 

در شرق دجله مفقوداالثر مي شود. 
پيكرشان هيچ وقت تفحص نشد؟

هيچ كدام از همرزمان علي از سرنوشت او خبري 

نداش��تند، لذا ما تا مدتي فكر مي كرديم اس��ير 
شده است. فرمانده برادرم تعريف مي كرد علي از 
نيروهاي احتياط درعمليات بدر بود. وقتي عمليات 
شدت گرفت نيروهاي احتياط هم وارد عمل شدند 
كه در نهايت با اصابت تركش خمپاره علي مجروح 
شد. ما س��عي كرديم او را به عقب منتقل كنيم، 
اما خسته بوديم و زمين منطقه هم باتالقي بود. 
نتوانستيم ايشان را برگردانيم. موج انفجار من را 
گرفته بود و تنها چيزي كه از آخرين لحظات علي 
در ذهن داشتم اين بود كه سرش را به سجده روي 
زمين گذاشته بود و اذكار زيارت عاشورا را زمزمه 
مي كرد. گفته بود سالم من را به مادرم برسانيد و از 
او حالليت بطلبيد. اين آخرين پيام علي به ما بود. 
برخورد مادرتان با ش�هادت علي چطور 
بود؟ مادري که خودش همس�ر ش�هيد 

بود. 
مادرم��ان زني متدي��ن و مذهبي اس��ت. همين 
ايمانش س��ال هاي چش��م انتظ��اري را برايش 
راحت تر كرد اما خب دلتنگي خودش را داش��ت. 
سال 65 پيكر دوست برادرم خسرو مبرا را آوردند. 
خس��رو قباًل ترك تحصيل كرده بود و به تشويق 
برادرم علي مجدداً به تحصيل رو آورده بود كه در 
نهايت هر دو به شهادت رسيدند. مادرم در مراسم 
تشييع، شهيد را قسم داد كه خبري از فرزندش 
به او بدهد. همان شب خوابيد و در خواب شهيد 
خسرو را ديد. دوباره كه سراغ برادرم را گرفته بود 
ايشان جايگاه خود و برادرم را به مادر نشان داده 
بود و از آن شب به بعد مادر ديگر منتظر بازگشت 
علي در ميان آزاده ها نبود. تا سال 1376كه پيكر 
برادرم را برايمان آوردند و دركنار دوست شهيدش 
همانطور كه 13 سال قبل مادر در خواب ديده بود 

در قطعه 26بهشت زهرا) س( به خاك سپردند. 
حضور در جبهه هاي دفاع مقدس قسمت 

شما نشد؟
من متولد سال 52 هستم. چند سال اول جنگ 
س��نم به بحث رفتن و اعزام قد نمي داد اما همراه 
پدرم به مسجد و محيط هاي انقالبي رفت و آمد 
داشتم. پدرم كه شهيد شد، همراه علي به بسيج 
مي رفتيم. او كه شهيد شد خيلي تالش كردم به 
جبهه بروم. حتي تاريخ شناسنامه ام را تغيير دادم 
اما متأس��فانه امكان حضور و سعادت همراهي با 
رزمندگان جنگ تحميلي را پيدا نكردم و آرزويش 

به دلم ماند. 
و آرزوي جه�اد را در س�ال 92 و جبهه 

مقاومت اسالمي محقق کرديد؟
بله، من س��ال 1392 بعد از گذراندن يكس��ري 
آموزش هاي الزم اعزام شدم. قرار دفاع از مظلوم 
بود و اينك��ه دينمان را به اس��الم ادا كنيم. وقتي 
تصور مي كردم كه مسلمانان به كمك ما نياز دارند، 
نمي توانستم بمانم و دس��ت روي دست بگذارم. 
با توجه به اطمين��ان از خانواده در اي��ن راه قدم 
گذاشتم، چراكه مي دانستم مادر و همسرم حامي 
و پشتيبان من و حضورم هستند. همسرم آمادگي 
اين شرايط را داش��ت. مادرم هم كه قباًل چنين 
ش��رايطي را تجربه كرده بود. وقتي موضوع را با 
مادرم در ميان گذاشتم گفت برو به خدا سپردمت 

و من داوطلبانه عازم شدم. 
چ�ه م�دت بع�د از حضورت�ان مجروح 

شديد؟
من يك بار بيشتر اعزام نشدم و يك ماه بعد از اعزام 
مجروح شدم اما اين مدت در كنار رزمندگان مدافع 
حرم واقعاً لحظات زيبا و به ياد ماندني رقم خورد. 
بچه هاي سوري و وطني سوريه وقتي رزمندگان 
ايراني را مي ديدند بال در مي آوردند و قوت قلب 
مي گرفتند. رزمندگان مدافع حرم سرمايه هاي 
بزرگي براي دفاع از اس��الم و مقدسات هستند. 

فضاي بين بچه ها خيلي خاص بود. آنجا فرقي بين 
عراقي، سوري، ايراني و لبناني نبود. گويي مليت ها 
كن��ار رفته بود. كس��اني كه تجرب��ه دوران دفاع 
مقدس را داشتند شباهت بين رزمندگان ديروز و 
رزمندگان امروز را به خوبي حس مي كردند. فضاي 

معنوي و خاصي حاكم بود. 
نحوه جانبازي تان چطور بود؟

در روند يك عمليات قرار بود منطقه اي با حضور 
رزمندگان دفاع وطني از دس��ت تروريست هاي 
جبهه النصره آزاد شود. طراحي عمليات انجام شد و 
شب عمليات بچه ها اعزام شدند. شهيد سيدمهدي 
موسوي اولين ش��هيد مدافع حرم خوزستان هم 
همراه ما بود. همراه با بچه ها يك گردان تشكيل 
داديم و س��ازماندهي كرديم. چند تا از دسته ها 
پيش��روي كردند. من به همراه س��يدمهدي در 
دسته احتياط بودم. قرار شد بچه ها به اهداف مورد 
نظر دست پيدا كنند، بعد ما وارد عمل شويم اما 
متأسفانه دشمن هوشيار ش��د و آنها را زير آتش 
گرفت. سيد مهدي رفت تا نيروهاي دسته تانك را 
هدايت كند و به من هم گفت شما نيروهاي دسته 
احتياط را حركت دهيد و به جلو بياييد. ما از هم 

جدا شديم اما آتش فرصت نداد تا ما به اهدافمان 
برسيم. در راه برگشت متوجه مهدي شدم كه با 
دوربين دش��من را رصد مي كند. در همين حين 
سيد مهدي موسوي از ناحيه سر مورد اصابت گلوله 
قرار گرفت و شهيد شد. در ادامه عمليات قرار شد با 
تانك به سمت اهداف مورد نظر حركت كنيم كه باز 
هم آتش سنگين دشمن امان نداد و من در مرحله 
دوم عمليات مورد اصابت گلول��ه قرار گرفتم و از 
ناحيه نخاع دچار مجروحيت شدم. امروز به عنوان 

جانباز ضايعه نخاعي در خدمت شما هستم. 
خانواده تان چطور با موضوع جانبازي تان 

برخورد کردند؟
من يك دختر 16ساله و يك پسر  15ساله دارم. 
هفت ماه در بيمارستان بستري بودم و زمان زيادي 
گذشت تا با اين اوضاع كنار بيايم. انصافاً همسرم 
بعد از من مس��ئوليت همه زندگ��ي را به دوش 
كشيده و براي هميش��ه من را مديون و مرهون 
خودش نموده اس��ت. من هميشه دعاگوي همه 
همسران جانبازان هستم، چراكه وظيفه دشواري 

بر عهده دارند. 
آقاي انتظ�اري! جانباز ضايع�ه نخاعي 

بودن س�ختي هاي خودش را دارد. فكر 
مي کرديد در اين سن و س�ال جانبازي 

عقيله بني هاشم نصيبتان شود؟ 
من با يك��ي از جانبازان قطع نخاع��ي به نام حاج 
حس��ين مهرآيين دوس��ت بودم و رف��ت و آمد 
خانوادگي داشتم. ايشان از ايثارگران دفاع مقدس 
هستند. همسرم ايشان را بارها ديده و با اين فضا 
آشنا بود. بعد از اتفاقي كه برايم افتاد، با آقاي مهرا 
آيين بيشتر به هم نزديك شديم. البته قبل از اعزام 
به جبهه دفاع از حرم، آش��نايي با آقاي مهرآيين 
باعث شده بود تا خودم را بيش��تر براي شهادت 
آماده كنم تا جانبازي. در واقع م��ن اصاًل به فكر 
اس��ارت و جانبازي نبودم اما وقتي جانباز ش��دم 
بااين وضعيت كنار آمدم و خدا را شكر كه تا امروز 
به لطف خدا از سختي هايش نترسيدم و همسر و 
فرزندانم در كنارم ماندند و اين بهترين و مهم ترين 

قوت قلب برايم بود. 
دلتان براي جبهه تنگ مي شود؟

خيلي دوست دارم در اين راه قدم بر دارم اما خب 
شرايطم مناسب حضور نيست. مي دانم حضورم 
دست و پاگير بچه ها مي ش��ود اما در عرصه هاي 
ديگر وارد كار ش��ده ام و امروز در س��نگري ديگر 
فعاليت مي كنم. در مباح��ث فرهنگي فعاليت و 
سخنراني مي كنم. به فعاليت ورزشي مي پردازم 
و كمك بچه هاي فدراس��يون جانبازان هستم تا 

بچه هاي جانباز را وارد اين فضاي ورزشي كنيم. 
در پاي�ان اگ�ر صحب�ت خاص�ي داريد 

بفرماييد. 
اولين دعاي هميش��گي من اين است كه ان شاء 
اهلل امام زم��ان )عج(  ظهور كن��د و اين انقالب به 
انقالب منجي متصل ش��ود. امروز ما ش��اهد اين 
هس��تيم كه انقالب اس��المي مقدمات ظهور را 
فراهم كرده است. دعاي ديگر من كه هميشه آن 
را بر زبان مي آورم اين است كه ان شاء اهلل خداوند 
شر دشمنان، تروريست ها، استكبار و اسرائيل را با 
همه توطئه هاي شان از سر ما بردارد و اين شر را به 

خود آنها بازگرداند. 

گفت وگوي »جوان« با جانباز مدافع حرم سيد حسن انتظاري که فرزند و برادر شهيد است 

دلم براي هواي جبهه تنگ شده است
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اقتصادی

تهدیده��ای امریکا پایانی ندارد. جان بولتون مش��اور امنیت 
ملی امریکا در روز گذشته برای چندمین بار اعالم کرد که با 
اجرایی شدن تحریم های نفتی درامد ایران از صادرات نفت 

به صفر می رسد .
پی��ش از ای��ن هم مقام��ات عالی رتبه این کش��ور بارها 
ب��ه حذف نفت ایران از بازار و عدم تاثیر این سیاس��ت 
روی قیم��ت نفت در بازار جهان��ی صحبت کرده بودند 
ولی مس��اله این اس��ت که تمامی گزارش��ها و تحلیل ها 
خب��ر از افزایش قیم��ت نفت تا م��رز ۱40 دالر و حتی 
باالت��ر در ص��ورت حذف نفت ایران از ب��ازار دارد. اما 
مس��اله مهمتر از افزایش قیمت نفت در بازار  تقابل بین 
ایران و عربس��تان س��عودی  در جریان همین سیاس��ت 
امریکا بود. امریکا از عربس��تان خواس��ت تا نفت مورد 
نیاز بازار را تامین کند و کس��ری نفت ایران در بازار را 
جبران کند و عربس��تان  که یکی از کش��ورهای دوست 
امری��کا در خاورمیانه و یکی از اصل��ی ترین طرفداران 

سیاس��ت خروج ترامپ از توافق هس��ته ای بود ، قبول کرد تولیدش را 
افزای��ش ده��د.

 ولی ایران به این س��ادگی تس��لیم نمی شود زیرا بدون شک با اجرایی شدن 
تحریم های اقتصادی فش��ار زیادی به اقتصاد کش��ور وارد خواهد شد. اولین 
نشانه تقابل بین ایران و عربستان در جنگ قیمتی بود که در بازار نفت راه افتاد.
کاهش قیمت نفت صادراتی این دو کش��ور برای تصاحب س��هم بیشتری از 
بازار مصرف سیاس��تی بود که اجرا شد و طبق گزارشهای رسمی ایران اماده 

اس��ت تا برای حفظ مش��تری های خود این کاهش قیمت را ادامه دهد. حال 
انکه عربستان با این سیاست ضرر می کند و تمایلی به ادامه بازی ندارد.

از طرف دیگر ایران تهدید کرده است اگر امریکا راه های صادرات نفت ایران 
را مسدود کند، ایران هم مسیر انتقال نفت  را مسدود می کند . تهدید به بستن 
تنگ��ه هرمز و تنگه های دیگر یکی از مس��ایلی بود ک��ه در ماه های اخیر در 
رسانه ها بازخورد باالیی داشت  که خطرات زیادی را برای منطقه می تواند 

به همراه داشته باشد.

ام��ا خبر بد دیگری که برای بازار نفت وجود دارد، افت نرخ 
رش��د اقتصادی در کشورهای اس��یایی و در نهایت  کاهش 
تقاضا برای نفت اس��ت که می تواند به مرور زمان مشکالت 
اقتصادی بیش��تری را برای کش��ورهای تولید کننده نفت به 

همراه بیاورد.
البته افت نرخ رشد اقتصادی در اسیا در شرایطی اتفاق افتاده 
است که آمارها از توسعه بسیار سریع اقتصاد در کشور چین 
و هن��د در یک ده��ه اخیر خبر داده اند و تحلیل گران بر این 
باورند این س��رعت باالی توسعه و رشد اقتصادی می تواند 
ش��رایط اقتصادی کش��ورها را بی ثبات کند . انها می گویند 
در کش��ورهای چین و هند زیر ساختهای مالی و اقتصادی و 
سیاستگذاری مناسبی برای مقابله با این وضعیت تازه وجود 
ندارد به همین دلیل باید از ش��رایط موجود احساس ترس و 

تردید کرد.
موضع گیری این دو قطب اقتصادی و نفتی در اس��یا در این 
تقابل نقش زیادی دارد . در شرایطی که هند اعالم کرده است 
از تحریم های امریکا تبعیت می کند و خرید نفت از ایران را محدود می کند 
، چین رسما از عدم تبعیت از این سیاست نادرست اقتصادی امریکا صحبت 
کرده اس��ت و در نظر دارد نه تنها خرید نفت از ایران را ادامه دهد بلکه این 

نفت را با واحد یوان مبادله کند که محدودیتی برای انتقال آن نداشته باشد.
ح��ال باید دید  این تقابل س��خت در بازار نفت ، در میان کش��ورهای عضو 
اوپ��ک و در می��ان خریداران بزرگ نفت در قاره آس��یا بازار را به کدام س��و 

هدایت می کند.

بانک ها  ساله،  یک  مدت دار  سپرده های  سررسید  زمان  در  و  روزها  این 
روش های مختلفی برای نگهداشت سرمایه و جلوگیری از فرار سپرده ها به کار 
می گیرند؛ از تمدید کوتاه مدت سپرده ها با سودهای باال گرفته تا انتشار اوراق 

و تقسیط بازپرداخت سپرده ها.
بانک مرکزی شهریور پارسال بانک ها را مکلف کرد که نرخ سود سپرده بانکی 
که با نرخ های متفاوت از مصوبه شورای پول و اعتبار پرداخت می شد را به 
حداکثر ۱5 درصد کاهش دهد. البته این تکلیف با یک فرصت حدود ۱۱ 
روزه برای بانک ها همراه بود و آن ها توانستند در این مدت با در نظر گرفتن 
سودهای باال و همچنین انتقال حساب های کوتاه مدت به بلندمدت از خروج 
بخشی از سپرده ها جلوگیری کنند. تا اینکه در ۱۱ شهریورماه ۱39۶ شبکه 

بانکی مکلف به رعایت نرخ سود ۱5 درصدی شد.
اکنون با توجه به فرار رسیدن زمان سررسید سپرده های بلندمدت که اغلب 
با نرخی باالتر از ۱5 درصد در سال گذشته در بانک ها جابه جا شده بود، 

این نگرانی برای بانک ها به وجود آمده که مشتریان بخواهند به جای تمدید 
سپرده های خود که سود آن به ۱5 درصد کاهش می یابد، سرمایه را به بازارهای 
دیگر از جمله سکه و ارز سوق دهند. از این رو در این روزها بانک ها به هر 

ترتیبی تالش می کنند منابع را جذب کرده و مانع از خروج آن شوند.
مشتریان بانک ها می گویند وقتی که برای دریافت مبالغ باالی خود به بانک ها 

مراجعه می کنند، با اصرار آن ها برای ماندگاری سپرده روبه رو می شوند. حتی 
طرح های تشویقی به آنان پیشنهاد می شود و در مواقعی که عزم خود را برای 
خروج سپرده عزم می کنند، با مقاومت بانک ها مواجه  می شوند؛ به طوری که در 
نهایت به آنان گفته می شود سپرده به طور یک جا تحویل داده نمی شود و در 
چند مرحله پرداخت خواهد شد که این موجب گله مشتریان برخی از بانک ها 

شده است.

از چندی پیش نیز برخی بانک ها شروع به انتشار گواهی سپرده ۱۸ درصدی 
کرده و سودی حدود سه درصد باالتر از سپرده ۱5 درصدی را پیش روی 
مشتریان قرار دادند تا آنان را به نگهداشت سرمایه در بانک ها ترغیب کنند. 
البته این از نگاه برخی مدیران بانکی اقدام درستی نیست، زیرا هزینه بانک ها 
را با توجه به سود تسهیالت که در حال حاضر ۱۸ درصد است باال برده و 

موجب زیان خواهد شد.
البته در جریان نگهداشت سپرده در بانک ها، بانک مرکزی نیز به کمک آمده و 
در روزهای گذشته در بخشنامه ای اعالم کرد که بانک ها می توانند سپرده های 
باز شده در فاصله دوم تا ۱۱ شهریورماه ۱39۶ را تا یک ماه دیگر تمدید کنند 

تا بعد از این مدت برای ادامه مسیر تصمیم گیری الزم انجام شود.

به هر صورت با توجه به التهاباتی که در ماه های گذشته در بازار ارز وجود 
داشته و کارشناسان نیز عمده دلیل آن را حجم باالی نقدینگی و عدم ماندگاری 
منابع در بانک ها می دانند، شبکه بانکی به هر صورت که شده در تالش برای 
نگهداری سپرده هاست. این که بانک ها تا چه حد در این فرایند موفق بوده و مردم 
ترجیح دهند به جای سرمایه گذاری در بازار سکه و ارز به سود بانکی قناعت 
کنند و از سودهای البته پر ریسک بازارهای موازی چشم پوشی کنند، موضوعی 

است که تا حدی ابهاماتی را با خود به همراه دارد.

بازار نفت با تحریم ایران آتش می گیرد؟
تحلیلگران می گویند تحریم ایران نفت را ۱۴۰ دالری می کند

ترفند تازه بانک ها برای جلوگیری از فرار سپرده ها

سایه مرگ اقتصادی بر گردشگری ایران
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: »باید شورای 
عالی سه قوا به تصمیم نهایی در مورد حجم نقدینگی، ارزش پولی و 
ارتباط ایران با سایر کشورهای جهان برسند تا بتوان برای رونق مجدد 

گردشگری برنامه ریزی های الزم را انجام داد.«
افزایش چندپله ای قیمت ارز موجب تحت تأثیر قراردادن بسیاری از 
صنایع از جمله صنعت گردشگری کشور شده است.باال رفتن قیمت 
بلیت های هواپیما، هتل و ... موجب شده که بسیاری از افراد قید 
مسافرت های پایان تابستان را بزنند .باید این نکته را در نظر گرفت 
که جامعه تشکیل شده از چند گروه مالی است. همانطور که نمی توان 
گروه متوسط به پایین و فقیر جامعه را نادیده گرفت؛ نمی توان به 
نیازهای دیگر گروه ها بی اعتنا بود. برای مثال گروه متوسط و روبه 
باال چادر زدن در خیابان و پارک ها در سفرهای تفریحی شاید گزینه 
آخرشان باشد حال باید از مسووالن پرسید که با توجه به قیمت 
های اوج گرفته ؛قشر متوسط باید برای مسافرت رفتن خود چه 
نوع برنامه ریزی کنند تا تنها چند روز کوتاه به دور از مشغله های 
ذهنی، کارهای روزانه و دود و ترافیک شهر در کنار خانواده خود 
لحظه ای تنها زندگی کنند.فرودگاه امام خمینی )ره( که فرودگاه بین 
المللی کشور محسوب می شود در حال حاضر بسیار خلوت شده 
است .عالوه بر فرودگاه امام خمینی )ره( بسیاری از هواپیماهای 
فرودگاه های دیگر کشور با داشتن گنجایش 300 مسافر ؛ حداکثر با 
20 مسافر پرواز می کنند و این شرایط برگرفته از قیمت سر به فلک 

کشیده بلیت ها است.
برای مثال تنها بلیت رفت  و برگشت یک مسافرت کیش برای هر 
نفر حدود یک میلیون تومان هزینه دارد که البته باید قیمت هتل و 
... را هم در نظر گرفت. اگر یک خانواده 4 نفره قصد مسافرت به 
کیش را داشته باشد تنها باید حدود 4 تا 5 میلیون تومان هزینه بلیت 
هواپیمای خود را بپردازد.و اما به نظر می رسد با توجه به شرایط 
ارزی و اقتصادی اگر امکان سفر برون مرزی کمرنگ و به نوعی 
بی رنگ شده است باید فکری به حال شرایط مسافرت های درون 
مرزی مردم جامعه داشت ؛ آن هم برای مردمی که در این روزهای 
سخت باید کمی روحشان را از خستگی دور کرده و حالی خوش 
برایشان ایجاد شود اما قیمت های پروازها علی رغم دستور ویژه 
رئیس جمهور همچنان سربه فلک کشیده است و از سوی دیگر 
مراکز اقامتی گردشگری هم آنقدر گران است که چاره ای نمی ماند 
جز اینکه قید سفر را زد . آیا مردم ایران باید با سفر خداحافظی کنند؟ 
معصومه آقاپورعلیشاهی در خصوص خالی بودن فرودگاه بین المللی 
امام خمینی )ره( از گردشگر و همچنین پرواز هواپیماهای داخلی با 
تعداد مسافرانی بسیار اندک، گفت: »ابتدا باید تکلیف حجم نقدینگی 
در جامعه مشخص شود چرا که موجب تعیین ارزش حجم پولی 
کشور می شود. همچنین باید ارتباط امور بانکی ایران با بانک های 
سراسر جهان تحت شرایط خاصی تعریف شود.زمانی که تکلیف 
ارزش پولی کشور و نقطه تعادل ارز در کشور تعیین نشود همه 
صنایع و همهشرایطی که دارای پتانسیل های اقتصادی هستند یکی 
پس از دیگری دچار کما یا مرگ اقتصادی می شوند.«وی با تأکید بر 
اینکه وضعیت گردشگری ایران دچار مرگ اقتصادی شده، افزود: 
»باید شورای عالی سه قوا به تصمیم نهایی در مورد حجم نقدینگی، 
ارزش پولی و ارتباط ایران با سایر کشورهای جهان برسند تا بتوان 

برای رونق مجدد گردشگری برنامه ریزی های الزم را انجام داد.«
از  امام خمینی)ره(  فرودگاه  بودن  آقاپورعلیشاهی در مورد خالی 
گردشگر، گفت: »اگر فرودگاه امام خالی از مسافر شده علت آن باال 
رفتن قیمت ارز و از آن طرف قیمت بلیت است. نباید این مشکل را 
به گردن شرکت های هواپیمایی انداخت چرا که آن ها نیز باید پول 
را براساس یورو به کشور مقابل بپردازند. وظیفه هواپیمایی خدمات 
دهی به مسافران است و نمی توان آن را اجبار کرد که قیمت خود را 
در پایین ترین نرخ نگه دارد. قرار نیست که شرکت های هواپیمایی 
از جیب خودشان هم مایه بگذارند.«عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی در مورد پروازهای داخلی، اظهار کرد: »علت اینکه در 
یک هواپیمای سیصد نفره داخلی، تنها بیست مسافر هستند هم مرگ 
اقتصادی گردشگری است. قطعات هواپیما، نگهداری از هواپیما و 
...هزینه های بسیاری دارد که باید آن را خارج از کشور تأمین کند. 
شرکت های هواپیمایی درحال دور زدن تحریم ها هستند اما مگر برای 
تأمین قطعات هواپیما باید هزینه را به ریال بپردازیم؟ مگر در صنایع 
هواپیمایی برای تولید قطعات مستقل و خودکفا هستیم؟خیر، اینگونه 
نیست و باید هزینه آن را تا سه برابر به یورو پرداخت کرد. باید 

زیرساخت ها اصالح گردد تا مشکالت این چنینی هم حل شود.«

خب�ر

فاز جدی�د افزای�ش قیم�ت ل�وازم خانگ�ی
در روزهای نخس��ت ش��هریورماه بازار ش��اهد فاز جدید افزایش 
قیم��ت لوازم خانگی از س��وی کارخانجات اس��ت و در این میان 

هیچ دس��تگاهی برخوردی با ش��رکت های متخلف نمی کند.
در ط��ول چند م��اه اخیر بازار ل��وازم خانگی با رش��د قابل توجه 
قیمت و کاهش عرضه شرکت ها روبرو شده است که این موضوع 
مش��کالت زیادی را برای مصرف کنندگان به وجود آورده است. 
البت��ه گرانی لوازم خانگی حدود س��ه ماهی اس��ت.که از س��وی 
ش��رکت ها اجرایی شده اما مس��ئولین مدام از بررسی این موضوع 
س��خن گفته و وع��ده های متع��ددی در مدیریت ب��ازار را اعالم 
می کنند. اما متأس��فانه در روزهای نخس��ت شهریورماه بازار شاهد 
فاز جدید افزایش قیمت لوازم خانگی از س��وی کارخانجات است 
و در این میان هیچ دس��تگاهی برخوردی با ش��رکت های متخلف 
نمی کند.اوض��اع این روزهای ب��ازار لوازم خانگی از زبان کس��به 
بس��یار نگران کننده بوده و آنها مدام از نبود کاال در بازار گله مند 

هس��تند.

یخچال ۵ میلیونی
 به ۱۱ میلیون تومان رسید

ب��ه اعتق��اد فروش��ندگان ل��وازم خانگی پی��ش از این ش��رکت ها 
محص��والت را به صورت ش��رایطی ب��ه ما می فروختن��د اما چند 
ماهی اس��ت که در ازای پول نقد کاال را ی��ک ماهه آن هم با نامه 

نگاری ه��ای مختل��ف تحوی��ل می دهن��د. 
جالب اینجاست رش��د قیمت ها در انواع کاالهای لوازم خانگی 
به صورتی ادامه دارد که یک یخچال س��ایدبای ساید 5 میلیونی 
ب��ه ۱۱ میلیون رس��یده که این موضوع اصاًل ب��رای مردم منطقی 
نیس��ت.محمدی یک��ی از فروش��ندگان لوازم خانگ��ی در همین 
ارتباط به خبرنگار تس��نیم می گوی��د: دو کارخانه لوازم خانگی 

قیم��ت محصوالت خود را 20 تا 2۷ درصد افزای��ش داده ان��د.
 این در حالی اس��ت که این ش��رکت ها دو ماه گذش��ته نیز قیمت 
کااله��ای خود را بیش از 50 درصد گ��ران کرده بودند.وی با بیان 
اینکه وزارت صنعت اعالم کرده باید موجودی انبار را در س��امانه 
جامع انبارها درج کنیم تا مش��مول کاالهای قاچاق نش��ود، افزود: 

دو روز اس��ت که درگیر این س��ایت هس��تیم و هنوز نتوانسته ایم 
موجودی انبار خود را در آن به ثبت برس��انند.

ش�گرد کارخانجات در فروش لوازم خانگی 
با چندین برابر قیمت به فروش�ندگان

این فروش��نده با اش��اره به اینکه چند ماهی اس��ت که شرکت ها 
کاال ب��ه م��ا نمی فروش��ند گف��ت: این درحالی اس��ت ک��ه انبار 
کارخانج��ات لوازم خانگ��ی لب به لب پر از کاالس��ت اما آنها 
ترجی��ح می دهن��د محصوالت را ب��ا قیمت باالت��ری به فروش 
برس��انند. ب��ه عنوان نمون��ه بن��ده از اول اردیبهش��ت ماه پول 
کااله��ای خود را پرداخ��ت کرده اما هنوز نتوانس��تم جنس های 

خ��ود را تحوی��ل بگی��رم.
فروش��نده دیگری با اعالم اینکه ش��رکت ها مدعی هس��تند کاالها 
را با قیمت مناس��ب در اختیار کس��به قرار می دهند، گفت: اما در 
زم��ان تحویل جنس از ما می خواهن��د مابه التفاوت قیمت کاال را 

به حس��اب های ثالث واریز کنیم.



سهراب بختیاری زاده در مورد عملکرد 
تیم فوتبال امید کشورمان در بازی های 
آسیایی گفت: از شکست در مقابل کره 
نباید ترسید و باید به آینده امیدوار بود. 
باید  امید  تیم  بازی  آخرین  مورد  در 
قاطعانه بگویم که بچه های ما فوق العاده 
کار کردند و باید باور داشت که در تیم 
تأثیر یکسال یا دو سال سن  پایه  های 
در نتیجه گیری بسیار زیاد است.  تیم 
ایران تیم زیر 2۱ سال بود و این در حالی 
است که می توانستیم از  23 ساله ها 
استفاده کنیم و 3 بازیکن بزرگسال داشته 
باشیم اما با طراحی و تدابیر کادر فنی و 
مدیریتی قرار بر این شد که از بازیکنان 
زیر 2۱ سال فوتبال ایران در این دوره 
از بازی ها شرکت کنیم و بتوانیم از این 

طریق به شناخت کیفی و کمی بیشتری نسبت به بازیکنان 
برسیم و بتوانیم مرحله به مرحله به انسجام تیمی و تاکتیکی 

مورد نظر دست پیدا کنیم.
وی تاکید کرد:  یکی از اهداف دیگرمان این بود که بتوانیم 
بازی در مقابل تیم های مطرح را تجربه کنیم که در این دوره 
از رقابت ها از بازی در برابر عربستان، کره شمالی، میانمار و 

کره جنوبی درس های زیادی گرفتیم.
مربی تیم فوتبال امید اضافه کرد: به اعتقاد من این تورنمنت 

برای کادر فنی از لحاظ شکل دهی ، انضباط و رفتار حرفه 
ای خیلی مهم بود و انشاهلل پس از حضور در تهران با برنامه 
ریزی های مدیریت و کادر فنی که در رأس آن کرانچار 
حضور دارد جهت برگزاری اردوها و بازی های تدارکاتی 
جهت آماده سازی هر چه بیشتر تیم تصمیم گیری خواهد 

شد.
بازیکن سابق تیم ملی کشورمان خاطر نشان کرد: من خودم 
به شخصه از شکست در مقابل کره جنوبی بسیار ناراحت 
هستم و نباید شکست را توجیه کرد اما از عملکرد بچه ها 

کاماًل رضایت دارم و باید از آنها حمایت 
کرد چرا که شکست جزیی از فوتبال و 
جزیی از زندگی هست و مردم ما باید 
بدانند که بچه های ما مردانه در مقابل 
کره ای ها جنگیدند. طبیعتاً آنها نیز از 
نتیجه بدست آمده بسیار ناراحت هستند 
و اعتقاد دارم از شکست در مقابل کره 

نباید ترسید و باید به آینده امیدوار بود.
عملکرد  خصوص  در  زاده  بختیاری 
جنوبی  کره  برابر  در  امید  پوشان  ملی 
توضیح داد:  تیم ما هم موقعیت های 
زیادی داشت و آنهم برابر تیمی بود که 
3 بازیکن باالی 23 ساله های خود را در 
اختیار داشت که در لیگ برتر انگلیس 

توپ می زدند.
وی یادآورشد : به مردم شریف ایران و 
همچنین طرفداران فوتبال شخصاً این قول را می دهم که با 
رعایت فوتبال جوانمردانه بتوانیم به لطف پروردگار متعال 
طلسم 40 ساله عدم راهیابی به المپیک را بشکنیم و برای 

کشورمان افتخار آفرینی کنیم.
بختیاری زاده در پایان و درباره همکاری با کرانچار گفت: 
او برای من و سایر هم تیمی ها بسیار قابل احترام است و 
بنده به شخصه سعی میکنم از کرانچار چیز یاد بگیرم و به 

تجربیات مربی گری خود افزوده کنم.
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فرنگی کار خورستانی تیم ملی ایران با بیان این که 
بدترین قرعه بازی های آسیایی جاکارتا نصیب 
کسب  برای  من  برنامه ریزی  گفت:  شد،  من 
مدال طال بود و اگر قرعه کمی جابه جا می شد، 

می توانستم به این مهم دست پیدا کنم. 
مهرداد مردانی ، در خصوص کسب نشان برنز 
اظهارکرد: در وزن  آسیایی جاکارتا  بازی های 
۶0 کیلوگرم این مسابقات پس از پیروزی برابر 
حریفی از کره جنوبی که مدال برنز جهان را 
هم در کارنامه داشت، در دومین مبارزه برابر 
فرنگی کار ژاپنی که او نیز عنوان دار و دارنده 
مدال نقره المپیک بود، کمی غافلگیر شدم و 

شکست خوردم.
وی بیان کرد: در حین کشتی با حریف ژاپنی برنامه ام را 
تغییر دادم که غافلگیر شدم و همین باعث شد که روند 
مبارزه به سود حریف پیش برود. پس از این که از حریفم 
عقب افتادم، تمام انرژی ام و اعتماد به نفسم را از دست 
دادم و نتوانستم به راحتی به بازی برگردم. به نظرم اگر طبق 
برنامه قبلی ام پیش می رفتم، حداقل نتیجه به این صورت 

نمی شد.

این که  به  با توجه  این کشتی گیر خوزستانی عنوان کرد: 
حریف ژاپنی ام راهی دیدار فینال شد، من به گروه بازنده ها 
راه پیدا کردم و در این گروه موفق شدم کشتی گیری از 
اندونزلی را شکست دهم و در آخرین دیدار نیز با غلبه 
بر فرنگی کار ازبکستانی، مدال برنز بازی های آسیایی را به 

دست آوردم.
بازی های آسیایی را  اولین حضور در  این که  بیان  با  وی 

تجربه کردم، گفت:  از کسب این مدال راضی 
هستم، البته پیش بینی می کردم که به فینال راه 
پیدا کنم ولی از این که دست خالی به کشور 
برنگشتم و شرمنده مردم نشدم، خوشحال و 

راضی هستم. 
مردانی بیان کرد:  بدترین قرعه کشتی فرنگی 
نصیب من شد و وقتی قرعه ام را دیدم به خودم 
گفتم نمی دانم چه حکمتی در این قرعه وجود 
دارد زیرا من در همان دورهای  اول و دوم در 

واقع دو فینال را برگزار کردم.
کسب  برای  من  برنامه ریزی  داد:  ادامه  وی 
مدال طال بود و اگر قرعه کمی جابه جا می شد، 
می توانستم به این مهم دست پیدا کنم. با کسب 
این مدال، انگیزه من برای موفقیت در رقابت های آینده از 
جمله جهانی بیشتر شده است و امیدوارم از این مسابقات 

نیز با دست پر خارج شوم.
این فرنگی کار ایذه ای در پایان خاطرنشان کرد: در وزن ۶0 
کیلوگرم، بهترین حریفانم در دنیا از آسیا هستند و در جهانی 
نیز همین رقبای سرسخت را پیش رو دارم. در این وزن 

کشتی گیران آسیا حرف های بسیاری برای گفتن  دارند.

آیا بعد از اخراج بازیکن تیم ملی فوتبال امید، 
این شجاعت هم وجود دارد که مقصر این 
حذف )هر کس که باشد( را به دلیل سهل 

انگاری به ایران بازگردانند؟
نعمتی  زهرا  حذف  از  ساعت  چند  از  بعد 
کماندار تیم ملی ایران اظهار نظرهای نامسئوالنه 
و ضد ونقیض همچنان ادامه دارد. حال این 
پرسش مطرح است که آیا بعد از اخراج محمد 
امین اسدی )بازیکن تیم ملی فوتبال امید ایران( 
این  مقصر  که  دارد  وجود  هم  شجاعت  این 
حذف زهرا نعمتی )هر کس که باشد( را به 

دلیل سهل انگاری به ایران بازگردانند؟  امروز می توانست 
یک روز تاریخی برای دختر کماندار پارالمپیکی ایران تبدیل 
شود. زهرا نعمتی که با انگیزه فراوان برای اولین بار به جز 
بازی های پاراآسیایی در بازی های آسیایی هم حاضر شده 
بود، با یک اتفاق عجیب و نادر حذف تلخی داشت. شرح 

کل ماجرا این است:
» دور حذفی مسابقات تیراندازی با کمان در بخش ریکرو 
انفرادی زنان برگزار شد و زهرا نعمتی نماینده کشورمان در 
مرحله یک سی و دوم حریف پاکستانی خود را با نتیجه 
شش بر صفر برد و توانست به مرحله یک شانزدهم راه پیدا 
کند. او در مرحله یک شانزدهم نهایی رقیب قزاقستانی را 
با نتیجه ۶ بر 5 از پیش رو برداشت تا در مرحله یک چهارم 

نهایی با کماندار اندونزیایی به رقابت بپردازد.
مسئوالن ایران به نعمتی گفتند هنگام صرف ناهار است و 
مرحله بعدی ساعت ۱4 به وقت محلی آغاز می شود نعمتی هم 
با همین تصور برای صرف ناهار محل تیراندازی را ترک کرد 
که یک باره میالد وزیری یکی از اعضای تیم با سراسیمگی به 
محل آمده و به نعمتی اعالم کرد رقبا در حال رقابت هستند، 
نعمتی را به محل برگزاری مسابقه آوردند اما کار از کار 
گذشته بود و نبود نعمتی به منزله انصراف او محسوب شد 
و مذاکره مسئوالن یارارن با داور برای حضور نعمتی پشت 
خط نتیجه نداد و با اینکه حریف وی تنها یک تیر زده بود، 

داور کار را برای نعمتی تمام شده اعالم کرد.«
اظهار  شاهد  همیشه  معمول  طبق  اتفاق  این  از  پس 
از سوی مسئوالن هستیم و هر کدام  متفاوت  نظرهای 
تالش دارند این اتفاق را عادی و معمولی جلوه دهند و 
در نهایت هم نعمتی خود مسئولیت این اتفاق را برعهده 

گرفت.
مریم دباغ، نایب رئیس فدراسیون تیروکمان پیش از همه 
اظهار نظر کرد و گفت: از این اتفاقات پیش می آید. ما در 
تایم اشتباه کردیم. به ما اعالم کردند که وقت استراحت 
است اما به نظر می رسد در اعالم تایم اشتباه کردند از 
عنوان سرپرست  به  که  دباغ  پیش می آید.  اتفاقات  این 
بانوان در این اعزام حضور دارد به تنها موردی که فکر 
بودن خودش است در حالی که اصغر  نمی کند مقصر 
بازی های  در  ایران  کاروان  سرپرست  معاون  رحیمی، 
از وظایف سرپرستان عنوان  این مورد را یکی  آسیایی 

کرده است.
اما مقصر این اتفاق چه کسی بود؟ سرمربی کره ای تیم 
زمان  باید  گفته  و  کرده  معرفی  مقصر  را  ملی خودش 
ثانیه به محل مسابقات  بندی بهتری انجام می داد: 30 
دیر رسیدیم و طبق قانون زمانی که سوت مسابقات زده 
برای  مسابقات  این  در  شرکت  مکان  ا  دیگر  می شود، 

کماندار وجود ندارد.
برای ورزشکاری که حاصل سال ها تمرین را در لحظاتی 
یا مدیری  آیا هیچ مسوول  رفته می بیند  برباد  اینچنینی 
وجود دارد که خود را در قبال این بی توجهی متعهد 
بداند و اعالم استعفا کند؟ مسولئیت چنین حذفی با چه 

کسی است؟
»از  که  است  این  شده  اعزام  سرپرست  جواب  وقتی 
این اتفاقات پیش می آید« باید به او گفت شما به تور 
گردشگری نرفته اید، شما با ورزشکاران اعزام شده اید 
که این اتفاقات پیش نیاید واال دلیل حضور شما چیست؟
مطرح شدن بحث 30 ثانیه تاخیر هم گویا بیشتر برای 
کم اهمیت نشان دادن فاجعه و پاس دادن نقص خودمان 

به سخت گیری بیش از حد عوامل برگزار 
کننده است.

پرسش این است: ورزشکار تمام ذهن و جسم 
خود را متمرکز مسابقه کرده است چه کسی 
باید به فکر زمان و دیگر اتفاقات مرتبط با آن 
باشد؟ قطعا این وظیفه خود ورزشکار نیست 

)حتی اگر نعمتی خود را مقصر بداند(.
از رئیس فدراسیون، نائب رئیس فدراسیون، 
نعمتی  خانم  مربی  و  بانوان  تیم  سرپرست 
تقصیر  بی  نعمتی  زهرا  اما  مقصرند  همگی 
است، امیدوارم که او را به مصاحبه اجباری 

راضی نکنند تا تمام تقصیرات را بر عهده بگیرد!
صفحه  در  آهن  ذوب  باشگاه  مدیرعامل  آذری  سعید 
خانم  سرکار   «: است  نوشته  اینستاگرامش  شخصی 
دقیق  ساعت  باید  هم  شما  خود  اگرچه  نعمتی،  زهرا 
مسابقه خود را چک می کردید ولی بنده به عنوان یک 
مربی سابق و ورزشکار سابق از شما از طرف مدیران 
و  فدراسیون  محترم  ریاست  شما،  مربیان  فدراسیون، 
هم  باز  میکنم،  خواهی  عذر  اعزامی  تیم  سرپرست 
اطالع  عدم  بوکس،  دستکش  نبردن  بگذرد،  بگذاریم 
را  این دست  از  شاهکارهایی  دیگر  و  مسابقه  زمان  از 
گذاشتیم بگذرد که به اینجا رسیدیم. شاید وقتی دیگر، 
طالیی دیگر در انتظار شما قهرمان شایسته ایران باشد.« 
کاری  حداقل  مردم  از  عذرخواهی  بود،  ژاپن  در  اگر 
و  اشتباه  قبول  که  زیرا  می دادند  انجام  مدیران  که  بود 
یک  کار  حداقل  زمان هایی،  چنین  در  مسئولیت پذیری 
مدیر با وجدان و متعهد است. کدامیک استعفا خواهند 
داد؟ رئیس فدراسیون تیراندازی، نائب رئیس، سرپرست 

بانوان یا سرمربی؟ امیدوارم زهرا نعمتی نباشد!
پی نوشت:

در  موفق  حضور  و  باال  آمادگی  دلیل  به  نعمتی  زهرا 
مسابقات پیشین یکی از شانس های مدال کاروان ورزشی 
ایران بود، او نخستین زن در تاریخ ورزش ایران است 
که موفق به کسب مدال طال در سطح بازی های جهانی 
المپیک و پارالمپیک شده  است. در مراسم کمیته بین المللی 
به  پترزبورگ روسیه مفتخر  المپیک در سال 20۱3 سن 
دریافت جایزه معتبر ورزشکار برتر پارالمپیک 20۱2 لندن 

از سوی »بنیاد بین المللی اسپورت آکورد« شد.

قول می دهم تیم فوتبال امید به المپیک صعود کند
مربی تیم فوتبال امید می گوید این تیم با رعایت اصول جوانمردانه طلسم صعود به المپیک را می شکند.

خوشحالم که دست خالی برنگشتم

حذف زه�را نعمت�ی از مس�ابقات آسیای�ی ؛
 چالشی برای شهامت پذیرش اشتباه ؟

خب�ر

یکی از کارکردهای اصلی ورزش حرفه ای لذت بخشیدن است، 
با فوتبال دفاعی و بزدالنه نمی توان به مردم لذت داد. صفر-

صفرهای مکرر و بازی های دفاعی محض نکبت است.
فوتبال صفر-صفر نکبت است. فوتبالی که تیم ها با ترس روبروی 
هم قرار بگیرند و موقعیت گل خلق نکنند آفت است. هفته گذشته 
لیگ برتر تحت تاثیر مساوی های پرتعداد و بازی های دفاعی و 
اتوبوس پارک کردن قرار گرفت و کار به جایی رسید که بسیاری 
از مربیان قدیمی گفتند تیم های لیگ برتر دست به یک کپی کاری 

ناقص از روی دست کارلوس کی روش زده اند.
جالل چراغپور به عنوان یک کارشناس باسواد و کم تعارف گفت 
این قیاس از اساس غلط است و سه بازی تیم ملی را نمی شود با 
30 بازی لیگ مقایسه کرد و تیم ها باید تنوع تاکتیکی داشته باشند.
ها  بازی  لیگ  اول  هفته  پنج  در  که  شد  منکر  توان  نمی  اما 
عموماً مبتنی بر دفاع، ضدحمله، با خلق کمترین موقعیت و با 
احتیاط و محافظه کاری شدید پی گرفته شد. تا اینکه سپاهان 
و تراکتورسازی مقابل هم ایستادند و یادمان آوردند که فوتبال 
یعنی این درجه از هیجان، لذت، غافلگیری و طراوات...حتی اگر 

اشتباهات فردی بازیکنان در آن نقش زیادی بازی کند.
این فوتبالی است که می شود از آن لذت برد، می ارزد تماشاگر 
بلیط بگیرد و برود استادیوم و چند ساعتی به قرض و قسط و 
وام و گرانی فکر نکند. یک آخر هفته را برای بیننده ای که پای 
تلویزیون لم داده و پول سینما رفتن و تئاتر دیدن و کنسرت رفتن 

و ... ندارد هیجان انگیز کند.
تعارف را کنار بگذاریم. فوتبال ما سالهاست از شرق آسیا جا مانده 
و در غرب هم گرفتار تیم های متمول و پرستاره عربی شده ایم. 
همین حاال به پرسپولیس و استقالل نگاه کنید. غول های ما از 
رویارویی با السد و الدوحیل تب و لرز کرده اند! به مصاحبه های 
بعضی از بازیکنان این دو تیم که امید ما هستند نگاه کنید، انگار 

وصیت نامه نوشته اند، تا این اندازه ناامید و تسلیم!  
باور کنیم که لیگ ما مصرف داخلی دارد. مثل پراید است. از صبح 
تا شب پشت سرش حرف می زنیم، از کیفیت بد و قیمت باال و 
فقدان آپشن اش می گوییم اما به محض پیش فروشش می ریزیم 

توی سایت و برای خریدنش سر و دست می شکنیم!
دل خوشی مان است. چه ُکند بی نوا، همین دارد! یک دل خوشی 
داخلی است وگرنه در عرصه ملی که چشم آقای سرمربی به 
بازیکنان دو رگه فعال  لژیونرهاست و کماکان سیستم کشف 
است. در عرصه باشگاهی هم ربع قرن است در آسیا قهرمان 
نشده ایم. ُکشتن روح هیجان در این لیگ و تبدیل کردن آن به 
بازی های دفاعی صرف و صفر- صفرهای کالفه کننده شاید 

جایگاه مربیان را تثبیت کند اما تماشاگران را فراری می دهد.
سپاهان اصفهان و تراکتورسازی به تساوی 2-2 رسیدند. یک 
بازی درگیرانه و هیجان انگیز که سوپر گل دانیال اسماعیلی در 
آخرین ثانیه ها را می شود دهها بار دید. درست مثل گل دیدنی 

محمد قاضی با لباس پیکان به پدیده.
قلعه نویی و توشاک خون تازه به رگ های فسرده لیگ تزریق 
کردند. ترسو نبودند، تا آخرین ثانیه برای بُردن بازی کردند، این 
بهانه ای است که ما را عاشق فوتبال می کند، اگر شیفته اتوبوس 
های پارک شده جلوی دروازه ها باشیم می نشینیم لب خیابان و 
ترافیک را نگاه می کنیم!گره خوردن ماشین ها و حرکت الک 

پشتی و سانتی متری شان!
درک می کنم که باشگاه ها حق دارند از هزینه ای که کرده اند 
مراقبت کنند اما تیم داری در فوتبال برای چیست؟ برای ورزش 
و تندرستی؟ اگر اینطور است فوتبال اتفاقاً ورزش پر صدمه ای 
است و بهتر است به همان ورزش صبحگاهی در پارک ها اکتفا 

کرد!
یا  مدیران  برای  شود؟  می  برگزار  کسی  چه  برای  برتر  لیگ 
تماشاگران)مردم(. اگر برای خوشایند مدیران است که الزم به 
صرف این همه هزینه نیست، می شود برای هرکدام شان یک 
جام ساخت و چند لوح تقدیر دستشان داد که بچسبانند به دیوار 

و اضافه کننده به رزومه شان و بنازند به کارنامه شان!
یکی از کارکردهای اصلی ورزش حرفه ای لذت بخشیدن است، 
با فوتبال دفاعی و بزدالنه نمی توان به مردم لذت داد. صفر-
صفرهای مکرر و بازی های دفاعی محض نکبت است. از آن 

دفاع نکنیم.

فوتبال صفر-صفر نکبت است

سرمربی تیم فوتبال استقالل خوزستان معتقد است تیمش توانسته 
پس از هفته پنجم تاکتیک هایی که در حد نیاز لیگ برتر است را 

در زمین به نمایش بگذارد. 
داریوش یزدی پس از برتری دو گله تیمش مقابل سپیدرود رشت 
اظهار کرد: به دو تیم به خاطر بازی در این دمای باالی 40-45 
درجه تبریک و خسته نباشید می گویم. بازی تاکتیکی را از دو تیم 
شاهد بودیم. نواقصی داشتیم اما تیم ما کارهای تاکتیکی زیبایی 
را در زمین نشان داد. در بازی امروز علی رغم اینکه فرصت های 
زیادی را از دست دادیم، دو موقعیت را نیز به گل تبدیل کردیم 
و توانستیم سه امتیاز حساس را به نفع خودمان رقم بزنیم. من از 
قبل گفته بودم که تیم من از هفته پنجم به بعد می تواند کارهای 
تاکتیکی را انجام دهد که در حد نیاز لیگ برتر است. این اتفاق 
از امروز افتاد. امیدوارم در فرصت های بعدی نواقصی که داریم 
را برطرف کنیم زیرا تیم جوانی داریم. بازیکن جوان نیاز به زمان 

دارد تا جا بیفتد و به هماهنگی و اعتماد به نفس الزم برسد.
سرمربی استقالل خوزستان افزود: تیم ما چند بازیکن باتجربه 
خیلی خوب دارد. به راحتی نمی توان از نقش  بازیکنانی چون 
ایمان مبعلی و احمد آل نعمه در تیم مان گذر کرد. ما حساب شده 
این ها را به تیم مان اضافه کردیم. این بازیکنان با جان و دل برای 
تیم زحمت می کشند و به جوانان ما کمک می کنند تا پتانسیل 
آن ها را افزایش دهند. به هواداران مان دست مریزاد می گویم زیرا 
فرهنگ باالی خوزستان را نشان دادند. آن ها در دقایقی عالوه بر 
تشویق تیم خودمان، تیم حریف را هم مورد حمایت قرار دادند تا 

باعث زیبایی و دلگرم تیم حریف شوند.
استقالل  فرصت های  از  زیادی  تعداد  هدر  درباره  او 
گل   4 هر  اینکه  دلیل  به  خشتان  وحید  گفت:   خوزستان 

استرس  مقداری  بود  رسانده  ثمر  به  را  ما  قبل  بازی های 
که  را  فشار  این  حدودی  تا  نتوانستیم  هم  ما  و  داشت 
می شد  کنترل  فشار  این  اگر  کنیم.  کنترل  اوست  روی  بر 
تعداد  و  باشد  گلزن  هم  امروز  بازی  در  می توانست  او 
گل هایش را افزایش دهد. امیدوارم در بازی های بعدی این 
اتفاق برای او بیفتد. این را بگویم که مهم نیست چه کسی 

گلزنی کند بلکه مهم پیروزی استقالل خوزستان است.
هفته های  در  خوزستان  استقالل  محتاطانه  بازی  درباره  یزدی 
گذشته و بازی جسورانه در مقابل سپیدرود تصریح کرد: هفته 
آینده مقابل پیکان در خانه این تیم بازی داریم. یکی از اهداف مان 
کسب سه امتیاز است. وقتی در خانه حریف بازی داریم به دنبال 
کسب سه امتیاز با توجه به شرایط موجود و آنالیزمان از تیم 
حریف هستیم. این آنالیز به ما کمک می کند که بتوانیم بازی روانی 
را مقابل پیکان انجام دهیم. امیدوارم با توجه به مسائل تاکتیکی 
که در طول هفته طراحی می کنیم و شناخت خوبی که نسبت به 
این تیم و کادر فنی اش داریم بتوانیم جلوی شاگردان مجید جاللی 
موفق باشیم. با تفکرات جاللی و دستیارانش در پیکان کامال آشنا 
هستیم و مطمئن هستم که می توانیم پاسخگوی این تفکرات در 

بازی با پیکان باشیم.
یزدی اضافه کرد: تیم ما هنوز آمادگی جسمانی باالیی ندارد زیرا ما 
۱0-۱5 روز قبل از شروع مسابقه ها کار خود را آغاز کردیم. شما 
می دانید که وقتی با این فاصله از مسابقه ها کار خود را آغاز کنید 
هیچ کدام از اعضای جسم شما نمی تواند کار خود را کامل انجام 
دهد. در بخش آمادگی جسمانی مشکل داریم و همین باعث 
تعمیم آن به مشکالت ذهنی می شود. امیدوارم در این فرصت 

تعطیلی بتوانیم این نقیصه را نیز جبران کنیم.

احسان محمدی

نهال موسوی 
مبعلی و آل نعمه را حساب شده جذب کردیم
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این پروژه ها شامل الین دوم آسفالت ورودی بلوار ابن سینا ، زمین فوتبال با چمن 
مصنوعی و همچنین کلنگ زنی مدرسه 6 کالسه محله کهن دیاربه اجرا درآمد.

رضا فرهاد زاده، مدیر عامل شیرین شهر، در این مراسم عنوان کرد: در تالش هستیم تا 
پروژه هایی که موجب فراهم شدن زیر ساخت های توسعه و حضور بخش خصوصی در 

شهر شود را بیشتر مورد توجه قرار دهیم.
وی ادامه داد:  این پروژه ها در واقع خدمات نظام است و باید با دقت عمل و سرعت 
خوبی خدمات دولت تدبیر و امید اطالع رسانی شود امیدوارم با پیروی از شهدای دولت، 

خدمتگزاران خوبی برای هموطنان عزیز باشیم.

شهر جدید شیرین شهر در سال 1383 به تصویب شورای 
عالی شهرسازی و معماری کشور رسید؛ این شهر در 23 
کیلومتری جنوب غربی اهواز و در شرق رودخانه کارون 
و در مجاورت 132 هزار هکتار چشم انداز بسیار زیبایی 
و حاصلخیز  سبز  بطن جلگه سر  در  و  نیشکر  مزارع  از 
خوزستان واقع شده است که تاکنون 300 خانوار در آن 
ساکن شده اند. شیرین شهر مرکز ثقل پنج شرکت توسعه 
نیشکر و صنایع جانبی از جمله دعبل، سلمان، امیرکبیر است 
و قرار بود شهرکی برای کارکنان نیشکر باشد و همین وجه 
تسمیه نیشکر و شیرین بودن آن باعث شد تا نام شهر، شیرین 

شهر شود. 
این شهر برای اسکان 100 هزار نفر مطالعه و برنامه ریزی شده 
است که تمامی سرانه ها، ایده ها و الگوهای جدید شهری از 
قبیل بهداشت، آموزش، درمان، ورزش، فضای سبز، آموزش 
عالی، قطار شهری، مکانهای تفریحی، و گردشگری، رفاهی، 
فرهنگی، تجاری، و....برابر با استانداردهای شهرسازی برای 

این شهر جدید در نظر گرفته شده است.
باتوجه به همجواری رودخانه کارون در کنار این شهر جدید 
امکان استفاده از این رودخانه را در ساختار کالبد شهر به 
عنوان یک محور طبیعی- تفریحی، گردشگری به وجود 
آورد که می توان محور ساحلی شرق کارون را از اهواز تا 
شیرین شهر تبدیل به یک محور گردشگری و تفریحی بی 
نظیر در کرانه های سرسبز کارون در سطح خوزستان نمود.

شیرین شهر در 14 محله ساخته شده که یک و نیم محله آن 
را محله های مسکن مهر تشکیل می دهد. منازل خود مالک، 

باغ ویالها، شهرک صنعتی و اماکن تفریحی و 
گردشگری نیز به عنوان بخش های دیگر این 

شهر در نظر گرفته شده اند. 
در محله باغ ویالهای شیرین شهر که برای قشر 
متوسط و باالی شهر در نظر گرفته شده، زمین 
های آماده و محوطه سازی شده از 300 متر تا 
یک هزار و 400 متر به خریداران عرضه می 

شود.
شرکت نفت، گروه ملی، اتاق بازرگانی اهواز، 
نمایندگان، فرمانداری کارون و برخی مدیران 
ارشد استان نیز از دیگر مسئوالن و ارگان هایی 
در  ویال  باغ  زمین  به خرید  اقدام  که  هستند 

شیرین شهر کرده اند.
در حالی که این گونه به نظر می رسد که قشر ضعیف 
توان خرید در شیرین شهر را ندارد و قشر دارا میل خرید 
در این شهر را؛ نگاهی به پیش فروش شدن باغ ویالهای 
شیرین شهر نشان می دهد که قشر توانمند خوزستان اقدام به 
سرمایه گذاری برای آینده کرده و خطر پذیری خرید مسکن 

را در شیرین شهر پذیرفته اند.
در 2 سال گذشته ایجاد شرایط الزم برای سکونت اقشار 
مختلف اجتماعی در شیرین شهر کامال سرعت گرفته و این 
تالش کامال مشهود است همچنین ایجاد فضاهای سبز و 
راه اندازی مجموعه های آموزشی و درمانی مجهز بیانگر 
چشم انداز روشنی است که در آینده شهر جدید شیرین 

شهر قرار دارد.

در شهرهای جدید می بایست خانه های باکیفیت متفاوت 
شهر  شیرین  در  که  ویالیی  باغ  مجموعه  و  شود  عرضه 
تواند  می  که  کرده  ایجاد  متفاوتی  جذابیت  دارد  وجود 
عالوه بر جذب شهروندان اهوازی و سایر شهرهای استان 
برای سکونت در شیرین شهر شده و همچنین باعث شود 
شهروندان اهوازی از خانه های کوچک و فاقد فضای باز به 
خانه های با فضای مناسب و محیطی باز و جذاب گرایش 

پیدا کنند.
شیرین شهر برابر با استانداردهای شهرسازی 

احداث شده است
رضا فرهاد زاده مدیرعامل شرکت عمران شیرین شهر در پی 
تحقق این اهداف در کنار مسئوالن خوزستان در حال تزریق 

بودجه و تکمیل پروژه های گردشگری نوین و 
متناسب با تکنولوژی روز دنیا است تا از این 
طریق نه تنها در جذب مردم به سکونت در این 
شهر کمک کرده باشد، بلکه رویای تبدیل این 
شهر به قطب گردشگری استان را نیز به حقیقتی 

قابل دسترس تبدیل کند.
به همین منظور یک محور گردشگری از جاده 
آبادان-اهواز تا ورودی شهر جدید که ادامه آن 
از جنوب شهر به مرکز و شمال شهر مانند یک 
کمربند میانی عمل کرده و منتهی به مجموعه 
شهر  ورزشی  تفریحی-رفاهی  150هکتاری 
خواهد شد که تمام امکانات و مجموعه ها و 
باغ های اختصاصی و ... را در خود جای داده 
است. مدیرعامل شرکت عمران شیرین شهر با تایید وجود 
کاستی ها در شهر جدید شیرین شهر اظهار داشت: شیرین 
شهر از امکاناتی مانند درمانگاه، مدرسه، بازارچه، شبکه برق 
زیرزمینی و تصفیه خانه هوشمند برخوردار است اما جمعیت 
اندک این شهر باعث شده تا دولت نتواند امکانات زیادی را 

به اینجا اختصاص دهد.
دغدغه   2 آموزش  و  بهداشت  کرد:  تصریح  فرهادزاده 
و  بوده  بیشتر ساکنان شهرهای جدید خوزستان  مشترک 
کمبودها در این زمینه به ویژه در بحث بهداشت، نگرانی 
آنها را به دنبال داشته است که درمانگاه شیرین شهر بدون 
هیچ گونه کمبود تجهیزات و البته با کمبود متخصص در 
حال ارائه خدمات به شهروندان است و مدرسه نوپای شهر 

هم با امکانات و تمام توان خود در حال آموزش به دانش 
آموزان ساکن شیرین شهر و مناطق اطراف است. مدیرعامل 
شرکت عمران شیرین شهر دلیل تمام وقت نبودن درمانگاه 
شیرین شهر را هم جمعیت کم شهر عنوان کرد و گفت: با 
دانشگاه علوم پزشکی، نظام پزشکی و بهداشت و درمان 
شهرستان کارون رایزنی شده تا این درمانگاه شبانه روزی 
شود ولی ارائه برخی خدمات و اعزام متخصص منوط به 
افزایش تعداد ساکنان است. در این مرکز درمانی، درمانگاه 
سالمت، پزشک خانواده، شبکه های بهداشت درمان اطفال، 

بستری موقت و خدمات دندانپزشکی انجام می شود.
وی ادامه داد: با اتمام و بهره برداری از پروژه های تفریحی 
در حال اجرا و توسعه فضای سبز موجود، شیرین شهر در 
آینده به یک شهر سبز تبدیل خواهد شد و بی شک با افزایش 

جمعیت خدمت رسانی و زیر ساخت ها توسعه می یابد.
فرهادزاده همچنین به تحصیل دانش آموزان مناطق اطراف 
در این شهر جدید اشاره کرد و گفت: 250 دانش آموز در 
شیرین شهر مشغول تحصیل هستند که بیش از 80 نفر آن ها 

در این شهر سکونت دارند.
مدیرعامل شرکت عمران شیرین شهر آینده این شهر را بسیار 
امیدوار کننده دانست و گفت: انتظار می رود شیرین شهر با 
وجود راه اندازی سفره خانه سنتی و مجتمع های تفریحی 
در حال اجرا از جمله دریاچه مصنوعی و پارک پردیسان، 
همنین برنامه ریزی و استفاده از ساحل کارون جهت احداث 

پارک آبی در آینده به قطب گردشگری استان تبدیل شود.
مرجع / شوشان

همزمان با آیین های گرامیداشت هفته دولت :

افتتاح پروژه های شهر جدید شیرین شهر
همزمان با آیین های گرامیداشت هفته دولت با حضور خنفری فرماندار کارون، روانفر عضو هیات مدیره شرکت عمران شهرهای جدید، رضا فرهاد زاده مدیر عامل شیرین شهر

 و گروهی از مسئولین ادارات شهرستان کارون و همزمان با چهارمین روز از هفته دولت چند پروژه در شیرین شهر افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت. 

احداث زمین فوتبال با چمن مصنوعی
کارفرما: شرکت عمران شهر جدید شیرین شهر

نظارت: شرکت مهندسین مشاور سپیتا طرح
پیمانکار: شرکت کرمان موکت )آسیا چمن(

مدت اجرای پروژه: 9 ماه
مبلغ پروژه: 4444102976 ریال

متراژ پروژه: 1060 متر مربع
مشخصات پروژه: زمین چمن مصنوعی به همراه اجرای فنس دور تا دور آن

احداث مدرسه ۶ کالسه محله کهن دیار
کارفرما: شرکت عمران شهر جدید شیرین شهر

نظارت: اداره کل تجهیز، توسعه و نوسازی مدارس استان خوزستان
پیمانکار: شرکت درخشان بتن ایذه

مدت اجرای پروژه: 8 ماه
مبلغ پروژه: 15000000000 ریال

متراژ پروژه: به مساحت 1526،73 مترمربع
مشخصات پروژه: ساختمان آموزشی 706 متر/ سرایداری 50 متر/سرویس بهداشتی 6 
چشمه 28 متر، دیوار محوطه 160متر/اتاق برق و محوطه سازی 1000 مترمربع/ سپلیک 

3 عدد/ نصب آبسردکن و تجهیزات دیماند و مخزن آب و تجهیزات ورزشی

عملیات اصالح و ترمیم الین دوم 
خیابان ابن سینا )st-۰۶( محله ۳ )کهن دیار(

کارفرما: شرکت عمران شهر جدید شیرین شهر
نظارت: شرکت مهندسین مشاور سپیتا طرح

پیمانکار: شرکت چکاوک برج جنوب هالییجان
مدت اجرای پروژه: 2 ماه

مبلغ پروژه: 2986454940 ریال
متراژ پروژه: 800 متر و عرض 10 متر

مشخصات پروژه: )اصالح و اجرای الیه اساس و قیرپاشی و آسفالت(

گزارشی از وضعیت شهر جدید شیرین شهر;

شیرینشهربرابربااستانداردهایشهرسازیاحداثشدهاست


