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صدور قرار مجرمیت برای پزشک تبریزی
دادستان تبریز از صدور قرار مجرمیت برای پزشک تبریزی 

»ع.ص« خبر داد.

به گزارش فارس، موس��ی خلیل الهی از قرار مجرمیت برای 
پزشک معروف تبریزی خبر داد و اظهار داشت: برای این پزشک 
در حال تنظیم کیفرخواس��ت و ارسال آن برای دادگاه هستیم. 
وی ارائه اطالعات بیش��تر درباره این پرونده را منوط به تشکیل 

دادگاه و به بعد از آن موکول کرد.
س��خنگوی ق��وه قضاییه در بیس��ت و س��وم آبان امس��ال در 
مصاحبه مطبوعاتی خود در رابطه با پرونده پزشک متهم به قتل در 
آذربایجان شرقی گفته بود: در دهه اول محرم بود که خبر مسمومیت 

دو تن از اعضای پزشک خیر در آذربایجان شرقی و فوت این دو نفر 
در فضای مجازی منتش��ر ش��د که با انجام تحقیقات، ارائه مدارک 
و اعتراف پزش��ک مشخص ش��د که غذا نذری نبوده و دوربین های 

رستوران نشان داد که این پزشک غذا را از بیرون تهیه کرده است.

وزارت بهداشت برای کارگران کاری نکرده  است
عض��و هیات مدیره س��ازمان تامی��ن اجتماعی گفت: 
وزارت بهداش��ت چه امکاناتی خاص��ی در اختیار کارگران 
ق��رار داده که اکن��ون انتظار دارد از مناب��ع کارگران برای 
طرح هایی که مربوط به خودش��ان اس��ت؛ استفاده کنند و 

همواره کارگران در این مورد از ما سوال می کنند.
محس��ن سرخو با اشاره به چشمداشت وزارت بهداشت 
ب��ه منابع درمانی تامین اجتماعی ب��ه انتقاد از عملکرد این 
وزارتخانه پرداخت و گفت: به نظر می رسد، وزارت بهداشت 
بین اقشار کم درآمد جامعه و اقشار پردرآمد عدالت را رعایت 
نمی کن��د. وی افزود: یکی از ای��رادات وارده به طرح تحول 
س��المت این است که یک فرد ثروتمند که توانایی پرداخت 
مخارج درمانی اش را دارد با پرداخت وجه بس��یار اندک در 
مراکز دولتی درمان و ترخیص می ش��ود، این در حالی است 
که می توانستند؛ این طرح را برای افراد متوسط رو به  پایین 

و افرادی که شرایط مالی مناسبی ندارند، اختصاص دهند.
عضو ش��ورای ش��هر تهران با اش��اره به پرداختی های 
کارگران بابت بیمه خاطرنش��ان کرد:  کارگ��ران با توجه به 
درآم��د محدودی که دارن��د؛ ماهیانه مبلغی بابت حق بیمه 
پرداخت می کنند تا بعد از بازنشس��تگی و موارد اضطراری 
از این ذخایر استفاده کنند و وزارت بهداشت با اعمال فشار 
بر تامین اجتماعی می گوید؛ این بودجه باید برای کمک به 

آنها پرداخت شود!

دعوت از معلمان با تجربه برای تولید محتوا
رئیس سازمان پژوهش گفت: ما بخش غیردولتی را رقیب 
خود نمی دانیم. بخش غیر دولتی مکمل فعالیت های آموزشی 
دولتی است نه رقیب آن، لذا باید تولیدکنندگان مواد آموزشی 

را به تولید محصوالت استاندارد، تشویق و ترغیب کرد.
حجت االسالم والمسلمین محمدیان اظهار کرد: مصوبه 
۸۲۸ ش��ورای عالی آموزش و پرورش، سازمان را موظف به 
نظارت و س��اماندهی کتاب های آموزشی نموده است. البته 
مجوز اولیه چاپ کتاب را وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی 
صادر می نماید. اما اگر بخواهد این کتاب ها وارد مدرسه شوند 

باید ممیزی و استانداردهای الزم را کسب کرده باشند.
وی اضافه ک��رد: البته ما بخش غیردولتی را رقیب خود 
نمی دانی��م. بخش غیردولتی مکمل فعالیت های آموزش��ی 
دولتی است نه رقیب آن، لذا باید تولیدکنندگان مواد آموزشی 

را به تولید محصوالت استاندارد، تشویق و ترغیب نمود.
محمدیان محصوالت آموزش��ی و کمک آموزش��ی را از 
چند بُعد حائز اهمیت دانس��ت و اضافه کرد: 1- پش��تیبانی 
فعالیت های آموزشی رسمی ۲- توسعه دانش و تعمیق مفاهیم 

۳- دانش افزایی معلمان ۴- تجهیز کتابخانه های مدارس.
وی اف��زود: از کلیه کس��انی که توان تالی��ف و تولید 
محتوای آموزش��ی و کمک آموزشی دارند به ویژه معلمان 
باتجربه دعوت می کنم با مطالعه شاخص های تدوین شده 

از این حمایت ها بهره مند شوند.

سویا و روغن ذرت در ایران مجوز تراریخته دارد
رئی��س س��ازمان غ��ذا و دارو گف��ت: هی��چ محصول 
تراریخته ای در کشور تولید نمی شود و محصولی که تاکنون 
مجوز واردات تراریخته )دستکاری شده ژنتیکی( دارد، شامل 

سویا)روغن سویا و کنجاله سویا( و روغن ذرت است.
رس��ول دیناروند افزود: هیچ محص��ول دیگری از جمله 
برنج و گندم در کشور مجوز تراریخته ندارد؛ به عبارت دیگر و 
برنج یا گندم تراریخته به صورت وارداتی یا تولیدی در کشور 
وجود ن��دارد. وی گفت: روغ��ن ذرت، واردات غیرتراریخته 
ه��م دارد ضمن اینکه روغن های آفتابگردان و کنجد هم که 
غیرتراریخته ان��د در بازار وجود دارد و مردم برای تهیه روغن 

بین محصوالت تراریخته و غیرتراریخته، حق انتخاب دارند.
دینارون��د اف��زود: ۸0 درصد تولید روغن س��ویا و ذرت 
تراریخته در کش��ورهای آمریکای جنوبی انجام می شود. این 
روغن های تراریخته بعد از واردات به کشور برای عرضه در بازار 
حتما باید برچسب تراریخته داشته باشند تا مصرف کنندگان و 

مشتری نهایی بداند که محصول تراریخته مصرف می کند.
وی گفت: هی��چ محصول تراریخت��ه ای، تولید داخل 
نداریم و واردات نیز فقط برای محصول سویا و ذرت انجام 
می ش��ود. در مورد این ۲ روغن نیز امکان واردات محصول 
غیرتراریخته وجود دارد اما گرانتر اس��ت و هزینه بیشتری 
برای مصرف کننده خواهد داشت. نظرات مختلفی در مورد 

محصوالت تراریخته در داخل کشور و دنیا وجود دارد.

انتقال نخاله های پالسکو پایان یافت
سرپرست سازمان مدیریت پس��ماند شهرداری تهران 
با تاکید بر اینکه نخاله های س��اختمان پالس��کو تفکیک و 
منتقل ش��ده اس��ت در عین حال گفت: تکلیف آهن آالت 

توسط قاضی و مالک اصلی ساختمان روشن خواهد شد.
منص��ور باقرص��اد گف��ت: کلی��ه مراح��ل آواربرداری 
س��اختمان پالس��کو از نخس��تین دقای��ق ک��ه ب��ا هدف 
جست وجوی پیکر جان باختگان و شهدای آتش نشان انجام 

شده بود، با نظارت دستگاه قضایی انجام شد.
وی افزود: کلیه آوار و نخاله های س��اختمان پالس��کو 
به زمین هف��ت هکتاری واقع در خیابان ش��هید مختاری 
منتقل و تفکیک مجدد شده و با نظارت نیروی انتظامی و 
قاضی، این نخاله ه��ا به محل تفکیک زباله آرادکوه منتقل 
ش��دند. در حال حاضر انتقال نخاله های ساختمان پالسکو 

از هرندی به مجموعه آرادکوه به اتمام رسیده است.
باقرصاد تاکید کرد: نخاله های تفکیک ش��ده در محل 
آرادکوه در نقطه ای دپو ش��ده تا اگر باز هم روزی نیاز بود، 

علی رغم تفکیک کامل این ضایعات در دسترس باشند
وی درخصوص سرنوشت نخاله های تفکیک شده اعم 
از آهن آالت ونخاله های ساختمانی، گفت: تکلیف آهن آالت 
توس��ط مالک و قاضی روشن خواهد شد ولی پسماندهای 
ساختمانی پالس��کو در محل استحصال این پسماندها در 

مجموعه آرادکوه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

شهرداري کاشان 
آگهي تجديد مزايده عمومي شماره ٩٥/١٠٣

(مرحله سوم)

شهردار کاشان- سيد محمد ناظم رضوي

نوبت دوم

موضوع مزايده: واگذاري کانکسهاي توزيع مواد پروتئيني در ابعاد ٦*٣/٥ متر واقع در سطح 
شهر بدون اخذ سرقفلي ، حق کسب ، پيشه و تجارت ، به صورت سبدي به متقاضيان واجد الشرايط 
مهلت دريافت اسناد حداکثر تا تاريخ ٩٥/١٢/١١ ، مهلت قبول پيشنهادات حداکثر تا تاريخ 

٩٥/١٢/١٤ و بازگشايي پاکات در ساعت ١٠ صبح مورخ ٩٥/١٢/١٥ مي باشد.
ضمنًا کليه هزينه هاي چاپ آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد.

تلفاکس:٥٥٤٦٥٨٥٨-٠٣١ 

شهرداري کاشان 
آگهي تجديد مناقصه عمومي شماره ٩٥/١٦٥

((مرحله دوم))

شهردار کاشان – سيد محمدناظم رضوي

نوبت اول

موضوع مناقصه: عمليات اجرايي ساخت اسکلت مجتمع اداري ، تجاري واقع در بلوار دانش 
مطابق شرح خدمات مندرج در اسناد و مدارک مناقصه و قرارداد منضم.

مهلت دريافت اسناد حداکثر تا تاريخ ٩٥/١٢/١٩ مهلت قبول پيشنهادات حداکثر تا تاريخ 
٩٥/١٢/٢٢ و بازگشايي پاکات در مورخ ٩٥/١٢/٢٣ مي باشد.

کليه هزينه هاي چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
تلفاکس: ٥٥٤٦٥٨٥٨-٠٣١

شهرداري کاشان 
آگهي تجديد مناقصه عمومي شماره ٩٥/١٦٢

«مرحله دوم»

شهردار کاشان – سيد محمدناظم رضوي

نوبت دوم

موضوع مناقصه: عمليات ديوار کشي ، جدول گذاري و بلوک فرش سالن کارخانه کود کمپوست 
مطابق شرح خدمات مندرج در اسناد و مدارک مناقصه و قرارداد منضم.

مهلت دريافت اسناد حداکثر تا تاريخ ٩٥/١٢/١١ ، مهلت قبول پيشنهادات حداکثر تا تاريخ 
٩٥/١٢/١٤ و بازگشايي پاکات در مورخ ٩٥/١٢/١٥ مي باشد. 

کليه هزينه هاي چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
تلفاکس:٥٥٤٦٥٨٥٨- (٠٣١) 

آگهى مزايده عمومى
 اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري اردبيل در نظر دارد مقدار ٧٩/٣٧ هکتار از اراضي آبي خود واقع در شهرستان 

پارس آباد (ايستگاه توليد بذر نهال) اولتان را بصورت اجاره اي (کشت اول بهاره براي ذرت دانه اي و سويا) را از طريق 

مزايده واگذار نمايد ، لذا اشخاصي حقيقي و حقوقي مي توانند از تاريخ ٩٥/١٢/٣ لغايت ٩٥/١٢/٩ به واحد امور پيمان و 

قراردادها اداره کل واقع در اردبيل ، خيابان جام جم ، جنب صدا و سيما مراجعه و اسناد مزايده را دريافت دارند. 

امور پيمان و قراردادها 

سربازها هم بلیت یارانه ای می گیرند
معاون حمل ونقل و ترافیک ش��هرداری تهران از ارائه 

یارانه حمل ونقل ویژه سربازان خبر داد.
ب��ه گ��زارش مه��ر، مازیار حس��ینی گف��ت: در تمام 
کش��ورهای پیش��رفته دنیا، یارانه حمل ونقل به قشرهایی 
اختصاص پیدا می کند که ضرورت دارد و نیازمند هستند و 
این طور نیست که نرخ حمل ونقل عمومی برای همه اقشار 
رایگان باش��د. وی در پاسخ به این سوال که شهردار تهران 
در گفت وگویی با یکی از س��ربازان، قول داده بودند که این 
قش��ر نیز تحت حمایت و یاران��ه بلیت مترو و اتوبوس قرار 

گیرند، گفت: حتماً این قشر مورد حمایت قرار می گیرند.
مع��اون حمل ونقل و ترافیک ش��هرداری تهران ادامه 
داد: براساس قانون، دولت، مردم و شهرداری هر کدام باید 
یک سوم از هزینه های تمام شده نرخ حمل ونقل را پرداخت 
کنن��د، اما در حال حاضر برخی س��هم خ��ود را پرداخت 
نمی کنند و برای توسعه، نیازمند واقعی شدن قیمت بلیت 
اتوبوس و مترو هستیم؛ هر چند می دانیم محدودیت هایی 

در شورا و فرمانداری وجود دارد.
حس��ینی درخصوص پروژه های ترافیکِی ش��هری که 
برخ��الف سیاس��ت های انس��ان محور، عابران پی��اده را به 
زیرزمین و فضا را برای تردد آس��ان تر خودروها در س��طح 
فراهم می کنند، گفت: پروژه پالزای ولیعصر اینگونه نیست، 
ما با یک فضای زیرسطحی روبه رو بودیم که محل اتصال دو 
خط اصلی مان بود و تالش کردیم از این فضای زیرزمینی، 

فضایی به نفع شهروندان ایجاد کنیم.

 اهدای 4 عضو بیمار مرگ مغزی
در چهارمحال و بختیاری

هماهنگ کنن��ده تی��م پیوند اعض��ا در چهارمحال و 
بختی��اری از اه��دای چهار عض��و بیمار م��رگ مغزی در 
شهرستان لردگان این استان به بیماران نیازمند خبر داد.

زهرا سیاح افزود: در ۲۸ بهمن ماه »نزاکت مشفق زاده« 
۳5 ساله به دلیل مسمومیت با گاز به بیمارستان شهدای 
لردگان منتقل شد. وی بیان کرد: با وجود تالش پزشکان، 
وی به علت ش��دت گازگرفتگی دچار ایست قلبی و مرگ 
مغزی ش��د و با رضایت خانواده اش، کبد، کلیه ها و نسوج 
وی برای پیوند به بیماران نیازمند در بیمارس��تان آیت اهلل 

کاشانی شهرکرد جداسازی شد.
از ابت��دای س��ال جاری تاکن��ون اعض��ای 17 بیم��ار 
مرگ مغزی در این اس��تان به نیازمندان اهدا ش��ده است. 
چهارمحال و بختیاری همراه با اس��تان های کوچک دیگر 
نظی��ر کهگیلوی��ه و بویراحمد از نظر آم��ار اهدای عضو به 
تناس��ب جمعیت در دوره های زمانی مختلف در رتبه های 

اول تا سوم کشور قرار داشته اند.

آلودگی هوا در شهرهای صنعتی به اوج می رسد
 س��ازمان هواشناس��ی کش��ور با اش��اره ب��ه غلظت 
آالینده های جوی در ش��هرهای صنعت��ی و پرجمعیت از 

افزایش غلظت آالینده ها در روز سه شنبه خبر داد.
به گزارش نسیم آنالین، س��ازمان هواشناسی کشور 
در اطالعیه ش��ماره 1۳۲ خود به وضعیت افزایش غلظت 
آالینده های جوی در شهرهای صنعتی و پرجمعیت اشاره 
و اع��الم کرد: با توجه به پایداری جو در س��ه روز آینده، 
افزای��ش غلظت آالینده های جوی در ش��هرهای صنعتی 
و پرجمعیت پیش بینی می ش��ود؛ ام��روز کیفیت هوا در 

محدوده ناسالم برای گروه های حساس خواهد بود.
براس��اس این اطالعیه در ش��هر تهران به دلیل تجمع 
آالینده ها از روزهای قبل، غلظت آالینده ها افزایش خواهد 
یافت و پیش بینی می ش��ود که ش��اخص کیفی��ت هوا به 
شرایط ناسالم برای تمام گروه های سنی برسد؛ از این رو به 
بیماران قلبی و تنفسی توصیه می شود از تردد غیرضروری 

در شهر خودداری کنند.

"قرارگاه انتخاباتی" تشکیل شد
سخنگوی ناجا از تشکیل قرارگاه انتخابات با توجه به 
در پیش ِرو بودن انتخابات شورای اسالمی شهر و ریاست 

جمهوری، خبر داد.
س��ردار سعید منتظرالمهدی با اش��اره به در پیش رو 
ب��ودن انتخاب��ات و وظیفه پلیس در قب��ل، حین و بعد از 
برگزاری انتخابات اظهار داشت: با توجه به برنامه ریزی های 
انجام شده، قرارگاه انتخاباتی برای انتخابات پیش ِرو ایجاد 
ش��د. وی افزود: با توجه به راه اندازی این قرارگاه، س��از و 
کاره��ای فعالیت قرارگاه انتخابات ب��رای یگان های حاضر 
در آن طراحی و تبیین ش��ده اس��ت. وی خاطرنشان کرد: 
خوش��بختانه اقدامات بس��یار خوبی در قالب این قرارگاه 
انجام شده و این قرارگاه در حال حرکت به سمت مکانیزه 

کردن سامانه ها و فرایندها است.
به گفت��ه فرمان��ده ناجا ق��رارگاه انتخاب��ات وظایف 
مختلفی برعهده دارد و یکی از اقداماتی که در حال حاضر 
در این قرارگاه انجام می ش��ود، بررسی موضوعات مرتبط 
ب��ا امنیت انتخابات و هماهنگی با دس��تگاه های دیگر در 

اجرای بهتر انتخابات در امنیت کامل است.

نجات جان ۳ نفر از چنگال قاتل خاموش
اس��تفاده از اجاق گاز برای گرم کردن خانه، منجر به 

گازگرفتگی یک زن و دو دختر نوجوان شد.
به گزارش تسنیم، ساعت ۲۳:۳5 شب دوشنبه گازگرفتگی 
در یک منزل مس��کونی در شهرک مسعودیه،  انتهای خیابان 
ش��هید ش��یرازی به س��امانه 1۲5 اعالم ش��د که به سرعت 
نیروهای عملیاتی ایستگاه ۳7 با هماهنگی ستاد فرماندهی 

سازمان آتش نشانی تهران به محل حادثه اعزام شدند.
عس��گر دهقان؛ فرمان��ده آتش نش��انان اعزامی درباره 
جزئیات ای��ن حادثه اظهار کرد: در یک س��اختمان چهار 
طبقه مسکونی همس��ایگان متوجه انتشار گاز مونوکسید 
کربن در یکی از واحدها شده بودند که نیروهای عملیاتی به 
محض رسیدن به محل حادثه با استفاده از ابزار مخصوص 
دِر ورودی واح��د مس��کونی را باز کردن��د و با به کارگیری 

دستگاه های تنفسی وارد واحد مسکونی شدند.
وی ادامه داد: آتش نشانان پس از جست وجو در محل 
حادثه با یک خانم س��ی و هش��ت و دو دختر س��یزده و 
پانزده س��اله که کاماًل بی حال بودند مواجه شده و قبل از 
رس��یدن امدادگران اورژانس مشغول امدادرسانی اولیه به 
مصدومان شدند. این فرمانده آتش نشانی خاطرنشان کرد: 
با حضور عوامل اورژانس و معاینه هر سه نفر مشخص شد 
ح��ال عمومی دو دختر نوجوان بهبود یافته اما با توجه به 
مسمومیت شدیدتر خانم جوان، وی برای اقدامات بعدی 

به مراکز درمانی منتقل شد.
علت بروز این حادثه را اس��تفاده از اجاق گاز برای گرم 
کردن هوای واحد مسکونی و در نهایت انتشار گاز خطرناک 

مونواکسید کربن اعالم کردند.

ن��دارد،  نف��س  خوزس��تان 
شهر زيس�ت 

مائده شیرپور
خوزستان برق ندارد، خوزستان 
آب ندارد، خوزس��تان تعطیل 
است، خوزس��تان... همه این ها عنوان خبرهایی است 
که در دو هفته اخیر از اس��تان خوزس��تان شنیده ایم 
خبرهای��ی که به دلی��ل تکرار مکرر و البته تش��کیل 
نشدن جلسه مدیران ارشد در این استان باعث شد تا 
رهبر معظم انقالب هم نس��بت ب��ه احقاق حق مردم 
این خطه به مس��ئوالن کشوری تذکر بدهند، چیزی 
که حاال ش��نیده شده باعث کلید خوردن طرح سوال 
از رئیس جمهور در صحن علنی مجلس خواهد ش��د، 
طرحی که چراغ خاموش فعال ۳7 امضا جمع کرده و 
به عقیده نمایندگان اس��تان در صورت علنی ش��دن 
می توان��د امض��ای اکثر قریب به اتف��اق نمایندگان را 

بگیرد. 

تماس تلفنی ابتکار با وزیر بهداشت عراق! 
می گوین��د دنب��ال کانون ه��ای داخل��ی بروید، 
می گویند بررس��ی کنید و مشکل را برطرف کنید تا 
مردم این اس��تان نفس بکش��ند، کار به جایی رسید 
ک��ه حتی مقام معظم رهبری با اش��اره به این جمله 
که »حوادث اخیر جنوب کشور حقیقتاً دل انسان را 
می خراش��د« تذکر دادند که مس��ئوالن باید موضوع 
را پیگیری کنند، ام��ا خانم ابتکار همچنان از تهران 
در حال پیگی��ری ماجرا در خارج از مرزهاس��ت. بر 
همین اساس چند ساعت بعد از تذکر رهبری ابتکار 
با وزیر بهداشت عراق درخصوص گرد وغبار صحبت 
و با اشاره به گفت وگوی تلفنی خود با "عدلیه حمود" 
وزیر بهداشت عراق، گفت: مهم ترین محور این گفت 
وگ��وی تلفنی، توفان های گرد و غبار و ضرورت مهار 
کانون ه��ای گرد و غبار عراق به ویژه کانون های موثر 
بر مناطق غربی و جنوب��ی ایران همچون تاالب های 

مرزی بود!
اینکه این مس��ئول حاضر ب��ه حضور در صحنه 
نشده و هنوز دنبال حل مشکل در خارج از مرزها را 
دارد جای بسی تامل دارد!! اما نمایندگان استان که 
ظاهرا از پیگیری ای اینچنینی ناامید ش��ده اند طرح 

سوال از رئیس جمهور را کلید زده اند.

آنهایی که پاسخگو نیستند
چه��ار روز اس��ت با موبای��ل و ثابت اس��تاندار 
خوزستان را می گیریم و کسی بر نمی دارد و جوابمان 
بوق ممتد است، معاون درمانی این استان همچنین، 
مسئوالن محیط زیس��ت و برخی نمایندگان هم در 
دس��ترس نیستد. سیدشریف حس��ینی با وعده یک 
ساعت بعد دل خوشمان می کند اما از آن یک ساعت 
ساعت ها می گذرد و در دسترس نیست. در این بین 
اما دل خوشیم که مس��ئوالن به دلیل درگیری هایی 
ک��ه برای پیگی��ری ماجرای خوزس��تان دارند وقت 
پاس��خ تلف��ن را ندارند. در این بین ام��ا دو نماینده 
فعلی و ی��ک نماینده قبلی که در بازرس��ی مجلس 
مش��غول است پاسخگوی ما می شوند تا یادمان برود 
در نشس��ت های خبری خانم ابتکار به دلیل نوشتن 

از ح��ق مس��لم رد دعوت نمی ش��ویم و این معاونت 
دوست ندارد سواالت روزنامه را پاسخ دهد.

 ناصری نژاد:
طرح سوال از رئیس جمهور در دستور است

مجی��د ناصری ن��ژاد رئیس مجم��ع نمایندگان 
خوزس��تان دل پ��ری از جای خالی دول��ت در بین 
مردم خوزس��تان دارد و با اشاره به اینکه از روز اول 
این موضوع را به رئیس جمهور گفته است، می گوید: 
شرایط خوزستان بحرانی است و این بحران به سطح 
باالیی رسیده است، موضوع از ده سال قبل آغاز و با 
بی تفاوتی تش��دید شد. مسئوالن رسیدگی نکردند و 
بر همین اساس می گویم که مشکالت بیشتر خواهد 
شد ما قبل از این در مراحل مختلف پیگیری داشتیم 
سوال و استیضاح و مکاتبه با دولت اما به هیچ جایی 

برای احقاق حقوق مردم خوزستان نرسیدیم.
وی ادام��ه داد: در دور هفت��م مجلس خودم از 
متکی سوال پرس��یدم، از باقی وزرا هم همینطور در 
این دوره از همان اول از وزیر نیرو سوال دارم، دنبال 
تحقیق و تفحص و انتقال آب هستیم و استیضاح وزیر 
نیرو را در دس��تور کار داریم، همزمان با ورود بحران 
به همراه همه نمایندگان اس��تان در هیات رئیس��ه 
تجمع کردیم، پزش��کیان در هیات زئیس��ه مجلس 
حتی اطالعیه تذکر به رئیس جمهور را پیشنهاد کرد 

بنویسیم و این کار نوشته و قرائت شد. 
رئیس مجمع نمایندگان خوزس��تان ادامه داد: 
تقریبا همه نمایندگان تذک��ر دادند و مصاحبه های 
مختلف داش��تند حاال در دس��تور نمایندگان برای 
سوال از رئیس جمهور در دستور کار قرار دارد و باید 

بگویم که این موضوع را ما دنبال می کنیم.
وی با اش��اره به اینکه مش��کل اصلی خوزستان 
مسئولین اجرایی هستند که برخورد جدی با حوادث 
نکردند و زمانی برای حل ماجرا نگذاشتند ادامه داد: 
سال گذشته همین اوضاع بود اما وقتی جو آرام شد 
و بح��ران فروکش کرد موض��وع را فراموش کردند و 
اگر مس��ئوالن سال 9۳ مش��کل پیش آمده را تدبیر 

می کردند اوضاع اینچنین پیش نمی رفت.

مدیریت سهل انگار و بی تفاوتی
ناصری نژاد ادامه داد: متاس��فانه مدیریت در این 
ماجرا س��هل انگارانه و بی تفاوت بوده اس��ت. داد زدیم 
و گفتیم جلوی عام��ل اصلی را بگیرید که انتقال آب 
اس��ت اما این موضوع را ملی ندی��ده و فکر کردند ما 
استانی با ماجرا برخورد می کنیم و مثال به دنبال رای 
در استان هس��تیم.گفتند بحث منطقه ای می کنید و 
برخی ها فکر کردند خوراک تبلیغاتی دارد، اما هنوز هم 
می گویم انتقال آب به صالح نیست و یکی از تبعات آن 
تاثیرات ریزگردها اس��ت، و وقتی آب خوزستان کم و 
تاالب خشک و جنگل خشک به صحرا تبدیل می شود 
اینها به منشا گرد و غبار تبدیل می شود و معتقدم نود 

درصد مشکالت از داخل است.
وی در پاس��خ به ابتکار که موضع خوزستان را 
تنها مربوط به داعش می داند گفت: آرزو داریم داعش 

نابود ش��ود اما خشک شدن ش��ادگان و هورالعظیم 
چ��ه ربطی به داعش دارد؟! مارون و جراحی و زهره 
هندیجان س��ه چهار سال است که آب ندارد داعش 
دشمن ماست اما نمی شود همه چیز را به گردن آن 

انداخت و مشکالت داخلی را ندید.
وی با اش��اره به سفر نمایندگان به استان درباره 
س��فری جمعی نی��ز گفت: رئیس کمیس��یون انرژی 
نماینده ماهش��هر در منطقه مستقر است و از دولت 
دعوت کردیم که جلسه را ببرد به خوزستان، از رئیس 
مجلس هم خواس��تیم که به ج��ای رئیس دولت که 

حاضر به سفر نشده این سفر را انجام دهد.
رئیس مجم��ع نمایندگان خوزس��تان گفت: در 
همین راس��تا جلسه کمیس��یون و مجمع وزیر نیرو و 
سازمان محیط زیست در کمیسیون انرژی روز پنج شنبه 
با اعضا، حضور وزیر نفت و نیرو و جهاد کش��اورزی در 
خوزستان برگزار می شود. تالش می کنیم رئیس جمهور 
ی��ا معاون اول وی را با خ��ود همراه کنیم هر چند که 

چند بار درخواستمان را بی پاسخ گذاشتند.
ناصری نژاد گف��ت: از مقام معظم رهبری نهایت 
تشکر را داریم و از خداوند درخواست سالمت ایشان 
را داریم، ایش��ان در بزن��گاه ورود پیدا کردند راه حل 
خروج دادند اما کاش مس��ئولین به فرمایش��ات آقا 
توج��ه می کردند. وی با اش��اره به ای��ن نکته که اگر 
رئیس جمهور روز اول سفر می کردند به اهواز تجمعی 
برگزار نمی شدگفت: امیدواریم مسئولین بیدار بشوند 

و به هوش بیایند و رسیدگی کنند تصمیمات عملیاتی 
بگیرند نه اینکه فقط توصیه بوده و مسایل کلی گفته 
بشود، رسیدگی مهم اس��ت، باید در عمل رسیدگی 
جدی کنند، حتی تاحاال نتوانس��تیم تعطیالت مردم 
را س��امان بدهی��م یکی می گوید تعطی��ل و دیگری 

می گوید تعطیل نیست! این خوب نیست 
وی با اش��اره به اینکه مش��کالت تنفسی چهل 
درصد افزوده ش��ده گفت: این موضوع نگران کننده 
اس��ت و از دولت هم��ه بیایند به م��ردم تصمیمات 

اجرایی بگیرند و بودجه الزم را در نظر بگیرند.

به روحانی گفتم حداقل به فکر رای خودت باش
رئیس مجمع نمایندگان خوزستان ادامه داد: به 
رئیس جمهور گفتم اگر به فکر مردم نیستید حداقل به 
فکر رای خودتان باشید، یک روز گرفتاری خوزستان 
۸00هزار بش��که تولید نفت را کم کرده اس��ت. این 
موضوع ثروت ملی است، گفتم به فکر مسایل باشید 

موضوعات امنیتی شوخی بردار نیست.
ناصری نژاد خاطر نش��ان کرد: وقت��ی ماجرا به 
جایی می رس��د که رهب��ری نگران می ش��ود یعنی 
بحران اس��ت و این شوخی بردار نیست. حاال مساله 
اس��تان نیست کل کش��ور درگیر اس��ت و من فکر 
می کنم روحانی اگر یک روز می گذاشتند و خودشان 
به خوزس��تان می آمدند کار عاقالنه ای بود که مردم 

را آرام می کرد. 

37 نماینده طرح سوال از رئیس جمهور را 
امضا کردند

جلی��ل مخت��ار نماینده م��ردم آب��ادان هم به 
سیاست روز گفت: پیش��نهاداتی درخصوص کنترل 
ریزگرد و مالچ باشی داده اند هزاران مصاحبه صورت 

گرفته که امیدوارم اثر کند.
وی گفت: بحث ریزگردها و برخورد با آن بحث 
مل��ی اس��ت، مجلس و دولت به دنبال حل مش��کل 
باش��ند نه اینکه فقط ش��عار بدهند. ورود پر برکت 
رهب��ری دیروز ب��ه این موضوع نش��ان ب��ر اهمیت 

موضوع دارد.
نماین��ده مردم آبادان ادام��ه داد: اینکه رهبری 
به مسئولین هش��دار بدهند می تواند فصل الخطابی 
باشد از دادن ش��عارها و انداختن مشکالت و دالیل 
به دوش هم و ب��ه دولت قبل پرهیز کنند. به دنبال 
حل معضل باشند امیدوارم شاهد این باشیم بحث از 
حالت شعاری از قول و وعده و وعید مسئولین خارج 
بشود و موضوعیت اجرایی شود و بحران حل شود تا 

مردم خوزستان آرام شوند.
وی گفت: هنوز جدی وارد سوال از رئیس جمهور 
نشده ۳7 امضا جمع شده هنوز رسما به هیات رئیسه 
داده نشده و این موضوع تا حدودی رسانه ای نشده و 
با اینکه مجمع روز پنج ش��نبه در استان خوزستان 
گرفته ش��ود در روزهای آینده افزایش پیدا می کند 

و باال می رود. 
مختار گفت: به دنبال مطالبات سیاسی نیستیم 
و تنها خواس��ته به حق مردم را پ��ی گرفته و اجازه 

برخورد سیاسی با امضا را نمی دهیم.
نماینده مردم آبادان گفت: مردم خوزس��تان ۸ 
س��ال از کشور دفاع کردند و از جان و مال گذشتند 
شایس��ته نیستند خوزس��تانی ها بیایند و قضیه را با 
تفک��ر سیاس��ی دنبال کنند و آن چیز که شایس��ته 

است احقاق حق مردم است.
وی درباره صحب��ت ابتکار درباره تقصیر داعش 
و نبود کانون داخلی ریزگرد نیز خاطرنشان کرد: ما 
برای اینکه مساله را به گردن دیگران انداخته و شانه 
خال��ی کنیم این موضوع را بیان می کنیم. هیچ وقت 
به دنبال ضعف خودم��ان نرفته ایم در حالی که اول 
منشا داخلی را باید بررسی کنیم و اگر منشا دیگری 
بود آن وقت می گویم خانم ابتکار ش��ما درست می 
گویید اما وقتی هنوز دنبال حل منشا داخلی نرفتیم 

ارائه این صحبت ها درست نیست.
مختار گف��ت: الحمداهلل مردم خوزس��تان صبور 
هستند و عاشق نظام و والیت و رهبری هستند و اجازه 
نمی دهند هیچ کس از پیگیری به حق خواسته هایشان 
بهره ب��رداری کند. الحم��دهلل اعتراضات با مجوز انجام 
ش��ده و یک بار هم نا بهنج��اری در آن نبوده و مردم 
براساس آن مطالبات به حق می کنند. حضور دولت و 
هیات دولت برای پیگیری موضوع بسیار تاثیر گذار و 

بارقه امیداست و از روز اول دنبال آن بودیم ولی...
 به نظر می رسد اگر دولت گالیه مندی خوزستان 
را پاس��خ ندهد بای��د حداقل به نماین��دگان آنها در 

صحن پاسخ داده و مجددا رای اعتماد بگیرد.

روايت اوضاع آشفته مردم خوزستان از زبان نمايندگان استانی

روحانی به خاطر خوزستان 
جواب پس می دهد


