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هفته نامه منطقه ای

مقصد بعدی مدیران 
بازنشسته کجاست: بخش 

خصوصی یا کنج خانه!
قانون منع به کارگیری بازنشستگان تا چند هفته 
دیگر اجرا می شود اما آیا بازنشستگانی که سال 
ها در پست های مدیریتی حضور داشتند همچون 
های  بنگاه  از  یا  شوند  می  خانه  راهی  دیگران 

اقتصادی شبه دولتی سر در می آورند؟
قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان از جمله 
قوانین بحث برانگیز با موافقان و مخالفان بسیار 
شایسته  با  مغایر  را  قانون  این  مخالفان،  است. 
ساالری و موافقان، آن را زمینه ای برای استفاده از 

خالقیت جوانان می دانند.
شورای  مجلس  نمایندگان  امسال  مردادماه  دوم 
اسالمی قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را 

اصالح و محدودیت های ...               صفحه2

نظام تصمیم سازی
در استان مختل است

و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون  مقام  قائم 
توسعه منابع استانداری خوزستان با بیان این که 
در بحث اقدامات انجام گرفته در بحث اشتغال و 
سرمایه گذاری استان مسایلی وجود دارد، افزود: 
علیرغم اقدامات و فعالیت های گسترده استان در 
زمینه اشتغال، بودجه ای برای استان در نظر گرفته 
تاثیرگذار  شاخص های  از  هیچکدام  با  که  شده 
تولید  در  خوزستان  سهم  مانند  استان  اقتصادی 
ناخالص ملی، شاخص بیکاری استان و… تناسبی 

ندارد.
اقتصادی  به وضعیت  اشاره  با  مهرعلیزاده  یداهلل 
بحث  در  گرفته  انجام  فعالیت های  و  استان 
اشتغال اظهار کرد: خوشبختانه در حوزه اشتغال 

و سرمایه گذاری استان،...                   صفحه4

 صفحه 2

۱۵ سالگی؛ سن شروع
 مصرف مواد در دانش آموزان

مدیرکل پیش��گیری س��تاد مبارزه با مواد مخدر گفت: تحقیقات نش��ان می دهد از ۱۵ سالگی 
که س��ن شروع مواد است باید برنامه های توانمندسازی را در مدارس داشته باشیم. در همین 
راس��تا در آموزش و پ��رورش آموزش مهارته��ای خودمراقبتی و تاب آوری مدنظر اس��ت و 

برنامه هایی ش��روع ش��ده اس��ت.
عارف وهاب زاده، با اشاره به عدم آگاهی والدین در حوزه اعتیاد گفت: بیش از ۵۰ درصد اولیا بعد از سه 
تا پنج سال از اعتیاد فرزندشان آگاه می شوند. برخی والدین هم نگرش مثبت نسبت به مصرف سیگار و 

قلیان دارند و مصرف آن را در فرزندانشان جدی تلقی نمی کنند.
وی با بیان اینکه برخی مبتالیان به اعتیاد نیز سابقه مصرف مواد در خانواده دارند و خانواه دچار آسیب هایی 

است گفت: بحث سبک زندگی و آگاهی والدین را چقدر جدی می گیریم؟ ...

اختصاص بسته حمایتی دولت
 به ۹۵.۵ درصد بازنشستگان کشوری

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، با اشاره به اینکه ۹۵.۵ درصد بازنشستگان کشوری کمتر از ۳ 
میلیون تومان دریافت می کنند، گفت: تمامی این افراد سبد حمایتی دولت را دریافت می کنند.

بازنشسته تحت  هزار  و ۴۰۰  میلیون  اینکه یک  به  با اشاره  خبرنگاران  در جمع  تقی زاده  جمشید 
پوشش صندوق بازنشستگی قرار دارندگفت: اغلب بازنشستگان افرادی هستند که در زمان فعالیتشان 

مسئولیت های متعددی را در سازمان ها و دستگاه ها داشته اند.
وی با اشاره به اینکه ۹۵.۵ درصد از بازنشستگان تحت پوشش زیر ۳ میلیون تومان حقوق می گیرند 
افزود: این مبلغ در شان آنها نیست و باید به وضعیت بازنشستگان رسیدگی شود و ما نیز سعی می کنیم 

این شرایط را تغییر دهیم.
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هنگام ترک ساختمان،
 سیستم سرمایشی خود را خاموش کنیم.

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

آیا می دانید شیرآبی که در هر ثانیه یک 
بار چکه می کند، ساالنه 6000 لیتر آب را

 هدر می دهد که همین میزان آب
 می تواند آب مصرفی 40 نفر را تامین کند.

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب اهواز

عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان با انتقاد از ورود 
فاضالب و پساب های نیشکر به تاالب های خوزستان، 
متعدد زیست محیطی  گفت: با توجه به معضالت 
جای  آینده  سال  ده  تا  خوزستان  نیست  مشخص 

زندگی باشد.

هدایت اهلل خادمی با انتقاد از اینکه حفاری و فعالیت 
های نفتی موجب تشدید خشکی تاالب هورالعظیم 
موجب  نفت  وزارت  اقدامات  گفت:  است،  شده 
خشکی تاالب ها، زمین های کشاورزی و نخیالت 
خوزستان شده متاسفانه وضعیت تاالب هورالعظیم 

بحرانی و بسیار نگران کننده است.
شورای  مجلس  در  باغملک  و  ایذه  مردم  نماینده 
اسالمی، با انتقاد از اینکه مردم خوزستان سال ها 
است با ریزگردهای ناشی از خشکی تاالب ها و 

سدسازی های غیرکارشناسانه...        صفحه4

خوزستان تا ده سال آینده 
جای زندگی نیست
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تهدید علم الهدی برای مصادره نفتکش های عربستان
علم الهدی افزود: فردی که استاد دانشگاه است در مقاله ای در مجله جنگ جهانی این مسئله را 
تشریح می کند که از تنگه هرمز در هر روز سه کشتی عربستان سعودی عبور می کند و اگر قرار 
باشد نفت ایران صادر نشود، ساعت ۵ صبح هر روزی که اراده کنند، سه کشتی عربستان مصادره 
و سکوی نفتی بسته می شود.وی بیان کرد: این استاد جنگ جهانی ادامه می دهد موشک های 
قاهر برای تاسیسات نفتی عربستان کافی است که آنها را از کار بیندازد و در صورت دخالت آمریکا 
و متحدانش این اتفاقات رخ خواهد داد که کل اقتصاد جهان و بانک های آنها از کار می افتد و 
قیمت نفت به بشکه ای ۴۰۰ دالر می رسد.عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: اینها تحلیل استاد 
جنگ جهانی است و وی می گوید در این جنگ احتمالی فقط دو پایگاه موشکی ایران دخیل 
است و ۱۱۰ پایگاه موشکی ایران فعالیتی ندارند. این استاد آموزش جنگ و به قول برخی رئیس 
اتاق جنگ ناتو می گوید اگر تصمیم به تحریم نفت ایران باشد به فاصله یک ساعت و نیمه تمامی 
کشورهای خلیج فارس و دبی و عربستان نابود می شوند و این در حالی است که ما هنوز سراغ 

اسرائیل نرفته ایم و دلیل اینکه می گویند موشک ها را جمع کنیم همین است.

حق شناس: سخنان جهانگیری نگران کننده است
عضو شورای شهر تهران درباره سخنان اخیر جهانگیری مبنی بر نداشتن اختیار در دولت گفت: 
گفتن این حرف از سوی معاون اول رئیس جمهور پسندیده نیست چون جهانگیری دومین مقام 

اجرایی بعد از رئیس جمهور است و باید باالترین اختیار را داشته باشد.

امکان بازتولید احمدی نژاد وجود دارد
ایمانی در پاسخ به مقایسه شرایط امروز کشور با سال های 8۱ تا 8۴ که منجر به پیروزی احمدی 
نژاد شد و نگرانی از بازتولید احمدی نژاد در انتخابات آینده، گفت: ببینید واقعیت این است که اگر 
مردم مجموعا از شرایط یک دولت ناراضی باشند معلوم نیست که چه فردی در انتخابات بعدی از 
صندوق آرا بیرون بیاید. ممکن است فردی کاندیدا شود که با یک حرکت هیجانی بتواند آرا مردم 
را جذب کند که به هیچ وجه به نفع کشور نیست بنابراین امکان بازتولید احمدی نژاد وجود دارد.

ایمانی ادامه داد: در دولت دوم آقای خاتمی هم به دلیل برخی رفتارهای دولت و طرفدارانش کشور 
به نوعی به آشوب سیاست داخلی کشیده شد بنابراین مردم از شرایط احساس نارضایتی داشته و 
به دنبال کسی بودند که آرامش را به کشور و دولت بازگرداند، در این شرایط شخصی از صندوق 
بیرون آمد که هیچ کس حتی خودش هم تصور نمی کرد. این اتفاق هر زمان دیگر هم ممکن 
است رخ دهد بنابراین تاکید می کنم که عملکرد دولت ها و حامیانش برای تشکیل دولت بعدی 
بسیار موثر است.این فعال سیاسی اصولگرا تاکید کرد: برای حفظ انسجام باید همراهی بیشتری 
بین دولت و اصالح طلبان وجود داشته باشد تا در انتخابات ریاست جمهوری آینده شاهد این اتفاق 
نباشیم.ایمانی با بیان اینکه مشکل اصلی این است که اصالح طلبان و طیف طرفدار دولت نمی 
خواهند مسئولیت انتخاب خود را در حمایت از دولت بر عهده گیرند، افزود: اگر اصالح طلبان و 
طیف طرفدار دولت مسئولیت حمایت از دولت را برعهده گیرند موضوع تا اندازه زیادی حل می 
شود، این گروه ها برای فرافکنی و تطهیر خود نزد مردم به پرخاشگری سیاسی می پردازند که 
در نتیجه آن شاهد بهم ریختگی سیاسی در دولت و نوعی جنگ داخلی بین طیف های مختلف 

اصالح طلب هستیم.

درخواست تازه افشانی از شورای شهر تهران
شهردار تهران درخواست کرده که تا مشخص شدن مستثنی شدن شهرداران از قانون منع 
بکارگیری بازنشستگان در یکی از کمیسیون های مجلس، روند انتخاب و رای گیری برای 
شهردار جدید را به تعویق اندازند.علی اعطا از درخواست شهردار تهران برای تاخیر در رای گیری 
اعضای شورای شهر به منظور انتخاب شهردار جدید تهران خبر داد.علی اعطا سخنگوی شورای 
شهر تهران با اشاره به صحبتهایی که محمدعلی افشانی با اعضای شورای شهر داشته، اظهار 
کرد: شهردار تهران درخواست کرده که تا مشخص شدن مستثنی شدن شهرداران از قانون منع 
بکارگیری بازنشستگان در یکی از کمیسیون های مجلس، روند انتخاب و رای گیری برای 
شهردار جدید را به تعویق اندازند.سخنگوی شورای شهر تهران در خصوص واکنش اعضا به این 
درخواست گفت: در حال حاضر مقرر شده تا در این مورد صحبت و جمع بندی کنیم که چگونه 
درباره این موضوع اقدام شود.طبق برنامه ریزی های قبلی شورای شهر تهران فردا باید اسامی ۵ 
گزینه تصدی شهرداری تهران اعالم شود و چنانچه این اسامی فردا اعالم نشوند، این تلقی ایجاد 

می شود که شهردار تهران در حال تعیین تکلیف برای اعضای شورای شهر است.

مقدم فر: حسن خمینی آب در آسیاب دشمن نریزد
مشاور فرهنگی و رسانه ای فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی علیه سید حسن خمینی راحل 
ادعاهایی را مطرح کرد.حمیدرضا مقدم فر در پاسخ به سؤالی درباره موضع گیری سیدحسن خمینی 
به نامه محمد یزدی که آن را “اسائه ادب” به آیت اهلل سیدموسیشبیری خوانده بود، دراظهاراتی 
مدعی شد: سطح نازل بینش و تفکر سیاسی و اجتماعی، جناب سیدحسن خمینی از عجیب ترین 
مسائلی است که سال هاست جامعه سیاسی ایران با آن مواجه  است. جبهه مؤمن انقالبی، همواره 
به خاطر عشق عمیق به بنیانگذار کبیر، سعی کرده حرمت جناب سیدحسن خمینی را نیز حفظ کند 
اما آن زمان که ایشان میراث امام)ره( و شخصیت امام)ره( را به حراج می گذارد، دلسوزان انقالب 
و پیروان واقعی امام)ره( مجبور به انتخاب اند.مقدم فر ادعا کرد: جناب سیدحسن خمینی با برخی 
مواضع خود، موضع جریانی را تقویت می کند که عماًل امام)ره( را در موزه تاریخ می بینند، نه 
احترامی برای شخصیت امام قائلند و نه شعارهایش و نه آرمانهایش! با توجه به سابقه عمل سیاسی 
آقای حسن خمینی، اگر نتوان از او انتظار تحلیل عمیق سیاسی داشت، اما از ایشان که همه داشته 
امروزش به سبب انتساب به روح اهلل کبیر است، دست کم می توان انتظار داشت با دشمنان خط و 

آرمان پدربزرگ شریفشان همراهی نکند و آب به آسیاب دشمن نریزد./اقتصاد نیوز

رئیس دولت اصالحات عالقه ای
 به حضور در نهاد ریاست جمهوری ندارند

رئیس دفتر رئیس جمهور درباره تهیه دفتر کاری برای رئیس دولت اصالحات گفت: صحبت ها 
در این مورد انجام شده است و طبق قانون هر آنچه الزم باشد انجام می دهیم.سیدمحمود واعظی 
در پاسخ به این سوال که در چند روز اخیر شاهد بودیم دفتر سید محمد خاتمی از وی گرفته شد 
و طبق قانون این وظیفه دولت ها است که برای روسای جمهور پیشین محلی را به عنوان دفتر 
در نظر بگیرد، دولت در این باره چه اقدامی می کند،  گفت: بله این وظیفه ماست، با بنده هم در 
این مورد صحبت شده است.رئیس دفتر رئیس جمهور ادامه داد: حجت االسالم مجید انصاری در 
این مورد صحبت کرد و من گفتم حتما طبق قانون این کار را انجام خواهیم داد.وی تاکید کرد: از 
آنها خواسته ایم که جایی را پیدا کند و هر مکانی را که خودشان بخواهند ما در اختیارشان خواهیم 
گذاشت. اگر محل خاصی را در نظر داشته باشند و بخواهند اجاره کنند ما مشکل خاصی نداریم.

واعظی در پاسخ به این سوال که آیا آقای خاتمی می تواند دفتری در محل نهاد ریاست جمهوری 
داشته باشد، گفت:  خودشان عالقه ای ندارند که به اینجا بیایند و ایشان هم مثل بقیه روسای جمهور 
می خواهند دفتری برای مراجعان داشته باشند.وی تاکید کرد: دولت هرآنچه که قانون مشخص 

کرده با نظر خودشان، اجرایی می کند.

پاداش های 100 میلیونی برای مدیران!
عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس می گوید در گذشته حقوق های نجومی 
پرداخت می شد اما اکنون دریافت های حقوقهای 8۰ تا ۱۰۰ میلیونی بعید است.عزت اهلل 
یوسفیان مال در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به ادعا خجسته مبنی بر دریافت حقوق 
8۰ تا ۱۰۰ میلیون برخی مدیران و بانک ها، اظهار داشت: در گذشته این اعداد و ارقام بسیار 
باالتر بود، در بانک ها پاداش های ۱۰۰ میلیون تا یک میلیارد پرداخت می شد، اینکه گفته می 
شود در بانک تجارت نیز 7۰۰ میلیون پرداختی وجود داشته جای تاسف دارد چرا که این بانک 
دولتی است.بعید است که کسی جرأت کند حقوق 8۰ میلیون تومانی حتی در بانک ها دولت و 
خصوصی صارد شود.عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس با بیان اینکه نمی توان 
رقم دقیقی از حقوق های باال ارائه کرد، ادامه داد: پرداخت حقوق های نجومی در بانک ها و 
صندوق ها باعث شد که بانک از عهده پرداخت سپرده مردم برنیایند و مردم در اعتراض به خیابان 
ها بیایند و در نهایت دولت مجبور شد که از بیت المال سیستم اعتباری در نظر بگیرد تا از خزانه 

خسارت ها پرداخت شود.

آیت اهلل مسعودی خمینی خطاب به آیت اهلل یزدی: 
نامه شما توهین آمیز بود

آیت اهلل مسعودی خمینی در مورد نامه اخیر آیت اهلل یزدی به حضرت آیت اهلل العظمی شبیری 
زنجانی به شفقنا گفت: مرجعیت، مقامی است که او باید بگوید چکار کنیم نه اینکه زیردستان او 
بگویند این کار که انجام گرفته، خوب است یا بد.او نامه نگاری آیت اهلل یزدی به این شیوه را 
توهین دانست و ادامه داد: این نامه به نوعی کوچک شمردن مرجعیت است ضمن اینکه نامه 
نگاری با یک مرجع تقلیدی که سابقه ۵۰-۶۰ سال لطافت دارد با این ادبیات سبب می شود که 

دیگران هم جسارت کرده و به خود اجازه دهند هرآنچه می خواهند به هرشکلی بگویند.

برخی فکر می  کنند بیت المال صاحب ندارد؛
 با خود می گویند ببریم و بدزدیم

آیت اهلل موحدی کرمانی در خطبه های نماز جمعه تهران: بعضی ها خیال می کنند بیت المال 
صاحب ندارد پس بدزدیم من به این ها هشدار می دهم که دزدی از بیت المال خطرناک تر از 
جیب مردم است. روایت داریم بعد از ظهور حضرت مهدی)عج( انسان هایی که ذکات نمی دهند 
مجازاتشان اعدام است. اگر کسی از جیب کسی دزدی کند مجازاتش اعدام نیست. چراکه این 
آدم پولی را می دزد که حیات جامعه است و امت اسالمی با آن می خواهد روی پای خود بایستد.

نماینده اهواز: طرح ممنوعیت توهین به اقوام ایرانی به 
مجلس ارائه می شود

نماینده مردم اهواز، حمیدیه، باوی و کارون در مجلس شورای اسالمی گفت: طبق طرح صیانت 
از اقوام ایرانی، هرگونه توهین و جسارت به اقوام ایرانی جرم است به همین دلیل طرح ممنوعیت 
توهین به اقوام ایرانی به مجلس ارائه می شود. همایون یوسفی در گفت و گو با ایرنا افزود: ما باید 
در راستای حفظ انسجام ملی و دفاع از ارزش های انقالب اسالمی اهتمام بیشتری در صیانت از 
اقوام ایرانی داشته باشیم. وی تصریح کرد: به عنوان یکی از نمایندگان مردم خوزستان بر خود الزم 
دیدم با ارائه طرحی به مجلس شورای اسالمی در راستای صاینت بیشتر از حقوق اقوام ایرانی گام 
بردارم تا خدمتی به تمام اقوام باشد. یوسفی خاطر نشان کرد: حمایت و صیانت از ارزش های اقوام 
ایرانی می تواند به پر بارتر شدن ظرفیت های اجتماعی و انسانی کشور کمک کند و به طور حتم 

این صیانت ها سبب پر بارتر شدن درخت نظام جمهوری اسالمی می شود.

امام جمعه شیراز: کسی که حجاب را رعایت نمی کند، 
مستکبر است

آیت اهلل لطف اهلل دژکام، امام جمعه شیراز در خطبه های نماز جمعه ۱۱ آبان شیراز با اشاره به 
درپیش بودن روز سیزدهم آبان و نامگذاری این روز به نام مبارزه با استکبار، گفت: اصل اسکتبار 
یعنی قیافه گرفتن در مقابل خداوند؛ هر کس که در مقابل خداوند قیافه بگیرد مستکبر است، 
کسی که نماز نمی خواند، واجبات را به جا نمی آورد، حجاب را رعایت نمی کند، مستکبر محسوب 
می شودبنابر این در جامعه خودمان مستکبر زیاد داریم؛ حال باید به این سئوال پاسخ دهیم که 

کسی حق دارد در مقابل خداوند قیافه بگیرد؟/ایسنا

هانگیری مأمور اصالح طلبان در دولت نیست
حسین کمالی، دبیرکل حزب اسالمی کار درباره بروز چنین رفتارهایی و اصرار برخی اصالح طلبان 
برای خروج جهانگیری از دولت به خبرآنالین گفت: آقای جهانگیری از طرف اصالح طلبان به 
همکاری در دولت مأمور نشده که حال خروجشان به نظر اصالح طلبان وابسته باشد، ایشان به 
دلیل ارتباط کاری و آشنایی که با آقای روحانی داشتند، به عنوان همکار ایشان در دولت برگزیده 
شدند و همکاری خود را تا امروز ادامه دادند. این طور نبوده که اصالح طلبان برای همکاری با 
دولت تصمیمی گرفته و فردی را برای حضور در دولت انتخاب کرده باشند، حال بعد از مدتی که 
این فرد در تعامالت خود با دولت با مشکل مواجه شده، همکاری کردن یا نکردن ایشان با دولت 

را به عنوان فاصله گرفتن اصالح طلبان از دولت در نظر بگیریم.

واکنش پلیس به فیلم زیرگیری مأموران
رئیس پلیس راه مازندران: این حادثه در 2 مرداد ۹7 در جاده هراز محدوده سه راهی بلده رخ داده 
است. راننده متخلف نیسان که از سوی مأموران حاضر در محل جریمه شده بود، به عمد دو پلیس 
راهنمایی و رانندگی را زیر می گیرد. در این حادثه دو مأمور به شدت مجروح می شوند و راننده 

خاطی نیز دستگیر و روانه زندان می شود. /باشگاه خبرنگاران

روحانی: اروپا در برابر یک جانبه گرایی آمریکا با ایران 
همکاری کند

رئیس  جمهوری اسالمی ایران با بیان اینکه رفتار دولت آمریکا ثبات بین المللی را به خطر می اندازد 
از اروپا خواست تا در برابر یک جانبه گرایی واشنگتن با ایران همکاری کند. حجت االسالم 
والمسلمین حسن روحانی در یادداشتی که در نشریه 'فایننشال تایمز' منتشر شد، تصریح کرد: 
همکاری میان جمهوری اسالمی ایران و اروپا منافع طوالنی مدت دو طرف را تأمین می کند و 

ضامن صلح و ثبات بین المللی خواهد بود. /ایرنا

اظهارات نماینده ای که دست روحانی را بوسید
عزت اهلل یوسفیان مال، نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسالمی درباره فیلم پرحاشیه ای 
که نشان می دهد او دست رئیس جمهور را بوسیده است، گفت: آقای روحانی استاد راهنمای 
من در دانشگاه بودند، ایشان رأی ملت را دارند، تنفیذ رهبری را دارند، بزرگ ترین اعتبارات 
را دارند. من اگر هم دست ایشان را می بوسیدم به آن افتخار می کردم. فیلم دست بوسی 
این نماینده در حاشیه حضور رئیس جمهور در جلسه رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی در 
مجلس در شبکه های اجتماعی بازتاب گسترده ای یافته و نظرات مخالف و موافق فراوانی 

را در پی داشته است.

عضو شورای شهر تهران:
 اصالح طلبان از روحانی عبور نمی کنند

از دولت روحانی عبور  عضو شورای شهر تهران در حالی که می گوید، اصالح طلبان 
نکرده اند، بیان می کند: »عملکرد دولت، عملکرد اصالح طلبان نیست. «»زهرا صدراعظم 
از  با روزنامه آرمان داشته است که در  نوری«، عضو شورای شهر تهران گفت وگویی 
موضوع عبور اصالح طلبان از دولت روحانی سخن گفته است. این عضو شورای شهر 
تهران بیان می کند: اصالح طلبان به عنوان دلسوزان نظام و کشور همواره در تالش 
به مسائل  اندیشه  و  درایت  با  افرادی که  به عنوان  و  از دولت هستند  برای حمایت 
می پردازند و به دنبال اصالح رویه ها در کشور هستند با پیشنهادها و انعکاس نقطه 
از  اصالح طلبان  می شود  مطرح  که  موضوعاتی  می کنند.  پشتیبانی  را  دولت  نظرات، 
روحانی عبور کرده اند، به طور کل حرف غلطی است. با توجه به شرایط فعلی شاید 
افرادی در داخل و خارج از کشور از روی ناآگاهی بر این شایعات دامن می زنند، اما 
صحت ندارد. نوری همچنین درپاسخ به اینکه چرا اینطور فرض می شود که اصالح 
طلبان از دولت عبور کرده و با آن مشکل دارند، گفت: این افراد فقط به دنبال ایجاد 
با مسائل  داخل کشور  در  فعلی که  به شرایط  توجه  با  مردم هستند.  میان  در  تفرقه 
اقتصادی رو به رو هستیم که معیشت مردم را تحت فشار و مسائل بیرون هم در بُعد 
است.  شده  مشکالتی  ایجاد  موجب  است،  شده  تحمیل  کشور  بر  شدت  به  سیاسی 
بنابراین باید در تالش باشیم تا وحدت و همبستگی را در داخل افزایش دهیم تا ضربه 
کمتری خورده و فشارهای بیرونی بر ما کمتر اثر بگذارد. لذا با توجه به شرایط فعلی همگی 

باید به یکدیگر کمک کرده و به دولت به عنوان قوه مجریه کشور کمک کنیم.

واکنش رحیم پور ازغدی به شعارهای ساختار شکنانه
رحیم پور ازغدی گفت: دشمنان نمی توانند ملت ایران، عراق و سوریه را با یکدیگر درگیر 
کنند. خون بچه های ما بود که در عراق و سوریه اثر کرد و آن ها به پول ما احتیاج ندارند. 
عده ای در داخل گفتند سوریه را رها کن فکری به حال ما کن، خاشقچی را رها کن فکری 

به حال ما کن.

واکنش هند به ادعای معافیت از تحریم های ایران
سخنگوی وزارت خارجه هند در پاسخ به پرسش ایرنا درباره آخرین تصمیمات این کشور 
درباره واردات نفت از ایران پس از آغاز تحریم های آمریکا در ۴ نوامبر )۱۳ آبان( گفت: هنوز 
هیچ بیانیه رسمی از سوی واشنگتن مبنی بر معافیت هند از تحریم های ایران دریافت نکرده 
ایم. راویش کومار در حاشیه نشست مطبوعاتی هفتگی خود با مطبوعات در پاسخ به سوال 
ایرنا درباره سیاست هند در خصوص تهدیدهای آمریکا مبنی بر اعمال فشار بر کشورهای 
جهان برای قطع واردات نفت از ایران پس از آغاز دوباره تحریم های نفتی آمریکا افزود: 
هیچ نکته مشخصی در این خصوص نمی تواند ارائه کند، چرا که دهلی نو هنوز هیچ 
پیام رسمی در این خصوص از آمریکا دریافت نکرده است. سخنگوی وزارت خارجه هند 
اظهار داشت: اما شما می دانید که ما مذاکرات گسترده ای نه تنها با آمریکا بلکه با ایران 
و سایر کشورها در خصوص این مسأله داشته ایم. تا آنجایی که به آمریکا مربوط می شود 
آنها کامال از نگرانی های ما با خبر هستند و نیاز ما به نفت را درک می کنند. نفت برای 
ادامه رشد اقتصادی هند بسیار حیاتی است. وی خاطرنشان کرد: همانطور که پیش از این 
اعالم شد، ما از موضع آمریکا که توسط مایک پمپئو وزیر امور خارجه این کشور اعالم 
شده است، آگاه شده ایم. آمریکا اعالم کرده است که هدف از تحریم ها علیه ایران ضربه 

زدن به هند نیست.

قانون منع به کارگیری بازنشستگان تا چند هفته دیگر اجرا می 
شود اما آیا بازنشستگانی که سال ها در پست های مدیریتی 
حضور داشتند همچون دیگران راهی خانه می شوند یا از بنگاه 

های اقتصادی شبه دولتی سر در می آورند؟
قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان از جمله قوانین بحث 
برانگیز با موافقان و مخالفان بسیار است. مخالفان، این قانون را 
مغایر با شایسته ساالری و موافقان، آن را زمینه ای برای استفاده 

از خالقیت جوانان می دانند.
دوم مردادماه امسال نمایندگان مجلس شورای اسالمی قانون 
ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را اصالح و محدودیت های 

جدیدی را در این قانون اعمال کردند. 
بیست و هفتم شهریورماه نیز رییس جمهوری در اجرای اصل 
یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، 
آن را به »سازمان اداری و استخدامی کشور« ابالغ کرد و سی و 

یکم شهریور در روزنامه رسمی کشور به چاپ رسید.
بر اساس این قانون که با هدف بکارگیری جوانان در مسئولیت 
های اجرایی تهیه و تصویب شده است، استانداران، سفیران، 
معاونان وزیران و ایثارگران کمتر از ۵۰ درصد مشمول منع 
بکارگیری بازنشستگان می شوند و نمی توان در این جایگاه ها از 

نیروی بازنشسته استفاده کرد.
همچنین بکارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز 
فرمانده معظم کل قوا مجاز است. وزارت اطالعات نیز می 
تواند تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این 

وزارتخانه در هر رده مدیریتی از بازنشستگان استفاده کند.

به گفته »جمشید انصاری« رییس سازمان امور اداری و 
استخدامی کشور، 2۱۰ نفر از مقام ها و مسئوالن دولتی 
بجز وزارت اطالعات و نیروهای مسلح مشمول اصالحیه 
قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان می شوند و 
دستگاه های دولتی باید تا بیست و ششم آبان ماه نسبت 
به تعیین تکلیف و انتصاب افراد جایگزین اقدام کنند. با 
نزدیک شدن به زمان تعیین شده به سراغ »بهمن آرمان«، 
»هوشیار رستمی« و »غالمرضا علیزاده« کارشناسان 
اقتصادی، رفتیم و با آنان درباره این قانون و سرنوشت 

مدیران پس از بازنشستگی، گفت و گو کردیم. 
شایسته ساالری به سن نیست 

»بهمن آرمان« گفت: مطرح کردن ممنوعیت بکارگیری 
بازنشستگان یک بحث انحرافی بوده و کسانی این نظر را 
مطرح کردند که می خواستند کار را از کاردان گرفته و به افراد 
بی تجربه بدهند.  وی افزود: در هیچ جای دنیا برای برخی کارها 
سن مشخصی تعیین نشده است، برای نمونه استاد دانشگاه تا 
زمانی که موثر باشد تدریس می کند یا در مجلس سنای آمریکا 

نمایندگانی با بیش از 8۰ سال حضور دارند. 
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد در ظاهر هدف از ممنوعیت 
بکارگیری بازنشستگان ایجاد اشتغال است اما این بحث، همان 
شمشیر دولبه ای است که چند سال پیش هم با آن روبرو شدیم 
و مجوز تاسیس خواروبار فروشی، داروخانه و خشکشویی را آزاد 
کردیم و در نهایت شغل هایی ایجاد شد که مولد نبودند و پس از 

چند سال شاهد گسترش بی رویه آنهاییم. 

به گفته وی، ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان راهکار خوبی 
برای رفع بیکاری نیست؛ بلکه برای اشتغال به افزایش سرمایه 
گذاری و بهبود فضای کسب و کار نیازمندیم.  آرمان گفت: مطرح 
کردن این موضوع در تضاد کامل با شایسته ساالری است؛ زیرا 
شایسته ساالری به سن و سال ارتباطی ندارد؛ سن مبنای درستی 
برای گزینش افراد نیست و در هیچ جای دنیا اعمال نمی شود.  
»دولت های گذشته با هدف جوانگرایی افرادی روی کار آمدند 
که دانش، توان و بینش کافی نداشتند؛ بنابراین نباید کاری کنیم 

که به ساختار اقتصادی و مدیریتی آسیب وارد شود«. 
 بحران جانشینی نداریم 

یک کارشناس اقتصادی دیگر دیدگاه دیگری دارد: ممنوعیت 
بکارگیری بازنشستگان قانون خوبی است، زیرا جامعه با مساله 
»سندرم پیرمردی« روبروست. »هوشیار رستمی« توضیح داد: 
بسیاری از مدیران در دستگاه های مختلف پیرند و عرصه را به 
جوانان نمی دهند و از بانوان نیز در مدیریت ها استفاده نمی کنند.  
وی افزود: این مدیران در همه دولت ها بوده اند و حتی با سفارش، 

فرزندان خود را نیز در سمت های مختلف وارد کرده اند که 
این موضوع موجب بیماری بخش اداری کشور شده است.  
رستمی تاکید کرد برخی ادعا می کنند با اجرای این قانون 
بحران جانشینی خواهیم داشت که من این مساله را قبول 
ندارم. »در دوران پس از انقالب افرادی روی کار آمدند که 
تجربه مدیریتی نداشتند اما مدیران موفقی بودند و کارهای 
شایسته ای انجام دادند«.   این کارشناس اقتصادی گفت: 
به طور یقین این بازنشستگان پس از اجرای قانون دست از 
فعالیت بر نمی دارند و جذب بخش های خصوصی و حتی 
خصولتی ها می شوند و فرصت های اشتغال را از جوانان می 

گیرند که این رویه نیز برای اقتصاد کشور مضر است. 
وی افزود: با توجه به اینکه از لحاظ قانونی ممنوعیتی برای جذب 
این افراد در بخش های غیردولتی وجود ندارد، بنابراین باید در این 

زمینه برنامه ریزی الزم شود. 
 بازنشستگان با جذب در بخش های خصوصی از 

رانت استفاده می کنند 
یک کارشناس حوزه کار نیز  گفت: باید فضا را برای فعالیت 
جوانان فراهم کنیم و با هدف ارتقای بهره وری و کارایی سازمان 

ها، از خالقیت آنان استفاده کنیم.
»غالمرضا علیزاده« ادامه داد: بازنشستگانی که ۳۰ سال خدمت 
کرده اند، به طور معمول خالقیت و نوآوری الزم را ندارند و 
بیشتر به ادامه کار به شکل سنتی متمایلند و از این رو می توان 
از تجربه های آنها در برگزاری سمینارها و کارگاه های آموزشی 
استفاده کرد. علیزاده بیان کرد: بسیاری از بازنشستگان بخش 

های کلیدی سازمان ها را اشغال کرده اند و عالوه بر حقوق 
بازنشستگی، حقوق دیگری نیز دریافت می کنند که از نظر قانونی 
درست نیست؛ پس در واقع می توان گفت اینها شیفتگان خدمت 
نیستند؛ بلکه به دنبال منافع مالی خود هستند. »همچنین برخی 
افراد پس از پایان خدمت در سازمان های دولتی جذب بنگاه های 
خصوصی همچون بانک ها می شوند و برای تحقق اهداف آن 
بخش خصوصی از قدرت رانتی که در سازمان پیشین داشتند، 
استفاده می کنند«.  این کارشناس اقتصادی تاکید کرد باید در 

حلقه های مدیریت ارشد جامعه بازنگری شود.
سازمان اداری و استخدامی کشور بخشنامه »اصالح دستورالعمل 
شیوه بکارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی مشمول 
قانون مدیریت خدمات کشوری« را ششم آبان ماه ابالغ 
کرد.  براساس این بخشنامه ادامه همکاری رییسان سه قوه، 
معاون اول رئیس جمهوری، نواب رئیس مجلس شورای 
نمایندگان  وزیران،  نگهبان،  شورای  اعضای  و  اسالمی 
در  رئیس جمهوری  معاونان  و  اسالمی  شورای  مجلس 

صورت بازنشستگی مجاز است. 
مطابق این بخشنامه، ادامه همکاری جانبازان باالی ۵۰ 
و  اسارت  از سه سال  بیش  دارای سابقه  آزادگان  درصد، 
فرزندان شهدا منعی ندارد اما این امر، منوط به نیاز دولت 
یا دستگاه اجرایی است. این بخشنامه دستگاه های اجرایی 
را مکلف کرده پیش از بکارگیری بازنشستگان ایثارگر که در 
تبصره ۱ قانون اصالح قانون، بکارگیری آنان مجاز شناخته شده 

است، نسبت به اخذ شناسه از این سازمان اقدام کنند.

ترامپ در سال 2۰۱۶ پس از کش و قوس فراوان رای آورد و علیرغم همه مسائلی که حول 
وحوش او مطرح شد، رئیس جمهور ایاالت متحده امریکا نام گرفت. ترامپ رئیس جمهور 
شد اما از لحاظ رای شماری از هیالری کیلینتون رای باالیی نیاورده بود. او از لحاظ رای الکترال 
توانست در ایاالتهای خاصی که رای الکترال باالیی دارند برنده شود و به این شکل سرنوشت 
انتخابات را تغییر دهد. او به معنای واقعی کلمه مسیر یک رئیس جمهور پوپولیست را در پیش گرفت 
و شعارهایی داد که طبقات خاصی از مردم به او رو کردند. اما انتخابات 2۰2۰ شاید مرحله مهمی 
برای ترامپ است که بدانیم آیا او مردم را فریب داد و  حرفهایش در حد شعار باقی ماند یا او اهداف 
جامعه هدف را جامل عمل پوشاند. اما به وضوح می توان گفت هم مردمی که به او رای دادند و هم 
مردمی که نام او را در صندوق نینداختند با نوع سیاست خارجی او موافق نیستند و حاال به نوعی 
شوکه شده اند. در جامعه جدید آمریکا تغییراتی در حال وقوع است که به دموگرافی خود آمریکا 

مربوط می شود؛ یعنی ترکیب جمعیتی و نحوه کارکرد اقتصاد و سیاست در جامعه آمریکا. 
در خود آمریکا هم امروز عده زیادی شک دارند که آیا آمریکا باید در جهان حضور داشته باشد یا نه؟ 
آیا تهدیدی از طرف جهان شامل حال آمریکا است یا نه؟ حدود ۵7 درصد از آمریکایی ها که در سال 
2۰۱7 ، گفته بودند که آمریکا نباید در جهان دخالت کند و اجازه دهد بقیه کشورها آنطور که خودشان 
صالح می دانند، امور خودشان را در دست بگیرند. این نشاندهنده گرایش رو به داخل در آمریکا است 
که با سیاست جهانی امروزه آمریکا مغایرت دارد. به هم خوردن ترتیب جمعیتی آمریکا، ظهور طبقه 
متوسط به حاشیه رفته در جامعه آمریکا که احساس می کند در درون استراتژی جهانی شدن آمریکا 
فراموش شده و تضعیف شده، سفیدپوستانی که خودشان را مهاجرنشین های اولیه می دانند و صاحب یک 

میراث تاریخی در جامعه آمریکا می دانند، امروز با موج مهاجرت اسپانیایی زبان ها و آسیایی ها احساس 
می کنند در جامعه به انزوا کشیده می شوند و آن ها را مقصر این می دانند. بی اعتمادی عمیقی که به طور خیلی 
جدی نسبت به واشنگتن در خود آمریکا وجود دارد؛ یعنی مردم آمریکا به طور سنتی و اخیرا خیلی شدیدتر 
نسبت به کاخ سفید، به کنگره، بی اعتماد هستند و این هم باعث شده که آن مکانیزم های حکومت داری 
در آمریکا را امروز تایید نمی کنند. حاصل این دینامیکی که گفته شد، منجر به حضور ترامپ شد که به نظر 

می رسد با خطی مشی های گذشته آمریکا متفاوت است. 
تا جایی که به ایران مربوط می شود، این تفاوت خط مشی که در جامعه آمریکا و به تبع آن در دولت 
آمریکا ایجاد شده، جهت گیری های تازه ای را باز کرده که ما هنوز شناخت کامل و دقیقی از نحوه 
کارکرد آن نداریم و این خیلی مهم است. حزب جمهوریخواه امروز به طور خیلی محسوسی به 

سمت راست حرکت کرده است؛ یعنی شما یک طیف را در نظر بگیرید، حزب جمهوریخواه 
و دموکرات، تفکر غالب و اصلی آن ها در این طیف نزدیک به مرکز بودند. امروز حزب 
جمهوریخواه به سمت راست حرکت کرده و حزب دموکرات به سمت چپ پیش رفته، 
یعنی شکاف دوحزبی در آمریکا عمیق تر شده و اجماع در مورد موضوعات مختلف داخلی، 
از بهداشت و بیمه ها و مسائل سقط جنین گرفته تا روابط خارجی، رابطه با چین، روسیه و 
ایران سخت تر شده است. این کامال خالف سنتی است که ما در آمریکا سراغ داریم. مثال 
در دوره جنگ سرد هر دو حزب آمریکا اگرچه اختالفات جزئی درباره نحوه پیشبرد اهداف 
داشتند، ولی درباره اصول کلی با هم اتفاق نظر کامل داشتند. در مورد این که شوروی یک 
خطر جهانی است و برای آمریکا خطر وجودی است و باید مهار شود؛ فارغ از حزب دموکرات 
جمهوریخواه، ریگان یا کارتر همه در مورد این اتفاق نظر داشتند. این تا اندازه زیادی امروز از 
بین رفته، بنابراین شما شکاف خیلی بزرگی را می بینید بین اوباما و ترامپ، حتی بین جورج بوش و 

اوباما. انگار که این ها به دو دنیای مختلف، به دو کشور مختلف تعلق دارند.
انتخابات میان دوره ای کنگره پیش از انتخابات ریاست جمهوری امریکا در پیش است. احتمال 
پیروزی دموکراتها در این انتخابات باال است. اما نمی توان بی گدار به آب زد. جمهوری خواهان و 
دموکراتها در بخشی از مسائل کلی در مورد ایران هم نظر هستند. اما جمهوری اسالمی می تواند با 
گسترش ارتباط و ایجاد کانالهای مختلف همچنان که ظریف این روند را با کری پیش برده است، 
به شناخت بیشتر مسائل داخلی و سیاست خارجی امریکا منجر سازد و منافعی را که بی شک با این 

شناخت می تواند تامین شود بیشینه کند.

ضرورت گفتگو
 پیرامون موضوعی حساس

در چند هفته اخیر موضوع مداخله هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در بررسی لوایح و طرح های مصوب مجلس در سطوح 
مختلف قدرت در حال پیگیری است. گروهی معتقدند که این مداخله 
نوعی »بدعت« در امر قانون گذاری تلقی می شود و برخی نیز بر این باور 
تاکید دارند که آنچه رخ می دهد مطابق قانون اساسی است و اتفاق ویژه 

و تازه ای رخ نداده است.
از طرف دیگر شورای نگهبان نیز که می باید در چنین مواردی نقش 
»نگهبان قانون اساسی« را ایفا کند  ترجیح داده است چندان وارد این 
مناقشه حقوقی و سیاسی نشود و گه گاه نیز با اظهارنظرهای سخنگوی این 
نهاد مواجه هستیم که بیشتر از آنکه در جایگاه نگهبانی از قانون اساسی 

ارزیابی شود گویی در نقش مهاجم به این میثاق ملی ظاهر می شود!
اما آنچه در روزهای اخیر این موضوع را وارد مرحله تازه ای کرده است 
اظهارات آیت اله موحدی کرمانی است. او که در غیبت آیت اله هاشمی 
با  دارد  بر عهده  را  اداره جلسات مجمع تشخیص  شاهرودی وظیفه 
»شبهه« خواندن نقدها و اعتراضات نسبت به مداخله هیئت عالی نظات 
مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصوبات مجلس معتقد است این امر با 
اجازه رهبری انقالب انجام می شود. پس از این اظهارنظر شاهد آن هستیم 
که  موج نقدها و اعتراضات به این موضوع در رسانه ها سیر کاهشی داشته 

است و دیگر کمتر سخنی در نقد آنچه رخ داده است دیده می شود.
علت این امر را می توان این گونه ارزیابی کرد که برخی تصور می کنند 
به دلیل آنکه در این موضوع نام رهبری نظام به میان آمده است نقد و 
پرسشگری نسبت به آن سبب خدشه وارد آمدن به این مقام عالی نظام 
خواهد شد.  این در حالی است که اتفاقا عدم پرسش و سکوت در چنین 

موادری نشانه بدی خواهد بود و نه پرسش گری و انتقاد.
اگر روایت آیت اله موحدی درباره علت مداخله هیئت عالی نظارت در روند 
قانون گذاری را بپذیریم با این پرسش مواجه خواهیم شد که آیا حوزه 
تصمیم گیری و اختیارات رهبری نظام می تواند فراتر از اصول قانون 
اساسی باشد؟  با نگاهی به اصول قانون اساسی در موضوع وظایف مجمع 
تشخیص مصلحت نظام و همین طور وظایف قوه مقننه )اعم از مجلس 
شورای اسالمی و شورای نگهبان قانون اساسی( شاهد آن هستیم که 
آنچه در حال رخ دادن است با اصول قانون اساسی به هیچ عنوان نمی تواند 
هم خوانی داشته باشد. آیا این مغایرت با قانون اساسی می تواند با اجازه و 

دستور رهبری نظام سیاسی حل وفصل شود؟
پرسش دیگر آن است که اگر چنین دستوری با چنان تفسیری که آیت اله 
موحدی مطرح کرده است وجود دارد پس چگونه رییس جمهور در جایگاه 
مسئول اجرای قانون اساسی و رییس مجلس به عنوان رییس نهادی که 
به نوعی یک طرف این دعوی حقوقی است نسبت به این رفتار مجمع 
تشخیص مصلحت نظام معترض هستند و به شکل نیمه علنی و علنی 

اعتراض خود را مطرح می کنند؟
 این پرسش ها و نظایر آن از جمله مسائلی است که به دالیل گوناگون 
چندان در فضای سیاسی و رسانه ای کشور مطرح نمی شود و اکثریتی 
از مسئوالن و اهالی رسانه با نوعی نگاه عافیت طلبانه از کنار آن عبور 
می کنند و این در حالی است که گفتگو پیرامون این موضوع و مانند آن 
از ضروری ترین موضوع هایی است که می باید تا بیشتر از این دیر نشده 
و بیشتر از این اشکاالت ساختاری نمایان نشده است درباره آن بحث و 

گفتگو شکل بگیرد

مقصد بعدی مدیران بازنشسته کجاست: بخش خصوصی یا کنج خانه!

آیا دموکرات ها ناجی رابطه تهران و واشنگتن خواهند بود؟
ترامپ سیاست خارجی امریکا را به مسیری رهنمون کرد که مردمی که به او رای داده بودند هم به چنین شرایطی فکر نمی کردند.  حاال انتخابات میان دوره ای کنگره و ریاست جمهوری 2020 می تواند این موضوع را مشخص تر کند

ش�ت ا د د یا محمد توکلی
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مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، با اشاره به اینکه ۹۵.۵ درصد 
بازنشستگان کشوری کمتر از ۳ میلیون تومان دریافت می کنند، گفت: 

تمامی این افراد سبد حمایتی دولت را دریافت می کنند.
جمشید تقی زاده در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه یک میلیون 
قرار  بازنشستگی  صندوق  پوشش  تحت  بازنشسته  هزار   ۴۰۰ و 
دارندگفت: اغلب بازنشستگان افرادی هستند که در زمان فعالیتشان 

مسئولیت های متعددی را در سازمان ها و دستگاه ها داشته اند.
وی با اشاره به اینکه ۹۵.۵ درصد از بازنشستگان تحت پوشش زیر 
۳ میلیون تومان حقوق می گیرند افزود: این مبلغ در شان آنها نیست 
و باید به وضعیت بازنشستگان رسیدگی شود و ما نیز سعی می کنیم 

این شرایط را تغییر دهیم.
وی همچنین در مورد اجرای قانون همسان سازی نیز اظهار داشت: 
برای همسان سازی حقوق بازنشستگان نیاز به ۳۰ هزار میلیارد تومان 
اعتبار است که امیدواریم با توجه به پیگیری های صورت گرفته با 
سازمان برنامه و بودجه و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی ۱۵ هزار 
میلیارد تومان از این رقم در بودجه ۹8 پیش بینی شود تا بتوانیم حقوق 

بازنشستگان را تاحدود یک میلیون تومان افزایش دهیم.
مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری افزود: طبق تصمیم دولت با توجه به 
شرایط اقتصادی موجود، قرار است بسته های حمایتی در اختیار بازنشستگان صندوق 
بازنشستگی قرار بگیرد که اسامی این افراد در اختیار وزارت رفاه قرار گرفته است و به 

بازنشستگانی که کمتر از ۳ میلیون تومان می گیرند تعلق می گیرد.
تقی زاده گفت: مشکالت و شرایط زندگی بازنشستگان باید مورد توجه دستگاه ها و 
سران ۳ قوه قرار گیرد و باید بتوانیم تمهیداتی را برای حمایت از این افراد داشته باشیم 

در غیر این صورت در آینده با مشکالت عدیده ای روبرو خواهیم شد.

وی با اشاره به اینکه علیرغم اینکه با زنشستگان شرایط نامناسبی را درخصوص 
معیشت دارند اما هیچ گاه تجمعی انجام نداده اند گفت:امیدواریم با توجه و کمک دولت 

و همکاری سایر قوا حمایت هایی از این افراد صورت بگیرد.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ماهیانه ۳ هزار و 2۵۰ میلیارد تومان به عنوان 
حقوق بازنشستگی به بازنشستگان پرداخت می شود گفت: ضمن اینکه در ۹ ماه 
گذشته تالش بسیاری شده است که حقوق آنها به موقع پرداخت شود و هم اکنون 

حقوق آنها بین 2۳ تا 2۶ هر ماه پرداخت می شود.
مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری به مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: این 

موضوع یکی از برنامه هایی است که در صندوق بازنشستگی کشوری 
مورد توجه قرار دارد و ما حتما می توانیم در این بخش از ظرفیت های 
دولت الکترونیک برای مبارزه با فساد و رانت استفاده کنیم. وی تاکید 
کرد: متاسفانه برخی از بنگاه های اقتصادی صندوق بازنشستگی در 
حال حاضر شرایط مطلوبی ندارند که امیدواریم در آینده با واگذاری 
آنها به بخش خصوصی شرایط بهتری برای فعالیت شان فراهم کنیم.

تقی زاده با اشاره به اینکه نظارت کافی بر عملکرد هلدینگ ها و 
بنگاه های اقتصادی وجود دارد گفت: باید بتوانیم از حق بازنشستگان 

حمایت کنیم.
تقی زاده گفت: موضوع شفافیت و پاسخگویی یکی از مواردی است 
که به طور جدی در صندوق بازنشستگی پیگیری می شود و بنده از 

اولین روز کاریم در این صندوق بر این موضوع تاکید داشته ام.
وی گفت: وام ضروری برای ۴۰۰ هزار بازنشسته پیش بینی شد که 2 

هزار میلیارد تومان برای این بخش اختصاص داده شد.
اینکه  به  اشاره  با  کشوری  بازنشستگی  صندوق  عامل  مدیر 
از ۱۰۰  بازنشستگان  امسال تعداد سفر های زیارتی و سیاحتی 
هزار به 2۰۰ هزار افزایش پیدا کرده است گفت: تمهیداتی نیز 
برای استفاده هتل های ایرانگردی و جهانگردی در استان های مختلف برای 
بازنشستگان پیش بینی شد و آنها از تخفیف ۵۰ درصدی در این زمینه استفاده 
کردند ضمن اینکه تمهیداتی نیز برای پسران و دختران بازنشستگان که ازدواج 
کرده اند پیش بینی شد. آنها می توانستند از تخفیف 7۰ درصدی در این بخش 
استفاده کنند. وی همچنین به احداث دهکده سالمت ویژه بازنشستگان اشاره 
کرد و گفت: طبق هماهنگی های صورت گرفته با استانداران درصورت اعطای 

زمین دهکده های سالمت ایجاد می شود

بحران های اقتصادی ماه های اخیر و نوسان نرخ ارز موجب تشدید بی توجهی 
شهروندان به مشکالت اقشار فرودست و حاشیه نشین شده است.

مریم کیانی از اعضای جمعیت امام علی )ع( در نشست سالمت روان و گرایش به 
اعتیاد که از سوی این جمعیت برگزار شد، به بررسی مشکالت و بحران های کشور 
در سال گذشته پرداخت و گفت: هدف از برگزاری این نشست بررسی بحران های 

جامعه و تاثیر آن بر سالمت روان و گرایش به اعتیاد در سطح جامعه است.
وی افزود: سطح مطالبات و سبک زندگی مردم به دلیل بحران های موجود مثل 
نوسانات بازار ارز و طال نسبت به گذشته تغییر بسیاری کرده است ولی قیمت برخی 
مواد مخدر همچون تریاک در شرایط کنونی ثابت مانده است. همچنین اخباری 
که در سال گذشته شنیده شد در مورد شیوع مصرف ماری جوانا و حشیش در بین 
جوانان و نوجوانان و خبری مبنی بر کشف مزارع آن در برخی نقاط کشور، در مقابل 
عدم وجود برنامه پیشگیرانه گسترده به همراه معضالتی نظیر بیکاری جوانان زمینه 

ساز شیوع اعتیاد است.
کیانی اضافه کرد: آلودگی هوا، کمبود آب مشکالت زیست محیطی که زندگی مردم 
را به خصوص در مناطق محروم مختل می کند کمبود برخی از کاالهای اساسی و 
هجوم بی رویه مردم برای خرید این قبیل مواد و بازماندن کودکان از تحصیل که 
خود عاملیست برای بیشتر شدن معضل اعتیاد و ... از جمله مشکالتی بوده که جامعه 
در سال گذشته با آن دست به گریبان بوده است و در حقیقت از اردیبهشت امسال که 
برجام با مشکل مواجه شد شاهد ترس و نگرانی مردم در سطح جامعه بودیم که منجر 
شد مردم سرمایه شان را بدون بصیرت اجتماعی و دانش اقتصادی وارد بازی دو سر 

باخت دالر بکنند و وعده هایی هم که از طرف مسئوالن برای کنترل شرایط داده 
شد متاسفانه عملی نشد و اخبار سلسله وار فساد اقتصادی و انتشار رقم های نجومی 
اختالس در رسانه ها باعث بی اعتمادی و ناامیدی مردم شد و در نهایت خشم و 
افسردگی در سطح جامعه افزایش پیدا کرد و یک انفعال شدید در جامعه بروز پیدا کرد 
و ما متاسفانه شاهد بی توجهی جامعه نسبت به مشکالت حاشیه نشین ها و طبقات 
فرودست و دهک های پایین هستیم که البته در چنین بحران هایی بیشترین آسیب 
متوجه این افراد است. در ادامه سعید مدنی جامعه شناس و پژوهشگر ارشد علوم 
اجتماعی گفت: این چک لیست مشکالت اجتماعی  را همگی در زندگی روزمره می 
بینیم و در تحلیل نهایی متفق القول هستیم که با وضعیت نابسامانی و بحرانی روبرو 
هستیم ولی در ابتدا باید فهمید که اصال منظور از شرایط بحرانی چیست؟ و اینکه آیا 

جامعه ما امروز در شرایط بحرانی بسر می برد؟
وی افزود: واژه بحران برای نابسامانی شدید در یک پدیده بکار می رود که می تواند 
دو وجه داشته باشد وجه بنیادی که مربوط می شود به محتوای سیاست که زمانی 
پیش می آید که در یک سیستم ، نظریه ها و دیدگاه ها توان تحلیل، توجیه و تبیین 
اتفاقات و شرایط موجود را نداشته باشد و در نتیجه نظریه های بدیلی ایجاد می شود 
که مدعی می شوند آنها قادرند بحران را تحلیل و تبیین و به آن پاسخ نظری مناسب 
دهند. برای مثال می توان به همین مساله خاشقجی اشاره کرد. دولت عربستان تصور 
میکند جهان مرکب است از کشورها ی کامال مستقل که به صورت جزایر مستقلی 
هستند. از این رو دولت عربستان می تواند مستقل از جهان هر کاری انجام دهد مثال 
یکی از مخالفانش را به قتل برساند. این نظریه در دنیای امروز ناکارآمد است و کشور 

عربستان را  به لحاظ نظری و عملی دچار بحران کرده یعنی با آن دیدگاه و نظر نمی 
توان در دنیای امروز حکومت کرد. 

این پژوهشگر آسیبهای اجتماعی گفت: وجه دوم  مفهوم بحران، عینی و کاربردی 
است بدین معنا که  در شرایط بحرانی ما با وضعیت متشنجی مواجه میشویم که 
آسیب زا است و می تواند منجر به اضمحالل اجتماعی شود و در کل وضعیتی به 
وجود می آید که قابل تحمل نیست. دولت ها دایما در معرض بحران قرار دارند 
چون وظایف و مسئولیت هایی دارند و باید به مجمو ع مشکالت جامعه پاسخ 
دهند. اگر موفق به حل مشکالت شوند از بحران دور می شوند و چنانچه موفق به 
حل مشکالت نشوند دچار بحران می شوند. برای مثال اعتیاد سی سال پیش یک 
مشکل اجتماعی بود که از طریق ساز و کارهای موجود در آن زمان قابل حل بود 
ولی نه تنها حل نشد که در طول زمان پدیده پیچیده تر ی شد تا جایی که امروزه 

به صورت بحران درآمده است. 
وی تاکید کرد: بنابراین باید دید که نظام های سیاسی در مواجهه با بحران ها به 
لحاظ نظری توانایی و دانش این را دارند که پاسخگو باشند و اینقدر کارآمد هستند که 
بتوانند راه حل های ارایه شده را به اجرا درآورند؟ آیا قادرند دست به تغییرات ساختاری 
در جهت رفع بحران بزنند و به مطالبات طبقات مختلف جامعه  پاسخ مناسب دهند؟ 
برای مثال یک وجه بحران کنونی در جامعه ما حاصل آن است که از یک طرف 
سرمایه داری دالل غارتگر پولی تقویت شده  و از طرف دیگر سرمایه داری صنعتی 
و مولد الغر  و ضعیف شده است. متاسفانه قدرت غالب سیاسی و اقتصادی نیز در 

دست سرمایه داری پولی-مالی  است.

اختصاص بسته حمایتی دولت
 به ۹۵.۵ درصد بازنشستگان کشوری

پسا ساختارگرایی در هویتی زنانه 
یادداشت فرهنگی  داستانک  

خبر  

  دلنوشته

گربه رقصان...
عادله زاهدی

  مرد هنوز درست در صندلی جاگیر نشده بود؛ سوئیچ را چرخانده  
نچرخانده ،صدا را شنید؛ بیشتر به ناله ضعیفی شبیه بود نه صدای 
گربه که هر بار در این هوای سرد گوش تیز می کرد مبادا زیر 
ماشین بمانند .نزدیک نیمه شب بود. مرد عجله داشت تا زودتر 
به خانه و گرما برسد؛ از صبح نشستن پشت رل پیکان نیمه 
اسقاط و مسافرکشی در این هوای سرد کالفه اش کرده بود.

بخار ماشین مانند اغلب روزها درست کار نمی کرد .ماشین را 
خاموش کرد و لحظه ای صبر کرد شاید برود اما خبری نشد.

دودستش راروی فرمان ماشین کوبید و گفت:لعنتی
چراغ دستی کوچکی برداشت و نور چراغ را زیر ماشین انداخت؛ 
حیوان را دید؛ کوچک بود و یک پایش را جمع کرده بود؛ در نور 
بی رمق چراغ دستی هم می توانست رد خون خشک شده روی 

پای جمع شده حیوان را ببیند. 
گفت »پیشت،  پیشت« اماحیوان از آن زیر خارج نشد؛ مجبور 
شد با قفل فرمان از آن زیر بیرونش کند. سوار ماشین شد و 
سوئیچ را چرخاند؛ از ماشین صدای خفه ای در آمد و ساکت 
شد و دوباره و دوباره... مرد کالفه چشم گرداند در آن خیابان 
کوچک کسی دیده نمی شد. از سرما دندانش به هم می خورد 
اماچاره ای نداشت تا دکه سر خیابان برود که چراغ روشنش 
نشان می داد ممکن است هنوز چند نفری باشند تا کمکش 
کنند؛ مرد از ماشین پیاده شد و به سمت باالی خیابان راه افتاد؛ 
سایه اش روی دیوار مانند گربه ای لنگ می رقصید.چند نفر دور 
آتش هیزمی که در یک سطل آهنی کنار دکه می سوخت،جمع 
شده بودند وچای می خوردند .مرد نزدیک شد و دستش را روی 
شعله آتش گرفت و گفت:ببخشید آقایون می تونن چن لحظه 

تا پایین خیابون بیاین ماشینمو هول بدین روشن شه؟
صاحب دکه استکان چای را جلوی مرد گذاشت و گفت:حاال 
بخور گرم شی.حیف که نمی تونم دکه رو ول کنم به امان خدا

مردچاق کنار دست صاحب دکه دستی به کمرش گرفت و 
گفت:منم اگه این دیسک لعنتی می ذاشت

پسرک ریغویی که رنگ شلوارش از زیر سفیدی های پودر گچ 
پیدا نبود گفت:اخه مرد حسابی این دوره زمونه کی جون ماشین 

هول دادن داره ،خب زنگ بزن امداد خودرو بیا ببینه چشه؟
دست مرد با استکان چای از نزدیک لبش به روی نعبکی پایین 
آمد وگفت:اونوقت هرچی امروز در آوردم می شه حق الزحمه 
شون می شه.کافیه فقط یه کم هولش بدین،قبلن هم اینجوری 

شده
مرد میانسالی که تا آنموقع ساکت بود گفت: پس بنظرت اگه ما 
بیام ماشینتو هول بدیم بد بریم کلی خرج دوا درمون واسه کول 

وکمرمون بدیم مساله ای نیس ،
و رو به بقیه گفت:عجب ادمایی پررویی پیدا می شن.

مردهجوم خون را به چهره اش احساس کرد و با لکنت گفت: 
من...من ...معذرت ت ت می خوام

و بسرعت از شیب خیابان به پایین راه افتاد تازه به ماشین رسیده 

بود که بخاطر آورد از دستپاچگی فراموش کرده شارژ موبایل 
بخرد و نمی تواند با امداد خودرو تماس بگیرد.

سوار ماشین شد و دوباره سویچ را چرخاند .صدای خفه ای از 
ماشین بلند شد و خاموش شد و دوباره همین اتفاق افتاد و دوباره 
.مرد دو دستش را کوبید روی فرمان ماشین و به خیابان خلوت 
خیره شد.کمی دورتر گربه را دید.حیوان کوچک و نحیفی هر 
قدمش پرش کوچکی همراه داشت و پایی که آسیب دیده بود 
به شکل بدی آویزان مانده بود.مرد لنگ کهنه ای از صندوق 
زیر فرمان در آورد و از ماشین پیاده شد.با چند قدم بلند به حیوان 
رسید و لٌنگ را پاره کرد دور دستش پیچید تا حیوان نتواند 
زخمی اش کند.با کمی تقال توانست او را بگیرد . به آرامی 
استخوانهای شکسته را کنار هم قرار داد نیمه دیگر پارچه 
را دور آن پیچید. حیوان را که آرامتر شده بودرها کردوبه 
سمت ماشین راه افتاد .در ماشین را باز کرد پشت فرمان نشست 
و سویچ را چرخاند باز همان صدای خفه و دیگر هیچ .آهی 

کشید .به عقب تکیه داد…

این جا باران است
سید رحیم آقازاده

باران آمد، یادمان آمد باران، نه اینکه از یاد رفته باشد و حاال 
یادمان آمده، اما حکایتی است لمس باران و بارانی شدن و 
لذت راه رفتن در باران و صدای رعد که گاه شدت آن به 
لرزه می اندازد ترا و من را. و خنده ای از ته دل بعد از آن 
لرزیدن. پشت پنجره می نشینم و نگاه به بارش قطرات، 
باران که چه  الماس گون  رگبار و فرود آهسته قطره ای 

آسان بر زمین و آسفالت خیابان ما و ساختمان های شهر 
می نشیند. اگر قرار باشد از هر پدیده ای که به ما داده می 
شود وجهی درخواست شود باید همه ثروت های عالم را نثار 
قطرات زیبای باران کرد که این چنین نیست همه ثروت 
عالم با یک قطره کوچک باران برابری می کند و من اینجا 
زیر باران می نشینم دفتر و قلم را آماده نوشتن باران می 
کنم باران بر روی دفتر باران خورده خود می نویسم آنقدر 
باران می نویسم تا دفتر به انتها برسد اما نوشتن من انتهایی 
ندارد با چشم هایم هرچند خسته، عکس باران و با رخت و 
جامه خیسم نم باران و با قلب پر از بیقراری، آرامش باران 

را می نویسم چه رازی در این قطره کوچک نهفته است که 
سحرت می کند و رهایت می کند به دنیایی که پاک است 
و زالل. چیزی است مثل نغمه پرندگان تنهای کوهستان 
چیزی مثل آوای نی. نی زن های و چه حقیقتی است در 
آن که به اصل حقیقت نزدیک و نزدکترم می کند. حافظانه 
غزل باران را گوش دهیم می و مطرب نمی خواهیم در غزل 
باران همه چیز هست، بگذار دیگران از این سرود شادمانه، 
شادمان نشوند و چگونه آدمیانی در کنار ما راه می روند که 
این زیبایی ما را نمی بینند بگذار اندکی هم اوقاتشان تلخ 
شود و چه تلخ اندیشه هایی هستند که سبزی سبز برگ 

های سبز درختان کنار خیابان را نمی بینند و معجونی بنام 
)ترافیک( را می بیند ترافیک شهری را رها کنید. اگرچه 
دیگر دشت و صحرایی نیست که به دامان آن پناه ببریم 
و یا چشمه ساری و کوهی و دامنه کوهی، اما می شود از 
همان پنجره دو جداره خانه زیبایی را و زیبایی های باران 
را نظاره کنیم و نظاره می کنم و نگاه می کنیم بعد بارش 
باران و ساعت دیواری خانه را هم از دیوار برمب دارم تا 
ساعت های زندگی یادم نیاید و با خیالی راحت می روم 
توی قطره های باران و دعا که تا باران هست خوابم نیاید 

و من بیدار باران بمانم.

فراوان کلمه است 
مجموعه شعر -۱۳88 

نوشته آنا شکرالهی 
نشر : نگیما 
نا پدید شدم 

وبعد از آن کسی را ندیدم . )ص ۴۳(
فراوان کلمه است بر گرفته از هویتی زنانه می 
باشد ، که در پس خود پسا ساختارگرایی را یدک 
می کشد ، بگونه ای که زبان ساختاری در برخی 
کار ها عامل های نقش پذیری را بوجود می آورند 
؛ عاملی که از  نشانه ها سود می گیرد ومتن را 
ترکیبی از نشانه ها وداللت گرهایی می کند که 
همچو واحد های ساختاری  زبان ، ترکیب می 

سازنند ومعنا را شکل می دهند .
این  آن را صدا می زند  و آن که این را نمی شنید  

به این طرف بر نمی گشت .)ص ۵۱(
در این مجموعه تعریف های نوستالوژیکی در 
کار ها در یک سویه انتزاعی واندیشمند در تقابل 
با یکدیگرند  و انتخاب واژه ها برای رو ساخت 
شعر ها به گونه ای هستند که حرکتی دو پهلو 

دارند وچگونگی عملی را  به تصویر می کشند 
که خواننده در امروز ی بودن آن غرق می شود .

دارم از دیوار می کنم 
چاله های ماه را پر کنم 

چطور بایستم 
تونل تحمل یک سال در تاریکی را نداشت .)ص ۶۱ (

اجرای اشعار در فراوان کلمه است نیز همگام با 
یک عمل ذهنی ست ، عملی که در اجرای زبان 
شعر ، از  لفظ به معنا در سیر می باشد .شاعر واژ 
هگان را به چرخش کشانده است تا به شعریت 

محض می رسد .
فرانسیس پونژمی گوید : هرگز وا ژه ای را از 
؛ خوب  بردارید  را  ای  واژه  ؟  اید  دیده  نزدیک 
بچرخانید و      به حالتهای مختلف در آورید تا 

عین مصداق خود شود .
به نظر زنده می رسیدم 

اما پرتقالی شکسته در دست داشتم . )ص ۶۶(
و در آخر باید بگویم آنا شکرالهی در زبان شعری خود 

به معنایی مضاعف دست می یابد که حرکت
 شعر هایش را با زیر ساخت هایی ناشی از عارضه 
های اجتماعی واحساسی زنانه با کمترین کلمات به  

سمت ساده گویی  هایی دلنشین  کشانده است  .
هیچ شبی نمردم 

هیچ بعد از ظهری 
همیشه 
سال ها 

زنده بودم  .)ص 8۰ (

حمید رضا اکبری شروه 

۱۵ سالگی؛ سن شروع مصرف مواد در دانش آموزان

مدیرکل پیش��گیری س��تاد مبارزه با مواد مخدر گفت: تحقیقات نش��ان می دهد از ۱۵ سالگی که سن 
شروع مواد است باید برنامه های توانمندسازی را در مدارس داشته باشیم. در همین راستا در آموزش 
و پرورش آموزش مهارتهای خودمراقبتی و تاب آوری مدنظر اس��ت و برنامه هایی ش��روع ش��ده 

اس��ت.
عارف وهاب زاده، با اشاره به عدم آگاهی والدین در حوزه اعتیاد گفت: بیش از ۵۰ درصد اولیا بعد از 
س��ه تا پنج س��ال از اعتیاد فرزندشان آگاه می شوند. برخی والدین هم نگرش مثبت نسبت به مصرف 

س��یگار و قلیان دارند و مصرف آن را در فرزندانش��ان جدی تلقی نمی کنند.
وی ب��ا بی��ان اینکه برخی مبتالیان به اعتیاد نیز س��ابقه مصرف مواد در خان��واده دارند و خانواه دچار 
آس��یب هایی اس��ت گفت: بحث س��بک زندگی و آگاهی والدین را چقدر جدی می گیریم؟ مدرس��ه 

مهترین مکان برای پیش��گیری اس��ت و طیف وس��یعی از گروه هدف در دس��ترس اس��ت.
وهاب زاده افزود: یک مش��کل ما در مدرس��ه این اس��ت که پیوند مثبت کودک با خانواده، اجتماع و 
مدرسه را کمتر مشاهده می کنیم. باید فرصت مشارکت دانش آموز را در جامعه و خانواده با همسال 
خودش بدهیم. چقدر نش��اط در مدارس وجود دارد و چرا بچه ها عالقه زیادی به مدرس��ه ندارند؟ آیا 

ناش��ی از فش��ار تحصیلی اس��ت یا مش��کالت خود معلمان؟
مدیرکل پیش��گیری س��تاد مبارزه با م��واد مخدر با بیان اینکه اکن��ون پررنگ ترین و اولویت 
اول آس��یب های اجتماع��ی، اعتیاد اس��ت، اظهار کرد: اس��تانداردهای جدید نش��ان می دهد 
حت��ی از دوره ب��ارداری باید فرزند پروری جدی گرفته ش��ود. از س��ه تاپنج س��ال باید برای 
بچه ها برنامه داش��ته باش��یم. البته اگر این برنامه ها مس��تمر نباش��ند هیچ فایده ای نخواهد 
داش��ت. در دو س��ه س��ال اخیر برنامه های خوبی با آموزش و پرورش در حیطه توانمندسازی 

داش��ته ایم.
وی ادامه داد: تحقیقات نش��ان می دهد از ۱۵ س��الگی که س��ن شروع مواد اس��ت باید برنامه 
ه��ای توانمندس��ازی را در م��دارس داش��ته باش��یم. در همین راس��تا در آم��وزش و پرورش 
آموزش مهارتهای خودمراقبتی و تاب آوری مدنظر اس��ت و برنامه هایی ش��روع ش��ده اس��ت. 
اما برنامه های پیش��گیری دیر بازده اس��ت. باید از س��نین پایین ش��روع کنیم و حتما آموزش ها 

مس��تمر باش��د.
وهاب زاده با اش��اره به اینکه موفق ش��دیم محتوای درس��ی را بعد از 2۱ س��ال از مصوبه س��تاد 
ایج��اد کنیم و در پایه هش��تم بحث آس��یب ه��ا بخصوص اعتیاد را در کتب درس��ی گنجانده ایم 

گفت: البته محتواهایی از این دس��ت در س��ایر پایه ها مش��اهده نمی ش��ود.
وی ادام��ه داد: از دو س��ال قب��ل برای آموزش معلم��ان برنامه هایی را ش��روع کرده ایم و کادر 
متخصص��ی را آموزش داده ایم که به س��ایر معلمان آموزش دهند. 27۰۰ نفر کادر متخصص اند 

که تعدادش��ان اندک اس��ت و متاس��فانه آمار باالیی نیس��ت.
به گفته وهاب زاده س��ن ش��روع مصرف مواد ۱۵ سالگی است، ولی سن سرنوشت ساز اعتیاد ۱۶ 
تا 2۵ س��ال اس��ت و میانگین سن ابتال را 22 سالگی می دانند. بین س��نین ۱۶ تا ۳۴ سالگی نیز 

بیش��ترین مصرف کنندگان را داریم.
وی در پاسخ به اینکه آیا باید واقعیات را به مردم بازگو کرد، بیان کرد: خانواده ها باید بدانند و آگاهی 

داشته باشند. در برخی جاها شاید نیازی نباشد اما درباره مدارس باید حساسیت ایجاد شود.

تشدید بی تفاوتی اجتماعی در پی نوسان نرخ ارز و بی ثباتی اقتصادی

آگهی فقدان سند
خانم سهیال عباسوندنژاد  با تسلیم یک برگ استشهاد گواهی شده دفترخانه 
249  اهواز مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک 1745/2 واقع در 
بخش 8 که به علت سهل انگاری سند مالکیت شماره 547593 ج 94 مفقوده 
گردیده که طبق سند رهنی شماره 31226 و 29253 نزد بانک ملت در قید 
رهن می باشد.  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: 97/8/12 
شماره: 5/1879 م/الف

 افشین- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز

آگهی فقدان سند
خانم سهیال عباسوندنژاد  با تسلیم یک برگ استشهاد گواهی شده دفترخانه 
249  اهواز مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک 1745/3 واقع در 
بخش 8 که به علت سهل انگاری سند مالکیت شماره 547594 ج 94 مفقوده 
گردیده که طبق سند رهنی شماره 31226 و 29253 نزد بانک ملت در قید 
رهن می باشد.  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: 97/8/12 
شماره: 5/1878 م/الف

 افشین- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز

 آگهی فقدان سند
خانم سهیال عباسوندنژاد  با تسلیم یک برگ استشهاد گواهی شده دفترخانه 
249  اهواز مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک 1745/4 واقع در 
بخش 8 که به علت سهل انگاری سند مالکیت شماره 547595 ج 94 مفقوده 
گردیده که طبق سند رهنی شماره 31226 و 29253 نزد بانک ملت در قید 
رهن می باشد.  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: 97/8/12 
شماره: 5/1880 م/الف

افشین- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز
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شکستگی در سد مارد خوزستان
معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب خوزستان گفت: شکستگی سد خاکی مارد مشکلی در 
بحث کیفی آب خرمشهر و آبادان ایجاد نمی کند زیرا آب شرب این دو شهر از طریق طرح غدیر در 

حال تامین است و مساله خاصی در این زمینه وجود ندارد.
مهرداد قنواتی با اشاره به شکستگی سد خاکی مارد در خرمشهر اظهار کرد: سد خاکی مارد توسط 
سازمان آب و برق خوزستان برای جلوگیری از ورود آب شور دریا به رودخانه کارون احداث شده 
بود که چند روز گذشته بر اساس اعالم سازمان آب و برق به دلیل افزایش دبی رودخانه کارون و با 

برنامه ریزی قبلی باز شد.
وی افزود: شکستگی که در این سد به وجود آمده مشکلی در بحث کیفی آب خرمشهر و آبادان 
ایجاد نمی کند زیرا آب این دو شهر از طریق طرح غدیر در حال تامین است و مساله خاصی در این 

زمینه وجود ندارد.
معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب خوزستان تصریح کرد: در صورتی که طرح غدیر پایدار 
باشد و مساله ای برای آن به وجود نیاید، مشکلی در بحث کیفیت آب شرب آبادان و خرمشهر وجود 

نخواهد داشت و شکستگی سد مارد نیز اثر چندانی در بحث کیفی آب ندارد.
قنواتی ادامه داد: 100 درصد آب شرب خرمشهر و بخش اعظمی از آب شرب آبادان از طریق طرح 
غدیر تامین می شود و وجود و نبود سد خاکی مارد اثر چندانی در بحث کیفیت آب شرب این دو 

شهر ندارد.

ممنوع الخروجی مدیران  از استان
 در روزهای آماده باش

مدیرکل مدیریت بحران خوزستان تاکید کرد: اگر آماده باش داده شد هیچ مدیری جزو با اجازه 
استاندار و مدیر کل مدیریت بحران حق خروج از استان را ندارد، ولی می بینیم وقتی آماده باش داده 

می شود برخی مدیران حتی در استان هم حضور ندارند!
حاجی زاده همچنین گفته است: زیرساخت های استان خوزستان به شدت مشکل دارد و در این زمینه 

عقب است و همه مسئوالن نیز این موضوع را پذیرفته اند.

عامالن شهادت مامور نیروی انتظامی دستگیر شدند
فرمانده انتظامی استان خوزستان گفت: شب گذشته در پی وقوع درگیری مسلحانه با سارقان 
مسلح یک سرباز به درجه رفیع شهادت نائل و در کمتر پنج ساعت سارقان مسلح دستگیر شدند.
سردار حیدر عباس زاده با اعالم این خبر گفت: شب گذشته ساعت ۲1 و ۳0 دقیقه ماموران 
پالک  پراید  دستگاه  ویک  پژو ۴0۵  دستگاه خودروی  یک  به  زنی  کالنتری ۲۷ حین گشت 

مخدوش مشکوک دستور ایست را صادر کردند.
این مقام ارشد انتظامی افزود: حین توقیف چهار سرنشین خودرو بالفاصله به سمت ماموران 

تیراندازی کردند که با آتش متقابل پلیس روبرو شدند.
وظیفه  سرباز  مسلح  سارقان  با  درگیری  عملیات  این  در  کرد:  تصریح  زاده  عباس  سردار 
»مهرزاد خیری« به درجه رفیع شهادت نائل و ستواندوم »ابراهیم عبیات« نیز بسیارسطحی 

مجروح شد.
وی ادامه داد: در این درگیری سه نفر ازسارقان مسلح مجروح که یکی از آنان در صحنه درگیری 

دستگیر شده و دو دستگاه خودروی سرقتی توقیف و ابزارسرقت از آنان کشف شد.
فرمانده انتظامی استان خوزستان اظهار کرد: با اقدامات اطالعاتی در کمتر از پنج ساعت، سه 
سارق مسلح دیگرکه احدی ازآنان از ناحیه سر و دیگری از ناحیه بازو به ضرب گلوله ماموران 
زخمی و از محل درگیری متواری می شوند با انجام اقدامات اطالعاتی در یکی از شهرستان های استان 
شناسایی و طی عملیات ضربتی در مخفیگاهشان دستگیر در تحقیقات انجام شده به بزه ارتکابی 

معترف شدند.

ضایعات نفتی محیط زیست
 ماهشهر را آلوده کرده است

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بندرماهشهر گفت: ضایعات نفتی تخلیه شده در حاشیه 
جاده های بندرامام خمینی )ره( و بندر ماهشهر از سوی تانکرهای عراقی به تهدیدی جدی برای 

محیط زیست این شهرستان تبدیل شده است.
ایرج سلیمانی اظهار داشت: تانکرهای عراقی که به منظور حمل نفت خام و صادرات آنها به 
کشورهای منطقه در بندرامام خمینی )ره( تردد می کنند، پس از تخلیه مواد نفتی برای حمل 
دوباره بنزین و انتقال آن به کشور عراق، در کارواش های منطقه اقدام به شست و شوی مخازن 

کرده و آب آلوده به مواد نفتی را در محیط تخلیه می کنند.
وی افزود:کارواش های موجود در منطقه فاقد مجوز الزم بوده و تنها با تامین یک دستگاه پمپ 
و یک مخزن به صورت غیر مجاز فعالیت می کنند و به گونه ای غیراستاندارد با استفاده از مواد 
شوینده مخازن نفتی تانکرها را شست و شو داده و سپس ضایعات نفتی را در جاده های اطراف 

شهر تخلیه می کنند که این اقدام برای محیط زیست بسیار زیانبار است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بندرماهشهر در ادامه خواستار برخورد جدی با 
کارواش های غیرمجاز در منطقه شد و خاطرنشان کرد: تاکنون تعدادی از این کارواش های 
متخلف پلمپ شده اما سامان دهی آنها مستلزم نظارت دقیق تر و برخورد جدی تری است که 

همکاری سایر دستگاه های اجرایی شهرستان را می طلبد.
سلیمانی با بیان اینکه تانکرهای حمل کننده مواد نفتی متولی مشخصی ندارد اظهار داشت: با 
وجود برگزاری جلسات متعدد بین مدیریت شهری و مدیریت بنادر و دریانوردی در این رابطه 

تاکنون تصمیم جدی برای جلوگیری از این معضل زیست محیطی اتخاذ نشده است.
سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان بندرماهشهر نیز در این رابطه به خبرنگار 
ایرنا گفت: تمام کارواش های خدمات دهنده به تانکرهای عراقی باید در نهایت از اداره اصناف 
و صنعت، معدن و تجارت مجوز اخذ کنند که این مهم مستلزم اخذ تاییدیه از سازمان های 

مختلف از جمله محیط زیست است.
عبدالکریم آلبوغبیش افزود:از آنجا که کارواش های مذکور مجوزی از این اداره دریافت نکرده 

اند نمی توان به طور مستقیم با آن ها برخورد کرد.
وی گفت: در صورت رعایت نکردن الزامات زیست محیطی از سوی کارواش های منطقه این 

واحدهای غیر مجاز باید از سوی اداره حفاظت محیط زیست پلمپ شوند.
آلبوغبیش ادامه داد: بعد از بررسی موضوع و شناسایی تخلف های موجود به منظور سامان دهی 
این کارواش ها قطعه زمینی در شهرک صنعتی بندرامام خمینی )ره( برای استقرار این کارواش 
ها در یک مکان متمرکز اختصاص یافت تا بتوان به نحو مطلوبی آنها را سامان دهی کرده و 

نظارت دقیقی بر فعالیت آن ها انجام شود.

ورود  از  انتقاد  با  خوزستان  استان  نمایندگان  مجمع  عضو 
فاضالب و پساب های نیشکر به تاالب های خوزستان، گفت: 
با توجه به معضالت متعدد زیست محیطی مشخص نیست 

خوزستان تا ده سال آینده جای زندگی باشد.
فعالیت  و  حفاری  اینکه  از  انتقاد  با  خادمی  اهلل  هدایت 
هورالعظیم  تاالب  خشکی  تشدید  موجب  نفتی  های 
شده است، گفت: اقدامات وزارت نفت موجب خشکی 
خوزستان  نخیالت  و  کشاورزی  های  زمین  ها،  تاالب 
شده متاسفانه وضعیت تاالب هورالعظیم بحرانی و بسیار 

نگران کننده است.
شورای  مجلس  در  باغملک  و  ایذه  مردم  نماینده 
اینکه مردم خوزستان سال ها است  از  انتقاد  با  اسالمی، 
سدسازی  و  ها  تاالب  خشکی  از  ناشی  ریزگردهای  با 

های غیرکارشناسانه دست و پنجه نرم می کنند، افزود: متاسفانه 
خشکسالی،  دلیل  به  خوزستان  های  تاالب  از  بخشی  حیات 
در  نیشکر  های  پساب  و  فاضالب  ورود  و  نفتی  تاسیسات 
معرض تهدید قرار گرفته است و این موضوع شیوع ریزگردها 

را به دنبال داشته است.

از مخاطرات زیست  های خوزستان  تاالب  اینکه  یادآوری  با  وی 
محیطی سدسازی کشور ترکیه نیز در امان نمانده است، ادامه داد: ترکیه 
بدون توجه به مالحظات زیست محیطی سدهای بسیاری را بر روی 
دجله و فرات احداث کرده که این اقدام تاثیر بسیار منفی بر روی تاالب 

های ایران به ویژه هورالعظیم و هورالهویزه داشته است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه برای احیای تاالب 

شود،  انجام  وسیعی  و  گسترده  اقدامات  باید  هورالعظیم 
از سوی دولت  موثری  اقدام  متاسفانه شاهد  تصریح کرد: 

برای احیای تاالب نیستیم.
دنیا محیط  مهندسی  اشتباه  بزرگترین  عنوان  به  گتوند  سد 
زیست خوزستان را نابود کرده به گونه ای که حتی تا هزار 

سال دیگر زمین های خوزستان قابل کشت نخواهند بود
تاالب  احیای  راهکار  مهمترین  را  حقابه  تامین  خادمی 
هورالعظیم دانست و گفت: سد گتوند به عنوان بزرگترین 
اشتباه مهندسی دنیا محیط زیست خوزستان را نابود کرده به 
گونه ای که حتی تا هزار سال دیگر نیز زمین های خوزستان 

قابل کشت نخواهند بود.
عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان افزود: بی شک با 
انجام  اشتباهی و غیرکارشناسی که در خوزستان  اقدامات 
شده مشخص نیست که ظرف ده سال آینده خوزستان جای زندگی 
باشد البته در حال حاضر نیز مهاجرت ها از خوزستان افزایش یافته در 
گذشته تنها جنوب غرب خوزستان درگیر معضل ریزگردها بود اما در 
حال حاضر به مرکز و شمال شرق خوزستان رسیده است که بی شک 

چند سال آینده نیز تبعات آن دامنگیر اصفهان و تهران خواهد شد.

بامداد زاگرس _عباس نظری:
قبل از تش��ریح موضوع ک��ه بیان گر 
دغدغ��ه ای بزرگ ب��رای مردم اهواز 
اس��ت می توانیم پاس��خ مسئولین را 
از قب��ل پیش بینی کنیم؛ قطعا پاس��خ 
مسئولین این اس��ت »در دست اقدام 

است«
اما این پاس��خ دردی را دوا نمی کند 
و صورت مساله پاک نخواهد شد...
از آنجای��ی ک��ه سیس��تم غل��ط و 
معماری ش��هری  س��نتی طراحی  
ب��روز مش��کالت  باع��ث  اه��واز 
بزرگ��ی در ح��وزه  س��کونت و 

تردد ش��ده اس��ت و در بس��یاری از مناطق اه��واز ، تراکم 
برسطح تراکم  فزایش اس��ت و چندین برا س��کونتی رو به ا
مجاز،  پیش��رفت در حوزه ساخت و سازهای غیر اصولی 
امرصدور مجوزهای ساخت  ین  ا داش��ته اس��ت )که عامل 
و ساز از س��مت  شهرداری ها می باش��د( همچنان بحث 
پس��ماند فاضالب ش��هری و روان شدن آن در سطح شهر 
ر و اذیت مردم ش��ده اس��ت که از نظر بهداش��تی  باعث آزا

نی��ز با س��المتی مردم ارتب��اط مس��تقیم دارد و الزم به ذکر 
اس��ت که  اداره بهداش��ت محیط در راستای رفع این مشکل 
هیچ گونه تالش��ی نکرده اس��ت و کماکان س��المت و آسایش 

مردم در گروه فاضالب های روان س��طح ش��هر قرار دارد.
در ح��ال حاضر یکی از مناطقی که با مش��کل روان فاضالب ها 
س��ر کار دارد منطقه سپیدار اهواز می باش��د. با توجه به قدیمی 
بودن سیس��تم فاضالب ای��ن منطقه همانطور ک��ه در عکس نیز 
نشان داده شده است و با توجه به رشد چشم گیر و غیر اصولی 

ساخت و س��از این منطقه متاسفانه 
بیش��تر ایام س��ال فاض��الب ها در 
س��طح خیابان ها جاری می شود و 

م��دت ه��ا باق��ی م��ی مان��د.
در حال حاضر مدت ۲ هفته است که 
فاضالب خیابان ۲8 سپیدار در سطح 
خیابان ها جاری شده است و این امر 
باعث رقم خوردن صحنه ای دردناک 
شده است بطوریکه بوی ناشی از گاز 
این فاضالب تا 1۵ متری نیز به مشام 

می رسد.
ب��ا توجه به پیگیری ه��ای اهالی این 
منطق��ه و همچنی��ن تماس ب��ا 1۲۳ 
متاس��فانه با این پاس��خ مواجه شدیم که ۲ دس��تگاه تخلیه لجن و 
فاضالب  اروندی بیش��تر موجود نیست که در حال حاضر خراب 

می باشند و نیاز به تعمیر دارند.
حال سوال اینجاست؟ سیستم خدمات شهری که قدرت خرید چند 
دستگاه تخلیه فاضالب را ندارد چطور می تواند این مشکل بزرگ 
را حل کند؟ ضمنا هزینه های آبونمان دفع فاضالب که در قبض ها 

درج می شود بابت دفع کدام فاضالب است؟

اهواز کالنشهری که با معضل جوالنسگ های ولگرد در مناطق 
مختلف دست به گریبان است و افزایش سگ های ولگرد در 
سطح شهر سبب بروز مشکالت فراوان برای شهروندان و 
ایجاد نگرانی از خطرات و مبتال شدن به بیماری های مرتبط 
با آن ها نیز شده است. این سگ ها باعث به خطر انداختن 
سالمت، ایجاد رعب و وحشت، سلب آسایش و معضلی 

جدی برای شهروندان مبدل شده است.
درخصوص ازدیاد سگ های ولگرد در سطح شهر و ایجاد 
رعب و وحشت در میان شهروندان اهوازی با رییس مرکز 

بهداشت غرب اهواز گفتگویی داشتیم.
مهرداد شریفی، رئیس مرکز بهداشت غرب اهواز گفت: یکی 
از چالش هایی که امروزه حوزه سالمت کالنشهر اهواز با آن 
روبرو است، مبحث حیوانات ناقل بیماری از جمله سگ های 

ولگرد است که اگر اقدامات پیشگیرانه همکارانمان در مرکز بهداشت 
استان خوزستان نباشد با توجه به گزش باال می توانند منجر به مرگ 

و میر شوند.
وی افزود: توصیه اول برای حل این مشکل این است که سایتی را 
برای زنده گیری در نظر بگیرند و با همکاری سازمان دامپزشکی، مراکز 

بهداشت و شهرداری کالنشهر اهواز کار عقیم سازی انجام شود.
وی در خصوص نحوه جمع آوری سگ های ولگرد در سطح کالنشهر 
اهواز بیان کرد: در کشور به کارگروه های استانی و شهرستانی شیوه های 

مصوب و تائید شده  ابالغ  شده تا جمعیت سگ ها را کنترل نمایند .
شریفی برخورد و جمع آوری سگ های ولگرد با شهرداریرا وظیفه عنوان 
کرد و اظهار داشت: کنترل جمعیت سگ  های ولگرد، دستورالعمل مصوب 

پاییز 8۷ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور بوده است.

لزوم همکاری شهرداری جهت
 رفع معضل سگ های ولگرد

رئیس مرکز بهداشت غرب اهواز بر لزوم همکاری شهرداری های 

مناطق در امر اتالف و جمع آوری سگ های ولگرد در سطح مناطق 
و خیابان های اهواز برای مرتفع کردن بخشی از این مشکل تاکید کرد.
مهرداد شریفی موضوع سگ های ولگرد را به عنوان یک آسیب موجود 
در سطح شهر  اهواز  دانست و گفت: به منظور برقراری امنیت روحی 
و روانی شهروندان نیازمند عزم راسخ مسئوالن جهت برطرف کردن 
این معضل اجتماعی است و امیدواریم با توجه به همکاری و تعامل 

روز افزون ادارات این چالش نیز رفع شود.

مدیریت پسماندها راهی جهت مهار سگ های ولگرد
وی افزود: علت وجود سگ های ولگرد در سطح کالنشهر اهواز باید 
از جنبه های مختلفی از جمله؛ مدیریت پسماند همچون زباله و نخاله 
راستای  در  های مصوب شده  دستورالعمل  اجرای  در سطح شهر، 
کنترل سگ های ولگرد و غیره مورد بررسی قرار بگیرد، زیرا این سگ  
ها جهت تأمین خوراک خود به داخل شهر حمله آورده و نداشتن 
مدیریت صحیح زباله  ها زمینه سازی را برای وجود سگ های ولگرد 

در سطح شهر افزایش می دهد.
رئیس مرکز بهداشت غرب اهواز بیان داشت: سگ های ولگرد می 

توانند باعث بروز بیماری های مختلفی در بین  انسان ها شوند 
که  از جمله این بیماری ها می توان به هاری، کیست هیداتیک 

اشاره کرد.

کلیه خدمات به فرد گزش شده 
کامال رایگان است

سگ  با  گزش  دچار  فردی  صورتیکه  در  کرد:  اظهار  وی 
های ولگرد شد، بیمار را باید به سرعت به مراکز بهداشتی 
و بیمارستان منتقل کرد و به محض انتقال سریع مصدوم به 
بیمارستان و مراکز بهداشتی درمانی  محل گزیدگی با سگ را 
به مدت ۲0 دقیقه با آب و صابون شستشو داده و سپس توسط 

پزشک تلفیق واکسن و سرم نمایند.
شریفی در پایان اذعان داشت: کلیه خدمات به فردی که دچار 
حیوان گزیدگی می شود و این هزینه بیش از یک میلیون تومان می 
باشد کاماًل رایگان است. جهت حل این مشکل و به منظور مرتفع 
کردن این معضل شهری که این روزها زندگی شهروندان اهوازی را 
به مخاطره انداخته است با رییس شورای شهر اهواز گفتگویی کردیم.

محمد جعفر فلسفی، رییس شورای شهر اهواز اظهار داشت: اعضای 
شورای شهر اهواز خود را موظف می داند که پیگیر این مساله باشد 
و سازمان پسماند در حیطه وظایفش است که به این مساله به صورت 

جدی بپردازد.
فلسفی افزود: این موضوع را باید با هم ببینیم، از این جهت انتظاری که 

ما داریم این است که سالمت و آسایش مردم مورد توجه قرار بگیرد.
در سال گذشته بیش از ۳ هزار نفر دچار گزش با سگ های ولگرد 
شده اند و به جاست تا شهرداری و مسئوالن امر فکری اساسی جهت 
مبارزه با این مشکل اتخاذ نمایند و امید داریم قبل از بروز خطرات 
ناگوار بر اساس دستورالعمل و آئین نامه های موجود نسبت به کنترل 
و جمع آوری سگ های ولگرد در سطح کالنشهراهواز اقدامات الزم 

صورت گرفته شود.

خوزستان تا ده سال آینده جای زندگی نیست

فاضالب سپیدار را بلعید!

قائم مقام معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خوزستان 
با بیان این که در بحث اقدامات انجام گرفته در بحث اشتغال و سرمایه گذاری 
استان مسایلی وجود دارد، افزود: علیرغم اقدامات و فعالیت های گسترده استان 
در زمینه اشتغال، بودجه ای برای استان در نظر گرفته شده که با هیچکدام از 
شاخص های تاثیرگذار اقتصادی استان مانند سهم خوزستان در تولید ناخالص 

ملی، شاخص بیکاری استان و… تناسبی ندارد.
یداهلل مهرعلیزاده با اشاره به وضعیت اقتصادی استان و فعالیت های انجام گرفته 
در بحث اشتغال اظهار کرد: خوشبختانه در حوزه اشتغال و سرمایه گذاری 
استاندار  با حمایت وهدایت  دو سال گذشته  اساسی طی  اقدامات  استان، 

خوزستان و همکاری و مساعدت تمام مدیران دستگاه های اجرایی و بانک های 
عامل استان انجام شده است.

وی با بیان این که در بحث اقدامات انجام گرفته در بحث اشتغال و سرمایه گذاری 
استان مسایلی وجود دارد، افزود: علیرغم اقدامات و فعالیت های گسترده استان 
در زمینه اشتغال، در گزارشی که اخیرا از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
به استان خوزستان ارسال شده بودجه ای برای استان در نظر گرفته شده که با 
هیچکدام از شاخص های تاثیرگذار اقتصادی استان مانند سهم خوزستان در 
تولید ناخالص ملی، شاخص بیکاری استان و… تناسبی ندارد و در این زمینه 

نیازمند پیگیری هستیم.

مهرعلیزاده عنوان کرد: مساله دیگر آن است که علیرغم جلسات متعدد و 
بانک ها در  مواردی خاص  متاسفانه در  استان،  فنی  اعضای کمیته  فعالیت 
انعقاد قرارداد و یا پرداخت ریالی تسهیالت مصوب شده، به خوبی همکاری 
نمی کنند. دستورالعمل های ارسالی از بانک های عامل و یا اختیارات محدود 
بعضی از بانک ها در رسیدگی به مبالغ تسهیالت در سطح استان، موجب تاخیر 
در تصمیم گیری بانک ها می شود و این مساله نیازمند هماهنگی بیشتر در سطح 

ملی میان بانک مرکزی و بانک های عامل استانی است.
استانداری  منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون  مقام  قائم 
استان  در  تسهیالت  مصرف  بر  نظارت  کمیته  کرد:  تصریح  خوزستان 

ما  تالش  تمام  است.  داشته  مختلفی  بازدیدهای  تاکنون  و  شده  تشکیل 
این است که منابع در محل های تعریف شده هزینه و به ایجاد شغل منجر 
شود و در این زمینه در تالش هستیم تا میزان انحراف در هزینه کردها را 

به حداقل برسانیم.
مهرعلیزاده ادامه داد: ناهماهنگی میان بخش های مختلف وجود دارد که بعضا 
باعث می شود تا شاهد تصمیمات و دستورالعمل های متناقض باشیم و این 
مسایل نظام تصمیم سازی در استان را مختل کرده است. دراین زمینه نیازمند 
اختیارات بیشتری در استان هستیم تا بتوانیم بر اساس منابع استانی و مصالح و 

مزیت های استان در زمینه اشتغال، اقدامات را کاربردی تر دنبال کنیم.

نظام تصمیم سازی در استان مختل است

معضل سگ های ولگرد در اهواز


