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جاده میانبر اهواز- مسجدسلیمان؛

 از شعار تا واقعیت

سالیان سال است مبحث جاده میانبر اهواز-مسجدسلیمان مطرح شده که یک مطالبه 
عمومی و از ضرورتهای اساسی شهرستان مسجدسلیمان است. جاده ای که از 
مالثانی تا دوراهی نفت سفید و سپس آبگنجی ادامه پیدا می کند و از آنجا از جاده 
قدیمی مسجدسلیمان جدا می شود و با احداث مجموعا” حدود4000 متر تونل به 

جاده کمربندی در حال احداث مسجدسلیمان می رسد.
حال این پروژه در دو بخش قابل بررسی است.

جاده کمربندی :
این جاده از تمبی شروع می شود و انتهای آن به پشت شهرک صنعتی و یا میدان 

ورودی شهر )میدان دانشگاه( ختم می شود...

مرغ پرواز نکرد؛ مدیران آن را پرواز دادند

رئیس اتحادیه مرغداران خوزستان بابیان اینکه دولت هیچ خدماتی به مرغداران 
نمی دهد، گفت: سویا و ذرت برای خوراک طیور با ارز دولتی وارد می شود اما باید 

۸0 درصد آن را از واسطه ها و دالالن در بازار خریداری کرد.
محمدحسین زمانی  با اشاره به وضعیت نابسامان قیمت گذاری مرغ، اظهار داشت: 
در 4 سال گذشته 5 هزار واحد از مرغداری های کشور به علت ضرر و زیان 

ورشکسته و از چرخه تولید خارج شدند.
وی بابیان اینکه فریادهای ما برای رسیدگی به وضعیت مرغداران به جایی نرسید 
و هیچ کس متأسفانه دردی از دردهای مرغداران دوا نکرد ادامه داد: سویا و ذرت 
برای خوراک طیور با ارز دولتی وارد می شود اما باید ۸0 درصد آن را از واسطه ها و 

دالالن در بازار خریداری کرد.
رئیس اتحادیه مرغداران خوزستان افزود: قیمت واقعی سویای وارداتی...

رییس شورای شهر اهواز با بیان اینکه شهر اهواز پویایی 
یک کالنشهر را ندارد گفت: شهروندان اهواز همانند سایر 
شهرها عوارض و مالیات پرداخت می کنند و حق دارند که 
از شهرداری درخواست وانتظار ارائه خدمات مطلوب داشته 
باشند. عبدالزهرا سنواتی اظهار داشت: درحال حاضر تمام 
امور در شهرداری اهواز به صورت سنتی انجام می شود 
در حالی که حرکت سایر کالنشهرها به سمت الکترونیک 

کردن و هوشمندسازی شهر است.
رییس شورای شهر اهواز فاصله اهواز با کالنشهرهای دیگر در 
هوشمندسازی شهر را فاصله صفر تا صد خواند و یادآور شد: 
یکی از نیازهای امروز هر کالنشهر اجرای طرح GIS )سامانه 
تقسیمات کشوری( است که سبب تسریع در کار و کنترل 

تخلفات در شهرداری می شود.
به گفته وی با اجرایی کردن طرح GIS ارتباط کارشناس با 
متقاضیان قطع می شود همچنین دقت و صحت عمل نیز 

افزایش می یابد.
سنواتی با اشاره به اینکه بارها در این خصوص به شهردار تذکر 
داده شده است گفت: درحال حاضر به دلیل اجرای سنتی امور در 
شهرداری اهواز امکان تخلف در تراکم فروشی وجود دارد اما با 

روش های نوین این مساله قابل کنترل است.
این عضو شورای شهر یادآور شد: شهردار هزینه اجرای طرح 
GIS را حدود 60 میلیارد ریال عنوان کرده که حدود10 میلیارد 
ریال آن به شرکت انجام دهنده کار پرداخت شده است اما به 

دلیل نبود بودجه کافی این پروژه متوقف شده است.
سنواتی گفت: چنین پاسخ هایی قانع کننده نیست و شهرداری 
باید اجرای این طرح را در اولویت کار خود قرار دهد زیرا در نهایت 

عالوه بر کاهش تخلفات سبب کاهش هزینه های شهرداری 
نیز می شود که از محل این صرفه جویی می توان به توسعه 

نقاط محروم پرداخت.
وی تاکید کرد: امروزه شهروندان تهرانی در منزل زباله های خود 
را تفکیک و از طریق یک نرم افزار متصل به سیستم شهرداری 
آن را به فروش می رسانند اما در اهواز باوجود صرف هزینه 
های میلیاردی برای پسماند زباله حتی شاهد تمیزی خیابان 

ها نیز نیستیم.
اجرای  را  اهواز  نیاز شهر  اهواز دیگر  رییس شورای شهر 
سامانه یکپارچه مالی دانست و تصریح کرد: حدود چهار 
هزار پرسنل رسمی و قراردادی و 6هزار نیروی پیمانکاری 
در شهرداری اهواز فعالیت می کنند اما پرداخت حقوق این 

نیروها به صورت سنتی انجام می شود.
وی با اشاره به گردش مالی 10 میلیارد ریالی شهرداری 
تخلفات در  سیماک  اجرای طرح  با  افزود:  سال  در  اهواز 
شهرداری بسیار کاهش می یابد، درحال حاضر امکان کنترل 
لیست پرداخت حقوق ها هم توسط شهرداری مرکز وجود ندارد.

سنواتی در بخشی دیگر از سخنان خود به حواشی درخواست 
برخی از اعضای شورا مبنی بر استیضاح شهردار اشاره کرد و 
توضیح داد: اگر یک یا چند تن از اعضای شورای شهر نسبت 
به عملکرد شهردار ابهام یا ایراداتی داشته باشند ابتدا به صورت 
تذکر بیان می کنند و ریاست شورا مکلف است این تذکرات را به 
شهردار ابالغ کند اما قانونگذار درخصوص کتبی یا شفاهی بودن 

نحوه ابالغ سکوت کرده است.
وی ادامه داد: هرجا که قانون غیر شفاف باشد قانونگذار باید 
آن را تفسیر کند و یا آنکه از مراکزی همچون مرکز پژوهش 

های مجلس، شورای عالی استان ها یا اداره کل حقوقی مجلس 
استعالم صورت گیرد و اعضای شورای شهر نمی توانند این 

قانون را بر حسب نظر خود تفسیر کنند.
سنواتی با بیان اینکه قانون درخصوص مهلت ابالغ تذکرات 
به شهردار نیز ابهام دارد تاکید کرد: اگر شهردار به رفع تذکرات 
یک یا چند تن از اعضای شورای شهر اقدام نکرد در گام بعد 
اعضای شورای شهر باید موارد مورد نظر خود را در قالب طرح 
سوال به صورت مورد به مورد و شفاف و البته به صورت کتبی 

به شهردار ابالغ کنند.
وی ادامه داد: ریاست شورا باید ظرف مدت 10 روز طرح سوال 
را به شهردار ابالغ کند و شهردار نیز باید در مدت زمان 10 روز 
با حضور در صحن علنی شورا و یا به صورت کتبی به این 

سواالت پاسخ دهد.
رییس شورای شهر اهواز گفت: تاکنون 2 تن از اعضای شورای 
شهر از شهردار طرح سوال کرده اند که شهردار برای پاسخگویی 
به سواالت آقای مازیار جهانبخشی در صحن علنی شورا حاضر 
شد و سواالت آقای سیدناصر موسوی نژاد را به صورت کتبی 

پاسخ داد.
وی افزود: قانونگذار همچنین درخصوص زمان اعالم اقناع 
سواالت  به  پاسخ  در  شهر  شورای  اعضای  اقناع  عدم  یا 
شهردار سکوت کرده است از همین رو برخی معتقدند عضو 
باید در همان جلسه، اقناع یا عدم اقناع خود را اعالم کند اما 
از آنجایی که بسیاری از موارد طرح سوال، نیازمند بررسی 
فنی و کارشناسی هستند عده ای نیز معتقدند اعضا می 
توانند پاسخ های شهردار را بررسی و سپس اقناع یا عدم 

اقناع خود را اعالم کنند.

فریدون حسنوند گفت: گسست بین مسوولین خیانت 
در  صداقت  و  همدلی  تعامل  با  باید  همه  و  است 

راستای اهداف نظام و ملت گام برداریم.
فریدون حسنوند رییس کمیسون انرژی و نماینده 
مردم اندیمشک در مجلس شورای اسالمی در آیین 
اندیمشک)اتیلن  پتروشیمی  اجرایی  عملیات  آغاز 
آستانه  در  اینکه  عنوان  با  تنی(  هزار  اکساید 200 
طریق  از  دشمن  اسالمی،  انقالب  سالگی  چهل 
تحریم، تهدید و نا امید سازی ملت به دنبال فروپاشی 
نظام است، اظهار کرد: آغاز پروژه ها، حضور سرمایه 
نفت  فروش  و  کشور  در  سرمایه گذاری  و  گذاران 
نشانه شکست دشمن در اهداف تحریمی اش است 

با  او  ادامه خواهد داد.  با قدرت مسیر توسعه را  و کشور 
عنوان اینکه تعامل بین قوا نقش ارزنده در توسعه کشور 
دارد، گفت: گسست بین مسوولین خیانت است و همه باید 
با تعامل همدلی و صداقت در راستای اهداف نظام و ملت 

گام برداریم.
حسنوند با بیان اینکه حال خوزستان خوب نیست و این 
استان را دریابید، افزود: خوزستان و نفت 100 سال است 
باهم انس گرفته اند، مردم خوزستان نفت را در تارو پود 
خود حس کرده و از وزارت نفت توقع توجه حداکثری را 
دارند. او خطاب به وزیر نفت با اشاره به نرخ بیکاری جوانان 

در خوزستان بیان کرد: وزارت نفت دستور اکتشافات جدید 
به خصوص در مرز عراق و منطقه دشت  در خوزستان 
آزادگان را بدهد و توسعه میدان های نفتی قلعه نار و باالرود 
اندیمشک، دشت الله، غرب و شرق کارون و اجرای پروژه 
های مهم پاالیشگاه و پتروشیمی آبادان و خرمشهر را آغاز 
کند زیرا توسعه زیر ساخت های نفت، گاز و پتروشیمی 
عالوه بر خودکفایی، گامی مهم در رفع محرومیت و رفع 

بیکاری جوانان استان خوزستان است.
با  اسالمی  شورای  مجلس  در  اندیمشک  مردم  نماینده 
اشاره به تخصیص چهار درصد از قراردادهای نفتی مناطق 
نفت خیز به خوزستان بیان کرد: این موضوع بیانگر نگاه 

البته  ویژه  به خوزستان و مناطق نفت خیز است و 
ارتقای سهم دو درصدی به سه درصد نیز گامی مهم 

در توسعه مناطق نفت خیز خواهد بود.
حسنوند افزود: امروز دشمن به دنبال شکستن اراده 
ابزار   با  انقالب  تضعیف  و  ایران  ملت  غرور  و  ها 
تحریم است اما با همت و هم دلی ملت، تحریم در 
دستان جوانان این مرز و بوم در حال فشرده شدن 

و شکستن است.
رییس کمیسون انرژی مجلس شورای اسالمی با 
توجه به تعامل بین دستگاه ها با بیان اینکه نفت 
در عمق وجود خوزستان حراست می شود و هدیه 
خوزستان به ایران اسالمی است، توضیح داد: توسعه 
پاالیشگاه ها، افزایش سهم خوزستان از درآمد های نفتی 
و سرمایه گذاری پنج میلیارد دالری همه نشانه تعامل بین 
مجلس و دولت است. فریدون حسنوند در پایان تصریح 
کرد: امروز به نمایندگی از مردم خوزستان به همه عرض 
می کنم که توجه به اشتغال، محیط زیست و رفع معضل 

ریزگرد ها یک ضرورت برای خوزستان و مردم آن است.
الزم به ذکر است که عملیات اجرایی طرح جدید 200 
هزار تنی اتیلن اکساید و محصوالت پایین دست صنعت 
پتروشیمی با هدف تکمیل زنجیره ارزش و اشتغال آفرینی 

پایدار، با حضور بیژن زنگنه وزیر نفت آغاز شد.

شهر اهواز پویایی یک کالنشهر را ندارد

تلفات تب برفکی در خوزستان 
در گیر و دار تأیید و انکار

توجه به ریزگردها و محیط زیست در خوزستان حیاتی است

درحالی این روزها بیماری تب برفکی گریبان گیر تعدادی از دام های 
خوزستان شده است که گاوداران تلفات و آمار باالی ابتال دام ها را 
افزایش  و  تلفات  هیچ گونه  است  معتقد  دامپزشکی  و  می کنند  اعالم 

درگیری در استان وجود ندارد.
بیماری تب برفکی این روزها در برخی نقاط کشور مشاهده شد و 
هشدارهای الزم به دامداران در این خصوص و همچنین واکسیناسیون 

دام ها انجام شد.
واکسیناسیون دام ها در بیماری تب برفکی در زمان مناسب تأثیر بسیاری 
در جلوگیری از شیوع این بیماری دارد و هرساله این واکسیناسیون 
توسط دامپزشکی استان خوزستان و یا با اطالع رسانی به موقع از سوی 

دامپزشکی انجام می شد.
و  شد  گذاشته  دامدار  عهده  بر  سنگین  دام های  واکسیناسیون  امسال 
دامداران در خصوص عدم اطالع رسانی به موقع از سوی دامپزشکی و 

در دسترس نبودن واکسن گله مند هستند.
کنارکوهی مدیرکل دامپزشکی خوزستان می گوید: امسال در دام های 
تمامی  برای  رایگان  صورت  به  برفکی  تب  واکسیناسیون  سبک 
دام ها انجام شده و برای دام های سنگین باید بر اساس دستورالعمل 
دامپزشکی، دامدار نسبت به تهیه واکسن اقدام کند و سپس به مراکز 

تحت نظر دامپزشکی برای تزریق رایگان مراجعه کند.
 صفحه 3

دولِتبیسخنگو

نزدیک به هشت ماه می گذرد؛ از آخرین باری که محمدباقر نوبخت 
به عنوان سخنگوی دولت تدبیر و امید در طبقه هشتم ساختمان کوثر 
ریاست جمهوری پاسخگوی سوالت رسانه ها بود. حاال با گذشت بیش 
از ۲30 روز از آخرین نشست مطبوعاتی آقای سخنگو، دولت روحانی 

همچنان بی سخنگو است.
با  دولت  مطبوعاتی سخنگوی  نشست  آخرین  تیر ۹۷  سه شنبه ۲۶ 
حضور خبرنگاران برگزار شد و پس از آن محمدباقر نوبخت برای 
آنچه تمرکز بیشتر روی سازمان برنامه و بودجه خوانده شد از این 
سمت کناره گیری کرد. تا پیش از ۲۶ تیر، طبقه هشتم ساختمان کوثر 

ریاست جمهوری تقریباً هر سه شنبه/ صفحه 2

آئینروزدرختکاری
درشیرینشهربرگزارشد

به مناسبت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری مراسمی با حضور 
تتی چند از مسئولین شهرستان کارون، کارکنان شرکت عمران و 

جمع کثیری از اهالی شهر،  در پارک بزرگ پردیسان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شیرین شهر: مدیرعامل شرکت عمران 
در آغاز مراسم ضمن خوش آمدگویی به حاضرین، در خصوص 

اهمیت منابع طبیعی و روز درختکاری توضیحاتی را ارائه کرد.
ترویج فرهنگ حفظ منابع طبیعی، پوشش گیاهی و ایجاد بستری 
پاک برای سالمت روح و روان اهالی شیرین شهر از دیگر اهدافی 

بود که فرهادزاده در ادامه سخنان خود بیان کرد.       / صفحه 4

بامـداد زاگرس
پایگاه خبری زاگرس نشینان
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نزدیک به هشت ماه می گذرد؛ از آخرین باری که محمدباقر نوبخت به عنوان سخنگوی 
دولت تدبیر و امید در طبقه هشتم ساختمان کوثر ریاست جمهوری پاسخگوی سوالت 
رسانه ها بود. حاال با گذشت بیش از ۲30 روز از آخرین نشست مطبوعاتی آقای 

سخنگو، دولت روحانی همچنان بی سخنگو است.
سه شنبه ۲۶ تیر ۹۷ آخرین نشست مطبوعاتی سخنگوی دولت با حضور خبرنگاران 
برگزار شد و پس از آن محمدباقر نوبخت برای آنچه تمرکز بیشتر روی سازمان برنامه 
و بودجه خوانده شد از این سمت کناره گیری کرد. تا پیش از ۲۶ تیر، طبقه هشتم 
ساختمان کوثر ریاست جمهوری تقریباً هر سه شنبه میزبان خبرنگاران رسانه های مختلف 
بود تا محمدباقر نوبخت به عنوان سخنگوی دولت پاسخگوی سواالت خبرنگاران و 
بازتاب دهنده نظرات، تصمیمات و اقدامات دولت حسن روحانی باشد. با باال گرفتن 
کابینه دوم روحانی،  تغییر  زمزمه های  دوازدهم و  نحوه عملکرد دولت  از  انتقادات 
سرانجام این محمدباقر نوبخت بود که به عنوان یکی از اولین قربانیان وضع موجود از 
سمت خود کنار رفت. هرچند بسیاری از منتقدان از نحوه عملکرد او در سازمان برنامه 
و بودجه گالیه داشتند و کسی چندان به سخنگویی وی معترض نبود اما نوبخت ترجیح 

داد طبق گفته خودش برای تمرکز بیشتر روی سازمان، از سخنگویی دولت کنار برود.
شامگاه سه شنبه ۹ مرداد، نوبخت در صفحه توئیتر خود از تغییر سخنگوی دولت 
در  نوبخت  رئیس جمهور،  تصمیم  این  با  داد.  خبر  روحانی  موافقت  با  دوازدهم 
ریاست سازمان برنامه و بودجه ماند و قرار شد سخنگویی دولت را فرد دیگری 
بر عهده بگیرد. نوبخت در توئیترش نوشت: »همانگونه که پیش تر هم گفته بودم، 
کم اثر کردن فشارهای اخیر دشمنان و شرایط جدید اداره کشور، کار مضاعف همه 
مدیران را می طلبد. هرچند که تاکنون بر هر دو مسئولیت ریاست سازمان برنامه 
و بودجه و سخنگویی دولت تمرکز داشته ام و این دو نیز با یکدیگر همپوشانی 
بسیاری دارند، اما از رئیس جمهور درخواست نمودم به دلیل شرایط جدید، اجازه 
دهند همه توان خود را صرف کمک به ایشان در حوزه برنامه و بودجه نمایم و 
مسئولیت سخنگویی دولت را عزیز دیگری برعهده بگیرند، که خوشبختانه مورد 

موافقت ایشان نیز قرار گرفت. الحمدهلل!«
روز چهارشنبه ۱۷ مرداد هم نوبخت در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران 
در مقام رئیس سازمان برنامه و بودجه سخن گفت و همان شب هم در ضیافتی در حضور 
خبرنگاران از آن ها به عنوان سخنگوی دولت خداحافظی کرد. البته شاید جلسات آقای 
سخنگو معموالً با زیرکی خاص نوبخت و فرار او از پاسخ به برخی سواالت خاص 
عایدی چندانی برای خبرنگاران نداشت اما به هر صورت ارائه آمارهای درست از 
اقدامات دولت و شفاف سازی و روشن کردن برخی مواضع دولت می توانست کمی 

فضای رسانه ای را تحت تأثیر قرار دهد.
بر مبنای ماده 3 آئین نامه چگونگی تعیین و حدود وظایف سخنگوی هیأت دولت و 
تشکیل شورای اطالع رسانی دولت مصوب هیأت وزیران در ۱۶ آذر ۱3۷۶، به استناد 
اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، چگونگی تعیین و حدود وظایف سخنگوی 
هیأت دولت به شرح زیر تصویب شد: »سخنگوی هیأت دولت که ریاست شورای 
اطالع رسانی دولت را بر عهده دارد، با پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب هیأت وزیران 
انتخاب می شود و ضمن هماهنگی و اخذ نظرات رئیس جمهور در کلیه موارد، عهده دار 
وظایف وزیر است: الف - اعالم مواضع، سیاست ها و خط مشی های هیأت دولت در 
خصوص مسائل و موضوعات داخلی و خارجی کشور به صورت مستمر، ب - اعالم 
تصمیم های هیأت دولت و تشریح مفاد و محتوای کلیه مصوبات، پ - پاسخگویی به 

سؤال های مطبوعات و رسانه ها و انجام مصاحبه های رادیویی و تلویزیونی.«
حاال نزدیک هشت ماه است که دولت سخنگو ندارد و از طرفی بمباران تبلیغاتی علیه 
روحانی و دولتش از داخل و خارج هر روز شدت بیشتری می گیرد اما تیم رسانه ای 
دولت تدبیر و امید گویا برای ایجاد امید در میان مردم هم که شده در این زمینه تدبیری 

ندارد. روز چهارم آبان محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور علت تأخیر در معرفی 
سخنگو از سوی دولت را تمایل برای انتخاب فردی از داخل مجموعه دولت عنوان کرد.
در این مدت گمانه زنی هایی درباره گزینه های احتمالی سخنگویی دولت و انتخاب 
قریب الوقوع وی مطرح شده است. علی ربیعی وزیر پیشین کار، فیاض زاهد فعال 
محمدجواد  و  دولت  هیأت  دبیر  حاجی میرزایی  محسن  دانشگاه،  استاد  و  سیاسی 
آذری جهرمی وزیر ارتباطات از جمله گزینه های مطرح شده برای سخنگویی هستند که 

البته هنوز تأیید یا تکذیبی از سوی دولت در این زمینه صورت نگرفته است.
درباره ضرورت انتخاب سخنگوی دولت، محمد هاشمی رفسنجانی عضو سابق مجمع 
تشخیص مصلحت نظام می گوید: وجود سخنگو در دولت ها مرسوم بوده، این یک 
ضرورت برای همه دولت هاست اما اینکه چرا آقای روحانی مصلحت دیده اند در حال 

حاضر دولت سخنگویی نداشته باشد خودش باید پاسخگو باشد.
هاشمی با تاکید بر اینکه نمی توان قضاوت کرد که آیا با نبود سخنگوی دولت رابطه 
جامعه با دولت قطع شده است یا خیر؟ عنوان می کند: به هر حال در حال حاضر هم 
پس از برگزاری جلسات هفتگی هیأت دولت معموالً وزرا به میان خبرنگاران می آیند 
و پاسخ سواالت آنها را می دهند و وزرا خودشان نیز در سفرهای استانی که معموالً 
آخر هفته ها برگزار می کنند به شکلی می کوشند مطالبات مردم را پیگیری کنند و پاسخ 
سواالت آنان و رسانه ها را بدهند اما همه این موارد می تواند به این معنا باشد که رابطه 

دولت با جامعه قطع نشده است به این معنا نیست که وجود سخنگو یک ضرورت 
نیست. همانطور که می دانیم وزرا چون از سوی خودشان و مسئولیت فردی شان صحبت 
می کنند نمی توانند جای خالی سخنگو را پر کنند و به نظر می رسد نیاز به سخنگو با این 

تمهیدات رفع نشده است.
علی صوفی فعال سیاسی هم درباره این موضوع اظهار می کند: مردم مطالباتی از دولت 
و انتظاراتی از رئیس جمهور دارند. در همین راستا آن ها حق دارند تا همیشه در جریان 
پیشرفت کارهایی که دولت دارد انجام می دهد باشند و از نحوه تحقق مطالبات خود 
مطلع شوند. ارتباط مستقیم میان مردم و دولت از طریق سخنگوی دولت حق مردم است 

و برای دولت تکلیف ایجاد می کند.
از سوی دیگر حسین ابراهیمی فعال سیاسی اصولگرا در پاسخ به این سوال که انتخاب 
سخنگوی جدید برای دولت چقدر ضرورت دارد، بیان می کند: درست است که دولت 
باید سخنگو داشته باشد اما در حال حاضر وزرا پاسخگو هستند و رئیس دفتر رئیس 
جمهوری هم با رسانه های مختلف مصاحبه می کند و نظرات دولت را بیان می کند. فکر 
می کنم آقایان همین که وزرا به سواالت پاسخ دهند و آقای واعظی گاهی مصاحبه کند 
را برای پاسخگویی به مسائل مختلف کافی دانستند اما خود وزرا با رئیس دفتر رئیس 

جمهوری هم در مورد مسائلی صحبت می کند که بیشتر مربوط به حوزه های خودشان 
است.

وی همچنین تاکید می کند: آقای روحانی هم که به شهرهای مختلف سفر می کند یا 
گاهی در صدا و سیما به گفت وگو می نشیند همواره روی صحبتش با مردم است و به 
شکلی سعی می کند پاسخ مردم را بدهد اما این موضوع هم باید مورد توجه قرار گیرد 
که انتخاب سخنگوی دولت جزو اختیارات هیأت دولت است و اگر آنان الزم ببینند 
فردی را برای این موضوع انتخاب می کنند. خود آقایان باید در این زمینه تصمیم گیری 
کنند که باید سخنگویی انتخاب شود یا نه؟ چرا که این موضوع از لحاظ قانونی جزو 

اختیارات آنها است و کسی نمی تواند برایشان تصمیم گیری کند.
با وجود این نظرات به نظر می رسد انتخاب سخنگو برای دولت یکی از نیازهای امروز 
رسانه ای به حساب می آید. نکته جالب اینجاست که چند روز پیش اسحاق جهانگیری، 
معاون اول رئیس جمهور در واکنش به حمالت علیه دولت، در توئیتر نوشت: »همه 
حرف هایی که علیه دولت زده می شود را می توان ظرف پنج دقیقه جواب داد. وقتی 
زمان آن برسد حتماً جواب خواهیم داد اما االن شرایط کشور به گونه ای است که هیچ 
موضوعی و هیچ دغدغه ای مهم تر از اداره کشور و رفع مشکالت زندگی مردم نیست. به 

همین دلیل ما به خاطر مردم و کشورمان باید برخی از ادعاها را تحمل کنیم«.
اینکه “هیچ دغدغه ای مهم تر از اداره کشور و رفع مشکالت زندگی مردم نیست” را همه 
قبول دارند و اصاًل ماهیت و ذات مسئولیت همین را طلب می کند. اما پاسخگویی با 
خدمت کردن منافاتی ندارد. اینجاست که لزوم حضور یک سخنگو در دولت احساس 
می شود. رئیس جمهور، معاون اول و اعضای کابینه همه باید برای حل مشکالت مردم 
تالش کنند و در همان راستا با انتخاب یک سخنگوی مسلط به امور هم گزارشی از 
فعالیت های دولت در زمینه رفع مشکالت به مردم ارائه و هم به اتهامات ریز و درشتی 

که علیه دولت مطرح می شود، پاسخ داده شود.
در همین راستا محمد هاشمی رفسنجانی با تاکید بر اینکه مواضع رسمی دولت باید از 
زبان سخنگو با مخاطبان آن دولت در میان گذاشته شود، اظهار می کند: افراد مختلف 
در هیأت دولت می توانند مواضع فردی خود را در گفت وگو با رسانه ها بازگو کنند یا 
درباره مسئولیت هایشان به طور تخصصی پاسخگو باشند اما هیچکدام از آنها را نمی توان 
موضع رسمی دولت دانست، چرا که دولت یک مجموعه کلی است و هر کدام از آن 
افراد بخشی از آن مجموعه محسوب می شوند و کار سخنگو این است که از طرف 

تمامی این مجموعه به رسانه ها یا مردم پاسخگو باشد.
همچنین علی صوفی عنوان می کند: دولت مکلف است تا جایی که ممکن است مردم 
را در جریان امور قرار دهد و به مردم این اطمینان را بدهد که تمام اعضای دولت در 
راستای تأمین حقوق مردم در تالش هستند. این اطمینان را سخنگو به مردم می دهد. 
سخنگو باید بتواند بیالن کاری دولت را به مردم ارائه دهد تا مردم آرامش خاطر پیدا 
کنند؛ افزایش اعتبار جایگاه سخنگویی دولت به معنای افزایش اعتماد مردم به دولت و 

افزایش اعتبار دولت پیش مردم است.
بر مبنای توئیت جهانگیری می توان گفت درست است که دولت و در کل سیاستمداران 
باید با باال بردن آستانه تحمل خود در مقابل انتقادات سعه صدر داشته باشند اما تحمل 
کردن یک موضوع است و هیچ پاسخی ندادن موضوعی دیگر. شاید بهتر باشد به جای 
پاسخ پنج دقیقه ای، دولت با انتخاب یک سخنگو، اتفاقاً هر هفته به صورت مبسوط 
پاسخ انتقادات و بعضاً دشمنی ها را بدهد تا در آشفته بازار رسانه ای این روزها، دست کم 
مردم و رسانه ها به صورت شفاف در جریان امور قرار گیرند. این شفاف سازی می تواند 
هم مانند گزارش های هفتگی نوبخت از اقدامات دولت باشد و هم پاسخی درست به 
اتهاماتی که از چپ و راست و داخل و خارج نثار رئیس جمهور و اطرافیانش می شود، 
تا دست کم در این اوضاعی که هم دولت و هم ملت تحت فشار همه جانبه سیاسی و 

اقتصادی هستند روزنه امیدی برای پیشبرد اهداف وجود داشته باشد.

در سال ۹۷ کشور با مشکالت و سختی های زیادی 
مواجه شد اما بخش عمده این مشکالت به خروج 
آمریکا از برجام و تعلل اروپا برای جبران خسارت 
امروز  جمهور  رئیس  تعبیر  به  می گشت.  بر  ایران 
کشور در شرایط عادی قرار ندارد و با جنگ اقتصادی 

دست و پنجه نرم می کند.
را  تحمیلی  جنگ  سال  هشت  تجربه  ایران  مردم 
داشتند. می دانند در جنگ حلوا خیر نمی کنند و 
قطعا با جانفشانی رزمندگان در خط مقدم و حمایت 
مردم در پشت جبهه می توان دشمن را شکست داد. 
امروز دولتی ها رزمندگان خط مقدم جنگ اقتصادی 

با آمریکا هستند و به حمایت مردم امیدوار.
برکسی پوشیده نیست که ماه های دشواری در پیش 
است و نخبگان کشور وظیفه مهمی برعهده دارند. 
آنها با آگاهی بخشی مناسب می توانند مردم را در 
بگذارند. در عین حال  جریان واقعیت های جامعه 
راهکارهایی را پیشنهاد دهند که مسئوالن اجرایی با 
زاویه دید بهتری برای رتق و فتق امور تصمیم بگیرند.
اما متأسفانه برخی تندروهای مخالف دولت نه تنها 
برای رفع مشکالت کمکی نمی کنند بلکه نمک به 
روی زخم جامعه می پاشند و حتی گالن بنزین دست 
گرفتند و روی آتش انتظارات و توقعات مردم می 

ریزند.
هدف آنها انتقام گیری و اجرای پروژه مقصرسازی 
عبارت  به  است.  انتخاب حسن روحانی  در  مردم 
وضع  مقصر  »مردم  گویند  می  تندروها  تر  روشن 
موجودند، چون در انتخابات ریاست جمهوری سال 
۹۶ به حسن روحانی رأی دادند.« در این نوع فرافکنی 
ها بیشترین آسیب متوجه نظام می شود. یادمان نرفته 
و  اغتشاشات  شهرها  از  بعضی  در   ۹۶ دی ماه  در 
تظاهراتی رخ داد که با بررسی آنها مشخص شد که 
گزارش های رسانه ها به ویژه صداوسیما، نطق برخی 
نمایندگان مجلس و برخی خطبه های نماز جمعه به 
این مسئله دامن زد،اما در اینجا خود نظام مظلوم واقع 

شد.
امروز نیز آن چه ضروری است، یافتن راه حل است 
اما تندروها بیشتر دنبال مقصر می گردند. االن وقت 
ریشه یابی و یافتن مقصر نیست و باید مشکالت را با 

درایت و عقالنیت حل کرد.

بی سخنگو دولِت 

سخنگویکمیسیونقضاییمجلس:خانمافشار
هرگزباکابلبرقکتکنخوردهاند؟!

حسن نوروزی به توئیت مهناز افشار درباره موضع وی پیرامون 
کودک همسری واکنش نشان داد: موضوعاتی همانند زایمان 
کردن و دوره قاعدگی مسائلی طبیعی است و مربوط به جسم 
و جان انسان است، اما بنده نیز از ایشان می پرسم آیا خانم افشار 
که درد زایمان و دوره قاعدگی را برای بنده مدنظر قرار می دهند 
تا به حال 500 ضربه شالق با کابل برقی در یک روزه خورده 
بنده را متهم به ندانستن  درد"  اند که در خصوص مقوله " 

می کنند. /خانه ملت

داستانجالببازیگریکه
درمشاورامالککارمیکرد

شاهرخ شهبازی، بازیگر فیلم »غالمرضا تختی« می گوید: امسال 
از طریق فضای مجازی متوجه تالش مجدد برای ساخت فیلم 
تختی شدم، از طریق همین فضای مجازی پیگیر ساخت فیلم 
بودم، تا اینکه از خداحافظی بازیگر اصلی فیلم مطلع شدم و 
همان زمان ها بود که یکی از دوستان محسن تنابنده برای خرید 
ملک نزد من آمد و عالقه مندی خود را برای ایفای نقش تختی 
به او اعالم کردم که در نهایت با واسطه به عوامل فیلم معرفی 

شدم. /ایسنا

تعللدرکوپنیکردنمایحتاجضروری
مردمضعفمحسوبمیشود

الیاس حضرتی، نماینده مردم تهران در مجلس گفت: تعلل در 
سهمیه بندی و کوپنی کردن مایحتاج ضروری مردم، تاخیر در 
ساماندهی و مدیریت مصرف سوخت، اخذ مالیات بیشتر از 
ثروتمندان، نداشتن راهبرد جهت رهایی از اقتصاد نفت محور 
و تاخیر در وضع سیاست های جامع در حوزه گردشگری و 
طلبان  اصالح  است.  دولت  از جمله ضعف های  کشاورزی 
اعتراضات صنفی و مطالبات مدنی در چارچوب قانون را حق 
مردم و احزاب می دانند و بر این عقیده هستند که این مسائل 
الزمه اصالح امور و تالشی برای حرکت کشور در مسیر تحول 

و پیشرفت است. /ایرنا

ایرانیهادخترزاهستندیاپسرزا؟
سیف اهلل ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور درباره 
پرطرفدارترین اسامی سال ۹۷ گفت: از آغاز سال جاری تاکنون، 
امیرعلی و فاطمه از اسامی پرطرفدار ایرانیان برای پسران و 
دختران بوده است. همچنین نام های محمد، علی، امیرحسین 
و ابوالفضل در بین نوزادان پسر و نام های زهرا، حلما، یسنا و 
زینب در بین نوزادان دختر بیشترین فراوانی را داشته است. در 
سال ۹۷ به ازای هر ۱0۶ دختر، ۱00 پسر متولد شده است. /

باشگاه خبرنگاران

بهترینکشورهایجهانبرایاشتغالزنان
در این رتبه بندی کشور ها بر اساس امتیاز صفر تا ۱00 رده 
بندی شده اند که صفر به معنای کمترین میزان تبعیض و ۱00 
بیشترین میزان است. طبق این رده بندی، سوئیس با امتیاز ۸.۱، 

بهترین کشور جهان برای اشتغال زنان است در حالی که یمن با 
۶4 امتیاز، تبعیض آمیزترین محیط کاری برای زنان را دارد. پس 
از سوئیس، کشور های دانمارک، سوئد، فرانسه و پرتغال دارای 
کمترین میزان تبعیض برای زنان در محیط شغلی بوده اند. در 
کشور های توسعه یافته، اختالف دستمزد دریافتی زنان و مردان 
به طور متوسط معادل ۱3.۶ درصد بوده است. ایران در رده 
بندی امسال باالتر از پاکستان و یمن و پایین تر از اردن و گینه 

در رده ۱۱۸ جهان ایستاده است. / ایسنا

واکنشمعاونپارلمانیدولت
اصالحاتدربارهانتصابآقایرئیسی

محمدعلی ابطحی معاون حقوقی و پارلمانی دولت اصالحات 
درباره انتصاب آقای رئیسی نوشت: با هر نگاهی، انتخاب آقای 
رئیسی برای ریاست قوه قضائیه، خبر خوبی برای همه بود. 
آشنایی با جزئیات سیستم قضایی نکته مهمی است. این مهم 
می تواند سرعت رسیدگی به مشکالت فعلی آن سیستم را چند 
برابر کند. چه خوب که به جای کرسی ریاست جمهوری، بر 
کرسی ای که می تواند به مردم بیشتر کمک کند، تکیه زد. /کیهان

هشدار امام جمعه لواسان به شهردار و شورای شهر
دربارۀ  تذکر  یک  گفت:  لواسانی  والمسلمین  حجت االسالم 
شایعاتی که از گوشه و کنار به گوش می رسد و مردم را از 
نام امام جمعه مرعوب می کنند که امام جمعه گفته خانۀ شما را 
خراب کنیم و ساختمان های مردم را ویران کنیم. این حرف های 
سخیف چیست؟ امام جمعه نه لودر دارد و نه بولدورز و نه 
معاون  نه  و  ساختمان  پلیس  نه  و  دارد  ماده صد  کمیسیون 
بنابراین کاًل  شهرسازی که که باید مقررات را رعایت کند، 
نمی تواند در روند کار بتواند دخالت کند. همۀ این ها وظیفۀ 
شهرداری و شورای شهر است و ربطی به ما ندارد، که یک روز 
از در سوزن تو می آیند و یک روز از در دروازه تو نمی آیند. بنده 
به شورای شهر و شهردار تذکر می دهم. مراقبت باشند مردم را 
اذیت نکنند، خط قرمز ما مردم هستند، آنان زیرمجموعۀ خود را 
توجیه کنند که نارضایت تراشی عملی ضدانقالبی است و خدا 

هم بر همۀ ما احاطه دارد/ ایسنا

چراکبابزیر۱۵هزارتوماننخوریم؟
سید علی اصغر میرابراهیمی، رییس اتحادیه رستوران داران و 
سلف سرویس های تهران به خبرآنالین گفت: با توجه به نرخ 
گوشت که کیلویی ۹0 و تا ۱00هزار تومان باید گفت: هر 
سیخ کوبیده حداقل ۱5 تا ۱۶هزار تومان قیمت دارد و به طور 
متعارف قیمت یک سیخ کوبیده خوب بین ۲۱ تا ۲4 هزار 
تومان است. اگر گوشت مورد نیاز برای طبخ کباب کوبیده را 
حداقل کیلویی ۷4 هزار تومان در نظر بگیریم، برای کباب ۲00 
گرمی، باید ۱5 هزار تومان گوشت مصرف شود؛ بنابراین طبخ 
و فروش کباب کوبیده با قیمت هایی پایین تر از این میزان فاقد 

کیفیت الزم است.

بانکدارینیروهایمسلحاشتباهبود
روزنامه اصولگرای جوان در سرمقاله امروز به قلم مدیرمسئول 

خود با اشاره به لزوم اصالحات نوشت: در بعد اصالح خطا ها 
و اشتباهات باید دقت شود که با تجدیدنظرطلبی اشتباه گرفته 
بستر  در  برنامه ها  و  سیاست ها  تاکتیک ها،  روش ها،  نشود. 
زمان دچار قبض و بسط می شوند، اما اجتهاد در اصول هرگز 
صورت نمی گیرد. نظام اسالمی اصالحات بارز و برجسته ای 
در 40 سال گذشته انجام داده است که می توان به مواردی 
مانند اصالح قانون اساسی، تمرکز در قوه مجریه، تمرکز در 
رهبری، ایجاد مجمع تشخیص مصلحت در قانون اساسی 
با هدف تشخیص مصلحت مردم )بخوانید مصلحت سنجی 
دگراندیشان  ورود  از  پیشگیری  قانون(،  و  شرع  برخالف 
انحراف آن،  از استحاله و  پیشگیری  با هدف  به حکومت 
در  ضعف  به  اعتراف  جمعیت،  کنترل  اشتباه  از  بازگشت 
اجرای عدالت در کشور و تالش برای اصالح آن، اصالح 
بسیاری از قوانین دهه اول انقالب، مردمی کردن امنیت در 
حوزه های  به  جوانان  ورود  جهت  تالش  مرزی،  مناطق 
بانکداری  اشتباه  اصالح  اخیراً  مدیریتی و عبادی کشور و 
نیرو های مسلح نمونه هایی است که نظام اسالمی دست به 

اصالح زده یا می زند.
 

آیتاهللسبحانی:فساددرقمزیادشدهاست
کردند،  انتقاد  قم  در شهر  فساد  از وجود  آیت اهلل سبحانی 
در حوزه  فساد  قم  همین شهر  در  متأسفانه  کردند:  عنوان 
زنان افزایش یافته است. باید با حضور زنان مبلغه، مجالس 
تعلیمی و تربیت در مساجد و منازل برای زنان برگزار شود 
تا شاهد اثر بخشی باشیم. حضرت آیت اهلل سبحانی در ادامه 
اظهار داشتند: اگر کاری از دست من از طریق قلم و غیر آن 

بر بیاید، آماده همکاری هستم.

پاسخمعاونصداوسیمابهتقلبدررایگیری:
فعالنمیتوانیماسممتهمرااعالمکنیم

مرتضی میریاقری، معاون سیما درباره حواشی جشنواره 
گونه ای  به  را  پنجم  جشنواره  ما  داد:  توضیح  جم  جام 
در  ما  باشد.  داشته  بیشتر  جامعیت  که  کردیم  طراحی 
سال ۹۸ چهار عنوان دیگر به عناوین قبلی اضافه کردیم. 
تولیدات  تمام  که  کردیم  باز  را  دیگری  باب  امسال  ما 
بنابراین  دهیم؛  قرار  نظرسنجی  در  را  سال  یک  در طول 
یک بخش مردمی که یک بخش مکمل بود را راه اندازی 
کردیم که از دو طریق امکان رأی گیری فراهم شد. دولت 
مسؤولیت ایجاد زیرساخت ها را دارد. اختالل و دستکاری 
در آرا به گونه ای بود که همه فهمیدند و اول خودمان متوجه 
شدیم و اطالع دادیم. بعد از این اتفاق راجع به فرضیه هایی 
بیرونی رخ  که رخ داد متوجه شدیم دستکاری و حرکت 
داده و از پلیس فتا خواستیم مسئله را بررسی کند. وزارت 
ارتباطات می گوید نظارت بر این شرکت ها بر عهده بخش 
دیگر دولت است. به محض اعالم دالیل این اتفاق، نام هر 
جایی که این تخلف در آن صورت گرفته است را اعالم 
می کنیم، اما هنوز خاطی مشخص رسماً معرفی نشده است. 
البته یک متهم مشخص شده، اما چون اتهام وی ثابت نشده 

نمی توانیم اعالم کنیم.

روحانیباآیتاهللسیستانیدیدارمیکند
رئیس جمهوری اسالمی ایران در سفر قریب الوقوع خود به 
عراق با آیت اهلل سیستانی مرجع عالی شیعیان دیدار خواهد 
کرد. ایرج مسجدی سفیر جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد 
که حسن روحانی رئیس جمهوری اسالمی ایران در سفر آتی 
به عراق با آیت اهلل علی سیستانی مرجع عالیقدر شیعیان عراق 

دیدار خواهد کرد.

عناوینروحانیوندردستروزنامهچیهاست
محسن غرویان در گفتگو با سایت آزادی درباره روند تبدیل 
اینکه  به  پاسخ  در  و  »آیت اهلل«  به  حجت االسالم ها  شدن 
مالک های آیت اهلل شدن، چیست؟ گفت: »سن و سال، درس 
تالیفات و کتاب ها یا گاهی علم خاص مثل فقه،  و بحث، 
فلسفه، کالم یا ... در این عناوین لحاظ می شود. به طور کلی، 
اما انضباطی وجود ندارد به خصوص حاال که این عنوان ها تا 
حد زیادی سیاسی شده و دست روزنامه چی ها و سیاسیون 
افتاده است. االن دیگر می بینیم که یک نفر در یک روزنامه 
آیت اهلل است و در روزنامه دیگر حجت االسالم است.« این 
استاد حوزه درباره اینکه مراسم یا قائده خاصی برای اطالق 
این عناوین وجود دارد یا خیر، گفت: »قا عده ای ندارد یا بهتر 

بگوییم که قاعده آن از دست حوزه در رفته است.«

دادگاهمحمدرضاخاتمیبرگزارنشد
برگزار نشدن نخستین  از  نایب رییس مجلس ششم  وکیل 
جلسه دادگاه محمدرضا خاتمی خبر داد و گفت: ما صبح 
امروز - شنبه - در وقت مقرر در دادگاه حاضر شدیم که به 
دلیل بالتصدی بودن دادگاه، نخستین جلسه رسیدگی برگزار 
نشد و مقرر شد که وقت دادگاه در آینده ابالغ شود. حجت 
کرمانی وکیل محمدرضا خاتمی درباره اتهامات اعالم شده 
علیه موکل خود و جلسه رسیدگی به این اتهامات که قرار 
بود صبح امروز برگزار شود، اظهارداشت: پیرو مصاحبه موکلم 
با برنامه اینترنتی رودررو درباره تخلفات انتخاباتی ریاست 
افزود:  وی  شد.  اکاذیب  نشر  به  متهم  وی  دهم،  جمهوری 
جلسه نخست رسیدگی به این اتهامات امروز - ۱۸ اسفند- به 
دلیل بالتصدی بودن دادگاه برگزار نشد که به محض اعالم 
وقت بعدی دادگاه در وقت تعیین شده برای رسیدگی و دفاع 
حاضر می شویم. کرمانی یادآور شد: وقت جلسه بعدی هنوز 

اعالم نشده است.
 

محسنرضایی:دولتخودشرا
بهخوابزدهاست

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در انتقاد از بودجه سال 
۹۸ گفت: کسری بودجه ۹۸ را نشان می دهد که دولت خود را 
به خواب زده است.محسن رضایی در صفحه اینستاگرام خود 
نوشت: بودجه ۹۸ را در هیئت عالی نظارت بررسی کردیم. 
دولت و مجلس نزدیک به سه چهارم بودجه را در شرکت های 
دولتی بسته اند که در اختیار مدیران است. بخش اعظم بودجه 
عمومی هم در اختیار دولت قرار دارد. از این مقدار چیزی در 
حدود ده درصد عمرانی است. این بودجه هیچ تناسبی با شرایط 

تحریمی و جنگ اقتصادی ندارد؛ اوالً صرفه جویی در آن دیده 
نشده است ثانیاً مشارکت مردمی در آن ضعیف است ثالثاً کسری 
بودجه ۹۸ را نشان می دهد که دولت خود را به خواب زده 
است. روز پنجشنبه هیأت عالی نظارت برای بررسی انطباق و 
عدم مغایرت بودجه سال ۹۸ کشور با سیاست های کلی نظام به 

ریاست آیت اهلل آملی الریجانی تشکیل شد.

زاهدی:بعداز۴۰سالهنوزمشخصنیسترجل
سیاسییعنیچه؟

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی با اشاره 
این  از  بدتر  انتخابات ریاست جمهوری وضع  در  اینکه  به 
است، گفت: بعد از گذشت 40 سال از انقالب هنوز مشخص 
نیست رجل سیاسی یعنی چه؟ در دوره قبل ۶ هزار نفر برای 
انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند. این دموکراسی 
نیست، "وهن" کشور است.وی تصریح کرد: باید افراد قابل، 
کارآزموده، امتحان پس داده، مدیر و شجاع در تصمیم گیری، 
ریسک پذیر و با پشتوانه قوی حزبی به صحنه بیایند.زاهدی 
اظهار کرد: هیچ یک از روسای جمهور ما به ویژه بعد از جنگ 
تاکنون مسوولیت دوره خود را به عهده نمی گیرد و همه به 
گردن دیگری می اندازند در حالی که اگر نظام حزبی باشد، 

مردم حزب را می شناسند.
 

هاشمیطبا:اصولگرایان
کمربهنابودیروحانیبستهاند

مصطفی هاشمی طبا می گوید: این روز ها همه از این حرف 
می زنند که رابطه اصالح طلبان با دولت برخالف آنچه گاهی 
گفته  می شود، رابطه ای تعاملی و همصدایی است و اینکه تعدادی 
از چهره های منتسب به این گروه  نقد هایی را به عملکرد دولت 
دوازدهم دارند، دلیل خوبی برای نشان دادن فضای تقابلی بین 
دو  مؤتلف سال های ۹۲ و ۹4 نیست. در واقع این اصولگرایان 
هستند که کمر به نابودی آقای روحانی بسته و از هر بهانه ای 

بهره می گیرند تا چهره دولت را ناکارآمد نشان  بدهند.
 

واکنشکدخداییبهمصوبه
پرسروصدایمجلس

اخیرا نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح اصالح موادی 
کاندیداتوری  که  کردند  مصوب  مجلس  انتخابات  قانون  از 
افرادی که 3 دوره متوالی نماینده مجلس بودند، برای دوره 
چهارم ممنوع شود. این مصوبه از نظر برخی نمایندگان مجلس، 
مغایر با قانون اساسی است. »عزت اهلل یوسفیان مال« و سید 
حسین نقوی حسینی از جمله نمایندگان اصولگرا بودند که با 
این مصوبه مخالفت کردند و گفتند مغایر با قانون اساسی است. 
»عباسعلی کدخدایی«، سخنگوی شورای نگهبان، در گفتگو 
با خبرگزاری برنا درباره مغایرت این مصوبه با قانون اساسی 
گفت: »درباره مغایرت این مصوبه با قانون اساسی از سوی 
شورای نگهبان هیچ صحبتی نشده است. تا زمانی که مصوبه 
مجلس به شورای نگهبان ارسال نشود نمی توانم در این مورد 

اظهارنظر کنم.«

امیدکرمانیها یادداشت

هنگام جنگ
 اقتصادی دنبال

 یافتن مقصر نباشیم
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درحالی این روزها بیماری تب برفکی گریبان گیر تعدادی 
از دام های خوزستان شده است که گاوداران تلفات و آمار 
باالی ابتال دام ها را اعالم می کنند و دامپزشکی معتقد است 
هیچ گونه تلفات و افزایش درگیری در استان وجود ندارد.
کشور  نقاط  برخی  در  روزها  این  برفکی  تب  بیماری 
این  در  دامداران  به  الزم  هشدارهای  و  شد  مشاهده 

خصوص و همچنین واکسیناسیون دام ها انجام شد.
زمان  در  برفکی  تب  بیماری  در  دام ها  واکسیناسیون 
مناسب تأثیر بسیاری در جلوگیری از شیوع این بیماری 
دارد و هرساله این واکسیناسیون توسط دامپزشکی استان 

خوزستان و یا با اطالع رسانی به موقع از سوی دامپزشکی انجام 
می شد.

گذاشته  دامدار  عهده  بر  سنگین  دام های  واکسیناسیون  امسال 
شد و دامداران در خصوص عدم اطالع رسانی به موقع از سوی 

دامپزشکی و در دسترس نبودن واکسن گله مند هستند.
در  امسال  می گوید:  خوزستان  دامپزشکی  مدیرکل  کنارکوهی 
دام های سبک واکسیناسیون تب برفکی به صورت رایگان برای 
تمامی دام ها انجام شده و برای دام های سنگین باید بر اساس 
دستورالعمل دامپزشکی، دامدار نسبت به تهیه واکسن اقدام کند و 
سپس به مراکز تحت نظر دامپزشکی برای تزریق رایگان مراجعه 

کند.

تلفاتدراثرتببرفکی
درگاوداریهایخوزستان

یکی از دامداران مجتمع دامپروری رامهرمز می گوید: در مجتمع 
دامپروری رامهرمز تعداد زیادی گاوداری در کنار هم قرار دارند و 
امسال زمانی اطالع رسانی برای واکسیناسیون انجام شد که دام های 
ما مبتال شده بودند. این دامدار می گوید: تا کنون بیش از 4 رأس 
دام در این مجتمع به دلیل تب برفکی تلف شده است و من نیز 
یک گوساله جوان خود را از دست دادم و بیش از ۲0 رأس دام 

فقط از گاوداری من مبتال به این بیماری شدند.
دامدار دیگری می گوید: اگر مسؤوالن دامپزشکی معتقد هستند 
که علت تلف شدن و مریض شدن دام های ما تب برفکی نیست 
به چه دلیل در این مدت حتی یک بار به دامداری های این منطقه 

را  بیماری  علت  نمونه برداری  با  که  نکردند  سرکشی 
مشخص کنند.

این دامدار می گوید: تمامی گاوها با عالئم مشابه درگیر 
بیماری تب برفکی شدند و به دلیل تاول شدید دهانی 
قادر به خوردن هیچ چیزی نیستند و در این مدت هزینه 
بسیار سنگینی برای درمان گاوها پرداخت می شود ولی 

پاسخگو نیست.

هیچگونهافزایشدرگیریبیماریتب
برفکیوجودندارد

کنون  تا  می گوید:  خوزستان  دامپزشکی  مدیرکل  کنارکوهی 
هیچ گونه تلفاتی درخصوص تب برفکی در استان وجود نداشت 
و تعداد کانون های درگیر با بیماری تب برفکی در استان خوزستان 
همان ۱3 کانون است و افزایشی در ابتال به بیماری تب برفکی 
در خوزستان وجود ندارد. کنارکوهی می افزاید: دامپزشکی درحال 
استان  در  برفکی  تب  بیماری  و  است  مربوط  وظایف  انجام 

خوزستان کنترل شده است و جای نگرانی نیست.
انجام  دامپزشکی در محل و  با حضور  این موضوع فقط  حل 
نمونه برداری برای تشخیص آمار دقیق دام های مبتال و بررسی 
شرایط قرنطینه در جلوگیری از مبتال شدن دیگر دام های منطقه 

مؤثر است./فارس

سالیان سال است مبحث جاده میانبر اهواز-مسجدسلیمان 
مطرح شده که یک مطالبه عمومی و از ضرورتهای اساسی 
شهرستان مسجدسلیمان است. جاده ای که از مالثانی تا 
دوراهی نفت سفید و سپس آبگنجی ادامه پیدا می کند و 
از آنجا از جاده قدیمی مسجدسلیمان جدا می شود و با 
احداث مجموعا” حدود4000 متر تونل به جاده کمربندی 

در حال احداث مسجدسلیمان می رسد.
حال این پروژه در دو بخش قابل بررسی است.

جاده کمربندی :
این جاده از تمبی شروع می شود و انتهای آن به پشت 
شهرک صنعتی و یا میدان ورودی شهر )میدان دانشگاه( 

ختم می شود. این کمربندی در دو پیمان تعریف شده است که 
یک پیمانکار با توان مالی خود در حال انجام است و پیمانکار 
نیمه دوم آن هنوز شروع نشده کار را رها کرده و تا کنون اجرای 
محدوده آن بالتکلیف مانده است. جاده ای که اجرا و تکمیل و راه 
اندازی آن میتواند کمک موثری در خروج از انفعال بخش قدیمی 
شهر و از طرفی کاهش بارترافیکی درون شهر باشد و تکمیل پازل 

جاده میانبر باشد.
جاده میانبر اهواز مسجدسلیمان: 

برنامه تعریض این جاده از مالثانی تا دوراهی نفت سفید درمسیر 
جاده موجود است و از آنجا مسیر به سمت آبگنجی جدا و به میانه 
کمربندی شهر ختم می شود. این مسیر حدود ۲3 کیلومتر است که 
تقریبا ۱0 کیلومتر آن توسط پبمانکار به کندی در حال اجرا است و 

مابقی آن در دو بخش قابل طرح و بررسی است.
۱- مشکالت زیست محیطی

اجرای حدود ده کیلومتر از این پروژه در مسیر زیستگاه حیوانات 
وحشی است که با پیشنهاد اجرای زیر گذر عبور حیوانات و دیوار 
کشی دیوار جاده در آن محدوده ، حفظ حیات آنها تضمین و 

موضوع زیستگاه قابلیت تعامل و اخذ مجوز را دارد. که تا 
کنون علیرغم بازدید مدیران سازمان محیط زیست کشور 

مجوز کتبی مربوطه صادر نشده است.
۲- اجرای حدود چهار کیلومتر تونل:

چهارکیلومتر تونل در دو ردیف است که عمده زمان 
و هزینه پروژه را در برمی گیرد. اجرای این تونلها در 
برآوردها و هزینه هایش چشم به بودجه کمکی شرکت 
نفت دارد تا با تامین اعتبارات الزم ، از یک سو کاهش 
مسیر این شهر نفتی به مرکز استان و کاهش حوادث 
جاده ای مسیر با توجه به تردد کارکنان و متخصصین 
آن شرکت و از سویی دیگر بخشی از خدمات اجتماعی 

خود را ادا نماید.
حال با توجه به وضعیت پروژه مذکور انتظار می رود وزارت 
نفت با توجه به وضعیت مذکور نسبت به تامین بودجه و اجرای 
تونلهای پروژه بعنوان سهم خود از جاده میانبر اهتمام ورزد و 
نماینده محترم مردم در مجلس نیز می بایست از نگاه مدیریتی و 
سرپرستی که وظیفه دولت است صرف نظر نماید و عملکرد خود 
را در جذب بودجه وزارت راه و شهرسازی و بودجه وزارت 
نفت جهت تسریع در تکمیل پروژه مذکور اقدام و گزارش آن را 

به صورت مستمر به مردم ارایه نماید./خورنا

دلیل  به  مدیر دبستان رقیه روستای سخی در شوش 
بیماری شپش اقدام به تراشیدن موی سر دانش آموزان 
کرد که از سوی اداره آموزش وپرورش شوش توبیخ 

شد.
امروز خبری در فضای مجازی مبنی بر تراشیدن موی 
سر دانش آموزان دبستان رقیه روستای سخی در شوش 

منتشر شد.
والدین دانش آموزان دبستان رقیه معتقد هستند چندین 
بار این عمل از سوی مدیر مدرسه انجام شده است و 
با وجود تذکرات جدی به مدیر مدرسه ولی همچنان 

این اقدام از سوی مدیر انجام می شود.
اهالی روستا بیان می کنند: این اقدام مدیر دبستان رقیه 

یک  و  می شود  کودکان  در  اعتمادبه نفس  رفتن  بین  از  باعث 
مدیر مدرسه اجازه انجام چنین برخوردی را ندارد.

مدیر دبستان مذکور توبیخ شد

کرد:  شوش اظهار  آموزش وپرورش  رئیس  خنیفر  عبداالمیر 
دبستان رقیه به صورت چندپایه و مختلط است که دانش آموزان 
این واحد آموزشی درگیر پدیده پدیکلوزیس )شپش( شدند و 

اقدامات درمانی برای آن ها انجام می شود.

به  بیماری  این  دلیل  به  مدرسه  مدیر  افزود:  وی 
کردن  کوتاه  درخصوص  الزم  تذکرات  دانش آموزان 
موی سر داده می شود که چند دانش آموز به تذکرات 

مدیر طی دو ماه متوالی توجه نمی کنند .
از  پس  کرد:  عنوان  شوش  آموزش وپرورش  رئیس 
داده  تذکرهای  علی رغم  دانش آموزان  برخی  این که 
شده موی سر را کوتاه نکردند، مدیر مدرسه اقدام به کوتاه 

کردن بخشی از موی دانش آموزان کرد.
خنیفر با اشاره به ابراز ندامت مدیر مدرسه رقیه از اقدام خود، 
اظهار کرد: مدیر مدرسه رقیه به اداره آموزش وپرورش شوش 
دعوت شد و به دلیل اقدام نادرست توبیخ و اقدام وی در 

پرونده پرسنلی درج شد.
وی گفت: پرونده مدیر مدرسه در حال طی روال اداری است 
و پس از انجام اقدامات تکمیلی به هیات بدوی رسیدگی به 

تخلفات اداری استان ارسال خواهد شد.

تلفات تب برفکی در خوزستان 
در گیر و دار تأیید و انکار

دایره المعارف مفاخر فرهنگی و هنری خوزستان تدوین می شود
جلسه هماهنگی تدوین دایرۀ المعارف مفاخر فرهنگی و هنری استان در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

خوزستان برگزار شد. 
  جلسه هماهنگی تدوین دایرۀ المعارف مفاخر فرهنگی و هنری استان با حضور حجت االسالم و المسلمین 
مهدی عزیزی مسئول دبیرخانه مفاخر فرهنگی و هنری استان، علی یاری مدیر امور فرهنگی دانشگاه شهید 
چمران اهواز، بهمن ساکی نایب رییس انجمن شعر و مسئول انتشارات خوزان و علیرضا منصوری خواه و 
امیر فرخ وندی از اعضاء انجمن آثار و مفاخر فرهنگی استان در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان 

برگزار شد.   
این نشست به منظور بحث و تبادل نظر در خصوص تدوین دایرۀ المعارف مفاخر فرهنگی و هنری استان 
خوزستان تشکیل شد.   در این جلسه مباحثی از قبیل برنامه ریزی جهت تشکیل هیات بررسی علمی و 
تخصصی با مشارکت اساتید دانشگاه های مختلف استان و بررسی حوزه ها و مراحل انجام کار و برآورد 

مالی طرح پیشنهادی مطرح شد. 
همچنین در ادامه در خصوص برگزاری همایش علمی در حوزه مفاخر استان از جمله مواردی مانند تاریخ 

و سطح برگزاری و حوزه های همایش بحث و گفت وگو شد.

جزئیات دو حادثه تیراندازی روز گذشته در ماهشهر
فرماندار ماهشهر از کشته شدن یک نفر و مجروح شدن یک تن دیگر در دو حادثه تیراندازی طی روز 
گذشته خبر داد. محسن بیرانوند با اشاره به وقوع دو حادثه تیراندازی در یک روز در ماهشهر، اظهار کرد: 
صبح روز ۱۸ اسفندماه فردی در شهرک طالقانی با اسلحه کالشینکف یک راننده تاکسی را مورد هدف 
تیراندازی قرار داد که این راننده مجروح شد و پس از انتقال به بیمارستان به دلیل شدت جراحات جان 

باخت.
وی با بیان اینکه علت این تیراندازی اختالفات شخصی بوده است، افزود: عامل این تیراندازی شناسایی شده 

و پیگیری موضوع در دستور کار قرار دارد.
فرماندار ماهشهر ادامه داد: همچنین راکبان یک موتورسیکلت با اسلحه کلت کمری یکی از شهروندان 
ماهشهر که کارمند پتروشیمی بود را مورد هدف تیراندازی قرار دادند که چهار گلوله به پای این فرد اصابت 
کرد. در حال حاضر وضعیت این مصدوم خوب و رو به بهبود گزارش شده است. این موضوع نیز در 

دست پیگیری است.
بیرانوند در خصوص تیراندازی های اخیر ماهشهر، گفت: صبح روز ۲۷ بهمن  ماه نیز مرد 35 ساله ای در بلوار 
آیت اهلل خامنه ای بندر امام)ره(، توسط دو موتورسوار با سالح کالشینکف مورد تیراندازی قرار گرفت و 

کشته شد. دو نفر از عوامل این تیراندازی که دالیل ناموسی داشته نیز دستگیر شده اند. 
وی با بیان اینکه صددرصد تیراندازی هایی که در ماهشهر رخ می دهند به علت اختالفات شخصی است، 
تصریح کرد: برای کاهش تیراندازی ها و فرهنگ سازی در این زمینه در ماهشهر با بزرگان طوایف صحبت 
شده و آنها را به آرامش دعوت کرده ایم اما از طرفی نیز برخی تیراندازی ها در ماهشهر رخ می دهند در حالی 

که عوامل تیراندازی در ماهشهر ساکن نیستند و تنها قتل در ماهشهر رخ می دهد.

نمایشگاه بهاره اهواز افتتاح شد
  نمایشگاه بهاره اهواز با هدف تعدیل قیمت کاالها در بازار عید نوروز و رفاه حال شهروندان در نمایشگاه 
دائمی اهواز افتتاح شد.   معاون امور اقتصادی و بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان یکشنبه  
بیان کرد: ۲۶0 غرفه در این نمایشگاه کاالهای مختلف از جمله مواد غذایی و پوشاک و خشکبار عرضه می 
کنند. ابراهیم نجفیان در ادامه گفت: غرفه هایی برای توزیع اقالم ستاد تنظیم بازار )از جمله گوشت و مرغ( 
با قیمت های تعاونی در این نمایشگاه مستقر شده است. وی با اشاره به اینکه این نمایشگاه تا ۲3 اسفند ماه 

دایر است افزود: ساعت بازدید از نمایشگاه ۱۶ تا ۲3 تعیین شده است.
نجفیان بیان کرد: در این نمایشگاه بنکداران و تولید کنندگان استان برای عرضه کاال حضور دارند و از تولید 

کنندگان و شرکت های تولیدی برخی استان ها همچون لرستان نیز شرکت کرده اند.
معاون امور اقتصادی و بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان بیان کرد: کاالهای عرضه شده 
در این نمایشگاه ۱5 درصد نسبت به قیمت بازار تخفیف دارند و ناظران این سازمان نیز در نمایشگاه برای 

نظارت بر فروش کاالها حضور دارند.

سرویس مرسوالت پستی بومی در خوزستان آغاز بکار کرد
  مدیرکل پست خوزستان گفت: سرویس جدید شرکت پست جمهوری اسالمی ایران با عنوان مرسوالت 

استراتژیک در حمایت از تولیدات داخلی آغاز بکار کرد.
  مهران حموله  راه اندازی این سرویس را با هدف حمایت از تولیدات ملی و بومی در استانها و محصوالت 
کشاورزی عنوان کرد و اظهارداشت: حمایت شرکت ملی پست با راه اندازی این سرویس از تولید کنندگان 
بومی نقش اساسی در توسعه محصوالت، اشتغال و درآمدزایی مردم منطقه دارد.  به گفته وی، این سرویس 
در بستر تجارت الکترونیک پست و از طریق بازار الکترونیکی اجرا می شود.  مدیرکل پست خوزستان 
ادامه داد: تولید کنندگان و یا فروشندگان محصوالت بومی در هر استان می توانند محصوالت خود را در 
فروشگاه مجازی که در بازار الکترونیکی پست به صورت رایگان در اختیار آنان قرار می گیرد عرضه کنند.
وی در خصوص نحوه خرید این تولیدات بومی، عنوان کرد: مشتریان نیز از هر کجای ایران می توانند به 
بازار الکترونیکی پست به آدرس ebazar.post.ir مراجعه کرده و خریدهای خود را انجام دهند. حموله 
یادآور شد: در این بازار سوغات و محصوالت بومی هر استان به تفکیک دسته بندی شده است و مشتریان 
بنابر خواست و نیاز خود به قسمت استان مربوطه وارد میشوند و کاالی مورد نظر خود را سفارش داده 
و خرید خود را به صورت پستی در حداقل زمان، دریافت می کنند. این مقام مسئول در پست خوزستان 
با اشاره به اینکه بخش قابل توجه ای از تولیدات بومی این استان در این بازار الکترونیکی در معرض 
عالقمندان و خریداران قرار گرفته است، گفت: شرک ملی پست با اعمال تخفیف ویژه در هزینه های 
پستی تالش دارد تا به این کسب و کار رونق ببخشد و از تولیدکنندگان و فروشندگان بومی حمایت کند. 

حموله یکی از بارزترین ویژگی های این بازار را دسترسی سریع مشتریان به کاالهای بومی و سوغات استان 
ها در بعد ایجاد سرویس های پستی براساس نیاز روز مشتریان عنوان کرد.

بر اساس اعالم شرکت ملی پست، اپلیکیشن یا برنامه کاربری این سرویس به زودی جهت دسترسی بهتر 
برای استفاده بر روی دستگاه های تلفن همراه معرفی و عرضه می شود.
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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

برگی از خاطرت امان اهلل خاکپورخانکی
 از رزمندگان  دفاع مقدس در گفت و گو با »جوان«

خال سیاه روی دست رضا نشان قهرمانی اش بود

داداش رضا چهار سال از من كوچك تر بود. 
متولد سال 1345 در مش��هد. اما رضا یك 
جور خاصی بزرگی داش��ت. آن قدر بزرگ 
بود كه در 14 سالگی و زودتر از من كه برادر 
بزرگش بودم رهسپار جبهه شود. یادم است 
سال 61 كه قصد رفتن به جبهه كرد، چون 
سنش كم بود. با اصرار زیاد از خانواده تقاضا 
كرد اجازه رفتنش را صادر كنند. خیلی هم 
تالش كرد تا پدرم��ان را راضی كند. عاقبت 
داداش رضا از پایگاه شهید شیرودی راهی 
جبهه ها شد. مأموریتش 45 روزه بود. اما او 
حتی از مرخصی اش كه تق��ارن با ایام عید 
داش��ت اس��تفاده نكرد و ترجی��ح داد كنار 
بچه ها در جبهه بماند. رضا 23 فروردین ماه 

62 به شهادت رسید. 
یادم اس��ت وقتی مادرم رضا را ب��اردار بود، 
چون بیماری داش��ت و از نوزاد توراهی اش 
می ترسید، نذر كرد كه در جوار امام رضا)ع( 
بماند. پدرم نیز هر روز برای مشكل زایمان 
مادرم در حرم امام رضا)ع( در رفت و آمد بود. 
نهایتاً مادرم در بیمارستان امام رضا)ع( در 

همان شهر مش��هد زایمانش را به سالمتی 
انجام داد. در همان بیمارستان متوجه شدند 
در دست راس��ت نوزاد خال س��یاه بزرگی 
دیده می شود. پرس��تار به مادرم گفته بود: 
روزی می رسد كه این نوزاد قهرمان می شود. 
اگرچه این صحبت پرستار آن موقع برایمان 
هیچ مفهومی نداش��ت، بعدها ك��ه رضا به 
شهادت رسید متوجه شدیم كه داداش برای 
خودش قهرمانی بود. او با سن كم شهادت را 
برگزید و در قطعه 28 شهدای بهشت زهرا، 

ردیف 86 شماره 15 آرام گرفت.
بعد از شهادت رضا تصمیم گرفتم به جبهه 
بروم. البته تا یك مقطعی از جنگ در پایگاه 
ش��هید بهش��تی تهران فعالیت می كردم و 
بخشی از فعالیتم هم در مساجد امام رضا)ع( 
و جعفر امام صادق)ع( در خیابان طاوس��ی 
)شهید زهره وند( بود. به هرحال وقتی نوبت 
اعزامم رسید از آنجایی كه مدرک لیسانس 
فنی داش��تم به عنوان فنی مهندس��ی در 
قالب گروه های پش��تیبانی در س��ال 64 به 
جبهه رفتم. كارمان بیشتر حالت تخصصی 
و تعمیراتی و فنی بود. مدتی در پایگاه ابوذر 
اهواز مس��تقر بودیم تا اینكه ما را به جزیره 
مجنون منتقل كردند. جزیره به دو قسمت 
شمالی و جنوبی تقسیم ش��ده بود و كار ما 

تعمیر موتورهای پمپاژی بود كه آب و لجن 
را به منطقه جنوب منتقل می كردند.

مدت��ی در مجن��ون بودیم تا اینكه موس��م 
عملیات والفجر8 و فتح فاو به گوش رسید. 
می دانید ك��ه رودخان��ه اروند در ه��ر 4 تا 
6 س��اعت حالت جزر و مد دارد. ق��رار بود 
رزمنده ها از چنین رودخانه ای عبور كنند. تا 
موقعی كه جزر بود و آب باال می آمد فرصت 
بود ت��ا نیروهای خودی ب��ه آن طرف اروند 
بروند. در حالی كه دشمن تمام بخش مسیر 
را با نی های بلندی مسدود كرده بود و پشت 
این مسیر را نیز با س��یم خاردار و قیرسیاه 
محكم كاری كرده بود. اگر موفق می شدیم 
مس��یر اروند را طی كنیم ت��ازه آن طرف با 

تله های دشمن رو به رو می شدیم.
یادش بخیر! شب عملیات فرمانده مان آقای 
ش��هبازی در حرف هایش اش��اره داشت كه 
وعده الهی حتمی است و پیروزی از آن ماست. 
شما عملیات را شروع كنید خود خدا حتماً  
كمكمان  می كند. س��اعتی مانده به شروع 
عملیات هوا صاف بود و امكان دیده ش��دن 

نیروها و لو رفتن عملیات، نگرانی های خاص 
خود را در دل بچه ها به وج��ود آورده بود. اما 
س��اعت حدود یك نیمه شب به عینه یكی از 
امدادهای الهی را دیدیم. باوركردنی نبود كه 
لكه ابری روی اروند را فرا گرفت و در یك آن 
تمام منطقه زیر رگبار باران قرار گرفت. همین 
مسئله باعث شد عراقی ها در سنگرهایشان 
پناه بگیرند و در همین فاصله بچه ها توانستند 
تمام اس��تحكامات و س��نگرهای دشمن در 
آن سوی اروند را از بین ببرند. فاو به سرعت 
توس��ط رزمنده ها تصرف شد. دشمن خیلی 
تالش كرد آن را پس بگیرد و حتی 120  فاو را 

بمباران كرد اما متوفق نشد. 
فتح فاو یكی از ثمرات ایمان به خدا و توكل 
به معبود بود. رزمن��دگان در والفجر8 ثابت 
كردند كه تا چ��ه میزان به وع��ده الهی در 
خص��وص نصرت به گ��روه مؤمن��ان ایمان 
دارند و با چنین ایمان��ی نیز فاو را به تصرف 
درآوردند. اگر به تركی��ب جوانان آن روزها 
نگاه كنید، انس��ان های خودس��اخته ای را 
مي بینید كه ایمانش��ان كلید پیروزی شان 
بود. امیدوارم جوانان ام��روز نیز ایمان خود 
را تقویت كنند تا اگر روزی كشورمان نیاز به 
حضور آنها پیدا كرد، بتوانند خلف شایسته ای 

برای رزمندگان دفاع مقدس باشند. 

  شکوفه زمانی 
ام�ان اهلل خاکپ�ور خانک�ی ب�رادر ش�هيد رض�ا خاکپ�ور خانک�ی از رزمن�دگان 
دف�اع مق�دس اس�ت ک�ه بخش�ی از خاط�رات و واگويه ه�ای خ�ود را ب�ا م�ا در 
مي�ان گذاش�ته اس�ت. اي�ن ب�رادر ش�هيد ک�ه حض�ور در عملي�ات والفج�ر8 
را تجرب�ه ک�رده اس�ت، از نص�رت اله�ی می گوي�د ک�ه باع�ث فت�ح ف�او ش�د.

 عليرضا محمدي
س�نت حس�نه اي در ميان مردم کشورمان 
جا افتاده است که بسياري از رسوم و شعائر 
فرهنگي و مذهبي خود را در کنار مزار شهدا 
برگزار مي کنند. پيشتر بسيار شاهد بوده ايم 
که گروه هاي مختلفي از مردم مراسم تحويل 
س�ال نو را در گلزار ش�هدا برگزار مي کنند. 
يا حتي عق�د دو ج�وان در جوار م�زار يک 
ش�هيد انجام مي ش�ود و خالصه دلدادگان 
راه و مرام ش�هدا، س�عي مي کنند لحظه به 
لحظه زندگي خ�ود را با آنه�ا پيوند بدهند. 
اخیراً كه به زیارتگاه پنج شهید گمنام در یكي 
از مناطق جنوب غربي تهران رفته بودم، شاهد 
بودم كه عده اي از مردم محله س��فره افطاري 
خود را در كنار مزار این پنج شهید دفاع مقدس 
پهن كرده اند. الزم به توضیح است كه خانه هاي 
این تعداد از اهالي فاصله زیادي با محل زیارتگاه 
ندارد و به گفته خودش��ان از وقتي كه تصمیم 
مي گیرند س��فره افطاري را به ج��اي خانه در 
گلزار ش��هدا پهن كنند، تنها چند دقیقه زمان 
الزم داشتند. متولي سفره ظروف كوچك یكبار 
مصرف حلیم و یك استكان چاي را به رهگذران 
تعارف مي ك��رد. فرصت را غنیمت ش��مردم و 
مهمان این سفره باصفا شدم. ضمناً در فرصت به 
دست آمده گفت وگویي نیز با صاحب سفره آقاي 

عبداهلل گنجعلي خاني انجام دادم. 
گنجعلي خاني كه اصالتي زنجاني دارد از ابتكار 
پهن كردن سفره افطار در جوار مزار شهدا گفت: 
این كار تازه اي نیست. خانه ما در همین حوالي 
است و هر وقت از روزگار خس��ته مي شویم به 
پارک قائم مي آییم و س��اعتي مهمان این پنج 
شهید گمنام مي شویم. خدا چه مي داند شاید 

یكي از اینها همرزم خود من باشد. 
از صحبت هاي گنجعلي خاني متوجه مي شوم 
كه میزبان سفره افطار خودش از رزمندگان دفاع 
مقدس است. البته دو سال خدمت سربازي اش 
را در مهران س��پري كرده و ب��ه هرحال فضاي 
جبهه ها را درک كرده است و شاید ابتكار افطاري 
كنار مزار شهدا، یادكردي از دوستاني باشد كه 
روزگاري نه چن��دان دور در خاک هاي غرب و 

جنوب كشور از دست داده است. 
یك سؤال كلي از مهمانان سفره افطاري پرسیدم 
كه خیلي باب نبود. سؤالم این بود كه غذا خوردن 
در كنار مزار ش��هدا كه به ه��ر روي جزو اموات 
هستند چه حس و حالي دارد؟ جالب است كه 
نگاه هیچ كدامشان به شهدا نگاه یك آدم زنده به 
یك آدم مرده نبود. خیلي هایشان آیه »مپندارید 
شهدا مرده اند بلكه زنده اند و نزد پروردگارشان 
روزي مي خورند« را دلیل حرفشان مي آوردند 
كه اصاًل از نظر آنها ش��هدا نه تنها زنده هستند 
بلكه آن قدر ارج و قرب دارند كه از حضور در كنار 

مزارشان انرژي مي گیرند. 
رفتار مردم با مزار شهدا من را یاد فرموده حضرت 
امام انداخت كه »ش��هدا امامزادگان عشقند و 
مزارش��ان زیارتگاه اهل یقین خواهد بود.« این 
حرف در عمل به اثبات رسیده است. به واقع در 
بین مردم این طور جا افتاده كه شهدا اولیاء اهلل 
هستند و ارج و قربي كم از یك امامزاده در نزد 
خدا ندارند. حتي مي توان گفت مزار آنها را جزئي 
از گورستان به شمار نمي آورند. این حرف نه یك 
تعارف یا لفظي ژورنالیستي كه در میدان عمل 
و در برخورد با مردم احس��اس مي شود. همین 
دیدگاه است كه باعث مي شود حتي نوعروس 
و شاه دامادها بهترین لحظه زندگي خود یعني 

مراس��م عقدش��ان را در كنار مزار شهدا برگزار 
كنند. با این توضیح كه برخي از خرده فرهنگ ها 
در گوشه و كنار كشورمان حضور در قبرستان را 
براي شروع یك زندگي نو خوش یمن نمي دانند. 
اما این چه جاذبه اي در مزار شهداست كه تمامي 

این باورهاي فرهنگي را متحول مي سازد؟ 

بعد از صرف افطار یكي از حاضرین حرف جالبي 
زد. مي گفت: »س��فره افطار همان است، اما صفا 
دارد در كنار مزار ش��هدا پهنش كن��ي.« خانواده 
گنجعلي خاني را كمك مي كنم ت��ا ظروف یكبار 
مصرف را جمع كنند. بعد به س��مت خانه خودم 
مي روم كه در شهرک صاحب الزمان و جنب پارک 

قائم و مزار شهدا قرار دارد. برمي گردم و باز زیارتگاه 
ش��هدا و مردم حلق��ه زده دورش را نگاه مي كنم. 
از دور صحنه قش��نگي در برابر دیدگانم ش��كل 
مي گیرد. همه مردم به ظاهر مهمان س��فره آقاي 
گنجعلي خاني بودند، اما حتي خود ایشان مي گفت: 

»همه ما مهمان سفره كرم شهدا هستیم.« 

 غالمحسين بهبودي
قرار بود رمضان سرنوشت جنگ را تعيين کند. قرار بود 
تيرماه داغ سال 61 خاتمه اي باشد بر جنگي که از دو سال 
قبل با رؤياپردازي هاي س�ردار قادس�يه آغاز شده بود. 
قرار بود نيروهاي ايراني در ش�مال بصره مس�تقر شوند 
و جنوب نفتخيز عراق از مرکز اصلي اش بغداد جدا شود 
و صدام تن به خواس�ته هاي مشروع ما بدهد. اما رمضان 
آن طور که بايد پيش نرفت و جنگ طوالني تر شد. امروز 
که اين يادکرد را مي نويس�يم، يک ماهي به سالروز آغاز 
شمس�ي عمليات رمضان مانده است. اما قرار داشتن در 
ماه مهماني خدا »رمضان« را فرصتي دانستيم تا مروري 
کوتاه بر روند و حواشي عمليات »رمضان« داشته باشيم. 

»منطقه عملیاتي شرق بصره )شلمچه(، 23 تیرماه 1361« 
این مكان در چنین زماني شاهد تكاپوي رزمندگان ایراني بود 
كه بعد از فتح عظیم خرمشهر، خود را به مرزهاي مشترک 
دو كشور رس��انده بودند. پیش از این تا بود و عملیاتي انجام 
مي ش��د، همگي به جهت راندن دش��من از خ��اک خودي 
صورت مي گرفت. اما رمضان از حیث ورود به خاک دشمن، 
با تمامي تك هاي قبل��ي رزمندگان تفاوت داش��ت. این بار 
باید لشكرهاي ایراني به سمت شهري مي رفتند كه رقابتي 
تاریخي با خرمشهر داشت. بندر بصره به عنوان دومین شهر 
بزرگ عراق از جهات مختلفي براي این كشور حائز اهمیت 
بود. تا به آنجا كه سقوطش مي توانست پایاني شیرین براي 

جنگي تحمیلي باشد. 
رمضان در ش��رایطي آغاز ش��د كه اتفاق نظ��ري در فضاي 
بین الملل��ي روي آن وجود نداش��ت. تقریباً هیچ كش��وري 
)جز لیبي و سوریه( از ورود ایران به عراق حمایت نمي كرد. 
ابرقدرت ه��ا بر این ب��اور بودند ك��ه ایران ش��یعي كه هنوز 

انگیزه هاي انقالب��ي اش را حفظ كرده، با پی��روزي بر عراق 
مي تواند اس��الم انقالبي را در سراس��ر خاورمیانه گسترش 
بدهد. لذا درس��ت دو روز قب��ل از آغاز عملی��ات رمضان به 
تاریخ 21 تیرماه 61 قطعنامه 514 توسط شوراي امنیت به 
تصویب رس��ید. قطعنامه اي كه براي اولین بار پس از شروع 
جنگ تحمیلي از دو طرف مي خواست به مرزهاي بین المللي 
بازگردند. این امر در حالي بود كه با وجود اشغال حدوداً دو 
س��اله بخش اعظمي از خاک خوزس��تان، ایالم و كرمانشاه 
توس��ط بعثي ها، هیچ��گاه قدرت هاي بزرگ از این كش��ور 

نخواسته بودند تا خاک كشورمان را ترک كند. 
ایران به خواسته ناحق شوراي امنیت تمكین نكرد و تنها دو 

روز پس از تصویب قطعنامه 514، رزمندگان خط مرزي را 
پشت سرگذاشتند و وارد خاک عراق شدند. اما این خاک در 
فاصله یك ماه و 20 روزه پس از فتح خرمشهر كاماًل مسلح 
شده بود! ارتش بعث كه دریافته بود با اتخاذ شیوه تهاجمي 
كاري از پی��ش نخواهد برد، پ��س از شكس��ت در الي بیت 
المقدس تصمیم گرفت شیوه رزم خود را دگرگون كند و به 
الک دفاعي فرو برود. بنابراین خطوط دفاعي اش را با میادین 
مین عمیق، سنگرهاي مثلثي، سیم خاردارهاي طویل و. . . 

مسلح كرد. 
یكي از رزمندگان ارتشي در این خصوص مي گوید: پیش از 
آغاز »رمضان« مي شنیدیم و مي دیدیم كه شب و روز مشغول 

كار هستند. عراق یك عملیات مهندسي عظیم را آغاز كرده 
بود. هر روز زمین منطقه شاهد تغییرات بسیاري بود. شرق 
بصره و خصوصاً محور تنومه و شلمچه به یك دژ عظیم تبدیل 
شده بودند. بعدها از اسراي عراقي شنیدیم كه شركت هاي 
ایتالیایي و فرانسوي بر س��ر ایجاد میادین مین با هم رقابت 
داشتند. در قرارداد این شركت ها آمده بود كه عالوه بر تأمین 

مین ها باید آنها را روي زمین كاربگذارند.«
عملیات رمضان 23 تیرماه مصادف با 22 ماه مبارک رمضان 
در چهار محور و در پنج مرحله به اجرا درآمد. در همان روز 
اول یورش رزمندگان چنان برق آسا بود كه یگان هاي قرارگاه 
فتح توانس��تند از محور زید، 15 كیلومتر به عمق پیشروي 
كنند. خط اول قواي دش��من را بش��كافند و به كانال ماهي 
برسند. این محور طوالني ترین مسیر پیشروي رزمندگان در 

عملیات هاي داخل خاک دشمن بود. 
در س��مت دیگر نیروهاي تی��پ 8 نجف و تی��پ 14 امام 
حس��ین)ع( و تیپ یك زرهي از لش��كر 92 خود را به نهر 
كتیبان رساندند. اما نیروهاي قرارگاه نصر به موانع سخت 
ش��لمچه برخ��ورد كردند و ضم��ن دادن تلفات س��نگین 
نتوانستند پیشروي كنند. قرار ش��د نیروهاي این قرارگاه 
از محور منطقه زید عبور و جناح راس��ت ق��رارگاه فتح را 
تأمین كنند. اما ت��ا نیروهاي قرارگاه نصر خواس��تند خود 
را به منطقه مورد نظر برس��انند، یگان هاي احتیاط ارتش 
عراق هجوم خود را به مواضع رزمندگان ایران آغاز كردند 
و نیروهاي تیپ 8 نجف و تیپ زرهي لشكر 92 خوزستان 
متحمل صدمات زیادي شدند. از این رو روند كلي عملیات 
با مشكل جدي رو به رو شد و همه یگان ها به مواضع قبلي 
عقب نش��یني كردند. به این ترتیب عملیات رمضان بدون 
نتیجه خاصي به اتمام رسید. عملیاتي كه اگر موفق مي شد، 

تاریخ جنگ تغییر مي كرد. 

گزارش خبرنگار »جوان« از مراسم افطار در جوار مزار شهداي گمنام

همه ما مهمان سفره كرم شهدا هستيم
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يادکردي از عمليات رمضان در ايام ماه مبارك رمضان

عملیاتي که اگر موفق مي شد تاريخ جنگ تغییر مي کرد
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ر خب�ا ا

رئیس اتحادیه مرغداران خوزستان بابیان اینکه دولت هیچ خدماتی به 
مرغداران نمی دهد، گفت: سویا و ذرت برای خوراک طیور با ارز دولتی 
بازار  در  دالالن  و  واسطه ها  از  را  آن  درصد  باید ۸0  اما  می شود  وارد 

خریداری کرد.
محمدحسین زمانی  با اشاره به وضعیت نابسامان قیمت گذاری مرغ، اظهار 
داشت: در 4 سال گذشته 5 هزار واحد از مرغداری های کشور به علت 

ضرر و زیان ورشکسته و از چرخه تولید خارج شدند.
وی بابیان اینکه فریادهای ما برای رسیدگی به وضعیت مرغداران به جایی 
نرسید و هیچ کس متأسفانه دردی از دردهای مرغداران دوا نکرد ادامه داد: 
سویا و ذرت برای خوراک طیور با ارز دولتی وارد می شود اما باید ۸0 

درصد آن را از واسطه ها و دالالن در بازار خریداری کرد.
رئیس اتحادیه مرغداران خوزستان افزود: قیمت واقعی سویای وارداتی 
باید باقیمت ۲300 تا ۲400 تومان به دست مرغدار برسد اما مرغداران 
این خوراک را باقیمتی حدود 4000 تومان از دالالن خریداری می کنند. 
این دالالن از کجا توانستند نهاده های موردنیاز مرغداران را تهیه کنند و چه 

کسی به آن ها این نهاده ها را فروخته است.
زمانی تصریح کرد: چند روز است که مرغ به قیمت واقعی 
خود رسیده اما فرماندار، استاندار و اداره تعزیرات ما را گرفته 
که چرا قیمت را افزایش داده اید. رسانه ها نیز فقط از پرواز مرغ 

می گویند اما از ما نمی پرسند که چرا مرغ پرواز کرد.
دادند.  پرواز  را  آن  مدیران  نکرد،  پرواز  مرغ  داد:  ادامه  وی 
مسئوالنی که مرتبط با این موضوع هستند آن را پرواز داند 
و  بفروشند  ما  به  دولتی  به صورت  را  مرغ  دان  اگر  چراکه 
او بدهند پروازی در کار  به  همه دان موردنیاز مرغداری را 

نخواهد بود.
رئیس اتحادیه مرغداران خوزستان ادامه داد: در این 4 سال به 
نمایندگان مجلس، وزیر جهاد و هرجایی که مربوط به حوزه 
کاری مرغداران می شد مراجعه کردیم اما هیچ کاری برای 
مرغداران انجام نشد. در 4 سال گذشته گاهی پیش می آمد 
که تولید خودمان را در هر کیلو تا ۲500 تومان زیر قیمت 

تمام شده عرضه می کردیم و هیچ وقت مسئولین نیامدند مشکالت ما را 
به صورت کارشناسی شده بررسی و برطرف کنند.

زمانی بابیان اینکه مسئوالن جرئت به خرج بدهند و به مردم بگویند چه 
بالیی بر سر مرغداران آمده و همه آن چیزی که قباًل به مرغداران می دادند 
را چگونه و با چه استداللی قطع کردند، گفت: در حال حاضر مرغداران 
همه لوازم موردنیاز خود را به صورت آزاد می خرند و دولت حمایت های 

پیشین خود از مرغداران را به شدت کاهش داده است.
وی با تأکید بر اینکه دولت 4 سال ارز را تغییر داد و قیمت دان مرغ به 
بیش از سه برابر افزایش یافته است، عنوان کرد: با تغییر یک باره ارز در سال 
جاری، هزینه های تولید در ۸ ماه گذشته نسبت به سال گذشته دو تا سه 
برابر و برخی از اقالم نیز بیش از ۶ برابر رشد قیمت داشتند و این ها بر 

قیمت تمام شده مرغ تأثیر مستقیم می گذارد.
باقیمت های  نمی توان  اینکه  بابیان  خوزستان  مرغداران  اتحادیه  رئیس 

دستوری تولید مرغ را کنترل و یا افزایش داد، افزود: متأسفانه دولتی ها 
بجای حمایت فقط می گویند باید قیمتی که ما می گوییم بدهید. به جای 
اینکه به ما بگویند آنالیز قیمت تمام شده خود را ارائه دهید فقط می گویند 

مجاز به فروش باقیمتی که ما اعالم می کنیم هستید.

مرغگراننشدهبلکهبهقیمت
واقعیخودرسیدهاست

زمانی تصریح کرد: مرغداران در سه سال گذشته همه دارایی خود را 
ازدست داده و امروز که پس از چند سال ضرر و زیان مرغ به قیمت واقعی 
خود برگشته می گویند مرغ گران شده؛ مرغ گران نشده بلکه در حال حاضر 
به قیمت واقعی خود رسیده است. وی ادامه داد: کسانی که سبب کاهش 
ارزش پول ملی کشور به یک سوم قیمت سال گذشته شدند باید پاسخگو 

باشند نه مرغدارانی که باقیمت روز همه لوازم خود را تهیه می کنند.
رئیس اتحادیه مرغداران خوزستان با اشاره به اینکه قیمت دان 3 برابر 
افزایش پیداکرده، بیان داشت: چرا دولت افزایش 3 برابری دان را به مردم 
کنیم چگونه  آزاد خریداری  به صورت  باید  را  دان  نمی گوید؟ وقتی که 

می توانیم مرغ را باقیمت پایین تر به بازار عرضه کنیم.
زمانی افزود: عده ای در دولت همه چیز را رها کرده و فقط به قیمت مرغ 
ایراد می گیرند. چرا خودرویی که قیمت آن در دست خود آقایان بوده 
و برخی از آن ها در شرکت های خودروسازی نیز سهام دارند صحبتی از 
افزایش چشمگیر خودرو نمی کنند و حرفی نمی زنند؟ چرا نمی گویند 
پرایدی که تا سال های گذشته ۱5 میلیون تومان بود امروز به 50 میلیون 
تومان رسیده؟ چرا گوشت قرمزی که پارسال 30 هزار تومان بود امروز به 

بیش از ۱00 هزار تومان رسیده؟

عدهایمیخواهندباواردات
مرغجیبخودوبچههایشانراپرکنند

رئیس اتحادیه مرغداران خوزستان بابیان اینکه مرغ تنها خوراک پروتئینی 
واقعی خود عرضه  باقیمت  مرغ  امروز  گفت:  است،  مردم  برای  ارزان 

می شود و افراد ضعیف جامعه فقط می توانند برای تأمین بخشی از نیاز 
پروتئینی خود آن را تهیه کنند اما عده ای می خواهند تولید آن را در داخل 
نابود کرده تا بتوانند از راه واردات مرغ جیب های خود و بچه های خود 
را پر کنند. وی تصریح کرد: مسئوالن به جای عمل به سخنان مقام معظم 
رهبری و حمایت از تولید هرروز بر سر تولید می زنند و در جهت اهداف 

دالالن در حال فروپاشی و از بین بردن آن هستند.
زمانی در خصوص قیمت تمام شده مرغ گفت: آنالیز نهایی قیمت مرغ 
را باید کسی که کارشناس هست و به صورت عملی در کار حضور دارد 
ارائه دهد. مسئوالن دولتی روبروی مرغدار ایستاده، شمشیر می کشند و 
می گویند قیمت مرغ باید نرخی باشد که ما می گویم؛ با این روش تولید 
مرغ در کشور به زودی نابود می شود. رئیس اتحادیه مرغداران خوزستان 
ادامه داد: مرغداران برای تأمین مرغ شب عید مجبور به خرید جوجه 
هستند اما به دلیل عدم حمایت های دولت مجبور هستند جوجه را به جای 
3 هزار تومان باقیمت 5 هزارتومانی تهیه کنند و طبیعتاً مرغ شب عید نیز 
قیمت تمام شده بیشتری خواهد داشت که ظلم بزرگی در حق مردم است.

دروغمیگویندکهبهاندازهکافیدان
دولتیبهمرغداراندادهایم

وی عنوان کرد: یک واحد مرغداری ۲0 هزارتایی حداقل ۱00 
تن دان نیاز دارد اما متأسفانه دولت کمترین مقدار را در اختیار 
مرغداری قرار می دهد و فقط اعالم می کند که ما به مرغداران 
دان دولتی دادیم اما مرغدار مجبور است در بازار به دنبال دالل 
بگردد تا بتواند دان موردنیاز خود را باقیمت 4000 تومان تهیه 
کند. زمانی تأکید کرد: دولتی ها و افرادی که به مردم می گویند 
به اندازه کافی دان دولتی به مرغداران داده ایم دروغ می گویند 
و باید جوابگو باشند که وجود دان مرغ 4 هزار تومان در بازار 
به چه معنا است. اگر برای واردات دان ارز دولتی به دست 
تاجران داده اند چرا نظارتی بر فروش دان به مرغداران ندارند؟ 
قیمت  و  برسد  مرغدار  دست  به  پایین  باقیمت  دان  وقتی 
تمام شده کاهش پیدا کند خودبه خود قیمت نیز کاهش می یابد.
وی تصریح کرد: سال گذشته یک واحد ۲0 هزارتایی تمام هزینه های آن 
بیشتر از ۲00 میلیون تومان نمی شد اما امسال همان واحد مرغداری باید 

بیش از 400 میلیون تومان هزینه کند.
رئیس اتحادیه مرغداران خوزستان بابیان اینکه گزارش فروش آزاد دان 
واردشده با ارز دولتی را به همه دستگاه های نظارتی ارسال کرده ایم، گفت: 
خودشان بهتر از همه ما می دانند و اطالعات را به همه داده ایم اما متأسفانه 
نمی دانیم چه حساب وکتابی وجود دارد و چرا نمی توانند جلوی دالالن 
را بگیرند. زمانی ادامه داد: دولت می تواند از ابتدا به واردکنندگان بگوید 
محصول واردشده را در اختیار کارخانه فراوری قرار دهد تا خودبه خود 
قیمت تمام شده کاهش یافته و دالالن نیز حذف شوند. وی تأکید کرد: من 
به این نتیجه رسیدم که عده ای در تالش اند تا مانند بسیاری از صنعت های 
دیگر که تولید آن نابود شد، صنعت تولید مرغ در کشور را نیز نابود کنند تا 

بتوانند از طریق واردات به سودهای کالن برسند.

مرغ پرواز نکرد؛ مدیران آن را پرواز دادند امکان تامین آب شهر اهواز از طرح غدیر

معاون طرح و توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان با اشاره به اتمام 
عملیات تعمیر کانال “پای پل” گفت: پس از آب اندازی در این کانال، اکنون آب به ایستگاه پمپاژ 

“ام الدبس” رسیده است و می توان آب شهر اهواز را از طریق طرح غدیر تامین کرد.
آرش محجوبی با اشاره به اتمام عملیات تعمیر کانال “پای پل” اظهار کرد: حدود 4۹ کیلومتر از 
کانال ۱0۷ کلیومتری “پای پل” که به صورت پراکنده دارای مشکالتی در بحث شکستگی و تخریب 
شده بود، تعمیر شده است. وی افزود: این عملیات ترمیم در مدت زمان حدود سه ماه و علی رغم 
سیالب ها و بارش های فراوان به اتمام رسیده است و از حدود چند روز گذشته نیز در آن آب اندازی 
شده است. معاون طرح و توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان تصریح 
کرد: با توجه به اینکه طول کل کانال ۱0۷ کیلومتر است، حدود ۶0 ساعت زمان برد تا آب به ایستگاه 
پمپاژ “ام الدبس” که مرکز تغذیه آب طرح غدیر است، برسد. محجوبی عنوان کرد: خوشبختانه اکنون 
آب به این ایستگاه پمپاژ رسیده است و می توان آب شهر اهواز را از طریق طرح غدیر تامین کرد. 
وی ادامه داد: آب از رودخانه کرخه در کانال پای پل جریان دارد و با توجه به تعمیرات انجام گرفته 
دیگر این کانال مشکلی برای انتقال آب به ایستگاه پمپاژ “ام الدبس” ندارد و می توان آب مورد نیاز 
شهرستان اهواز را از طرح غدیر تامین کرد تا مردم از آب شرب با کیفیت باالتری بهره مند شوند. پیش 
از این معاون طرح و توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان قول داده بود 

تا تعمیرات کانال “پای پل” در اواسط اسفندماه و پیش از آغاز فصل گرم به اتمام برسد.
معاونشهرداراهواز:

فعالیت دست فروشان در خیابان نادری غیرمجاز است

خیابان  در  دست فروشان  برخی  فعالیت  خصوص  در  اهواز  شهرداری  شهری  خدمات  معاون 
نادری، گفت: فعالیت دست فروشان در این خیابان غیرمجاز است.  علیرضا عالیپور   اظهار کرد: 
دست فروشان خیابان نادری جنب بیمارستان فاطمه الزهرا تحت عنوان بازارچه الغدیر سامان دهی 
شده اند.  وی افزود: با تشکیل هیات امنا و هیات مدیره از بین خود دست فروشان، همکاری خوبی با 
مدیریت شهری ایجاد شده است.  معاون خدمات شهری شهرداری اهواز با اشاره به فعالیت برخی 
دست فروشان برای ساعاتی در خیابان نادری، بیان کرد: برخی دست فروشان از بازارچه الغدیر تبعیت 
نمی کنند و در بازار نادری دست فروشی می کنند.  عالیپور فعالیت دست فروشان در خیابان نادری را 
غیرمجاز دانست و گفت: از روزهای گذشته به عوامل شهرداری و اجراییات ابالغ شده که از فعالیت 

دست فروشان در خیابان نادری حتی در ساعات ظهر جلوگیری کنند.

به مناسبت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری مراسمی با حضور تتی چند از 
مسئولین شهرستان کارون، کارکنان شرکت عمران و جمع کثیری از اهالی شهر،  

در پارک بزرگ پردیسان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شیرین شهر: مدیرعامل شرکت عمران در آغاز مراسم 
منابع طبیعی و روز  اهمیت  به حاضرین، در خصوص  ضمن خوش آمدگویی 

درختکاری توضیحاتی را ارائه کرد.
برای  پاک  بستری  ایجاد  و  گیاهی  پوشش  طبیعی،  منابع  حفظ  فرهنگ  ترویج 
سالمت روح و روان اهالی شیرین شهر از دیگر اهدافی بود که فرهادزاده در 

ادامه سخنان خود بیان کرد.
نیز در سخنانی خواستار تالش  منابع طبیعی شهرستان کارون  اداره کل  رئیس 
بیشتر همگان برای حفظ و نگهداری فضای سبز شد و نام گذاری 15 اسفند به 

عنوان روز درختکاری را فرصت مناسبی برای توسعه فضای سبز دانست .
این  برگزاری  در  عمران  شرکت  مجموعه  زحمات  از  ادامه  در  الهایی   

کرد. تشکر  و  تقدیر  مراسم 
پارک بزرگ پردیسان در زمینی به مساحت 40 هکتار پیش بینی شده است که 

شامل فضاهای تفریحی ، گردشگری و ورزشی به شرح ذیل می باشد. 
مرکز  مناسبی همانند  دریاچه، و همجواری های  پارک جنگلی،  توریستی،  تپه 
شهربازی،  شتر،  و  اسب  سوارکاری  ،پیست  پرندگان  بوتانیک،باغ  باغ  تجاری، 

پیست موتور کراس می باشد.
سایت تفریحی گردشگری در فاز اول در زمینی به مساحت 10هکتار به عنوان 
بزرگترین مرکز تفریحی و گذران اوقات فراغت اهالی خوزستان احداث خواهد 
شد. این مجموعه عالوه بر موقعیت منحصر به فرد که در آن واقع شده، به لحاظ 
زیادی جهت جذب  بسیار  پتانسیل  دارای  متنوع و جذاب  پروژه های  تعریف 

گردشگران و مسافران بومی و غیر بومی دارد.
ایجاد اشتغال پایدار و مولد به طور مستقیم و غیر مستقیم میشود .

-جذب سرمایه های داخلی و خارجی 

- رونق گردشگری طبیعی )بوم گردی( و ایجاد شور و نشاط در سطح جامعه که 
موجب کاهش آسیب های اجتماعی خواهد گردید .

و  شهروندان  جهت  فراغت  اوقات  گذران  فضای  و  سالم  تفرجگاه  ایجاد   -
گردشگران و پر بار نمودن اوقات فراغت خانواده ها و ایجاد لحظات خاطره 

انگیزی برای آنان 
- تحقق ایده تفریح ، تفرج ، و خرید رضایتمند به صورت یکجا برای مراجعه 

کنندگان امکان پذیر می گردد.
از پیست سوار  بهره گیری  به همجواری و  با تو جه  ارتقاء توریسم  ورزشی   -

کاری و شتر سواری آن از دیگر کارکردهای  طرح می باشد.
جذب گردشگران کشورهای حاشیه خلیج فارس و جذب مسافران و توریستهای 
ایرانی ،شهروندان اهواز و دیگر نقاط کشور که خستگی زندگی ماشینی، آنها را 
به تفرجگاههای توریستی در کشورهای همسایه میکشاند، از این امکانات استفاده 
می نمایند موجب تحقق توسعه پایدار مبتنی بر استعدادهای منطقه خواهد گردید.

آئین روز درختکاری  در شیرین شهر برگزار شد
پارکبزرگپردیساندرزمینیبهمساحت۴۰هکتارپیشبینیشدهاستکهشاملفضاهایتفریحی،گردشگریوورزشیبهشرحذیلمیباشد.

تپهتوریستی،پارکجنگلی،دریاچه،وهمجواریهایمناسبیهمانندمرکزتجاری،باغبوتانیک،باغپرندگان،پیستسوارکاریاسبوشتر،شهربازی،پیستموتورکراسمیباشد.
سایتتفریحیگردشگریدرفازاولدرزمینیبهمساحت۱۰هکتاربهعنوانبزرگترینمرکزتفریحیوگذراناوقاتفراغتاهالیخوزستاناحداثخواهدشد.

اینمجموعهعالوهبرموقعیتمنحصربهفردکهدرآنواقعشده،بهلحاظتعریفپروژههایمتنوعوجذابدارایپتانسیلبسیارزیادیجهتجذبگردشگرانومسافرانبومیوغیربومیدارد.


