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نماینده مردم شیراز :
رسانه بهترین قدرت برای ارکان نظام 

اسالمی است 
نماینده مردم شــیراز و زرقان در مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه رســانه بهترین قدرت برای 
ارکان نظام اسالمی است، گفت: رسانه و خبرنگار 
نباید تنها بلندگوی مســئوالن شــود، البته ایجاد 

فرصت برای ارائه عملکرد انقالب ضروری است. 
ابراهیــم عزیزی، نماینده مردم شــیراز و زرقان 
در مجلس شــورای اسالمی ، در نشست خبری با 
خبرنگاران در شیراز ضمن تسلیت ایام سوگواری 
اباعبداهلل)ع( و پاسداشت هفته خبرنگار، بیان کرد: 
یکی از رسالت سنگین رسانه ها انتقال ناب فرهنگ 

عاشورایی است.
وی به نقش و اهمیت جایگاه خبرنگاران اشــاره 
کرد و افزود: اگر از نگاه مادی به این نقش بپردازیم، 
متوجه می شویم که عایدی برای خبرنگار ندارد و 
بلکه خبرنگار با یک عشــق و اعتقاد و انگیزه وارد 
این عرصه و متحمل سختی ها و بد رفتاری ها و بی 

مهری ها شده است.
عزیزی تصریــح کرد: گاهی خبرنگار برای تولید 
یــک خبر کــه منطبق بر حــق و منطق و اصول 
حرفه ای است چه بسا که هزینه سنگینی پرداخت 

کرده است، البته نباید مصلحت را نادیده گرفت.
وی به خبرنگاران بابت انتخاب این رسالت باید 
تبریک گفت و افزود: رسانه و خبرنگار نباید تنها 
بلندگوی مسئوالن شود، البته ایجاد فرصت برای 
ارائه عملکرد انقالب ضروری است.عزیزی با بیان 
اینکه اطالع رسانی شــفاف، صریح و به موقع از 
اصول حرفه ای رسانه هاســت که خوشــبختانه 
استان فارس از وجود چنین رسانه هایی بهره مند 
اســت، تأکید کرد: رســانه بهترین قدرت برای 
ارکان نظام اســالمی اســت، چرا کــه می تواند 
با اصــول حرفــه ای، اراده های سیاســی، الهی، 
اعتقــادی، فرهنگــی و انقالب اســالمی را در 

مخاطب خود تفهیم کند.
نائــب رئیس کمیســیون امنیــت ملی مجلس 
شــورای اســالمی تصریح کرد: در عرصه رسانه با 
پدیده های نوظهور هم مواجه هســتیم که باید آن 

را به عنوان یک فرصت تلقی کرد.
وی در بخــش دیگری از ســخنان خود با بیان 
اینکه در کنار قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای 
قانون، مردم از نمایندگان انتظارات به حق دیگری 
هم دارنــد، گفت: خود را ملکف کرده ایم با مبنای 
فکری و اندیشــه ای در مجلس یازدهم، پروژه های 

بزرگ، محرک و زیربنایی استان را دنبال کنیم.
برخورد با مدیرانی که نقدپذیر نیستند

عزیزی با تصریح اینکه هر مدیر و مســئولی که 
فرصت نقد و اطالع رســانی را از خبرنگاران بگیرد 
طبق وظیفه نظارتی با وزیر مربوطه پیگیری کند، 
گفت: تا پای عــزل چنین مدیرانی، پیش می روم.

وی بــه عقــب ماندگی هایی که حاصــل برخی 
ناهماهنگی هاســت هم اشاره و وجود ترافیک زیاد 

در شیراز را نبود 
کمربندی های شــمالی، جنوبی، شمال شرق و 
...دانست و گفت: وقتی جمعیتی مانند کالن شهر 
شیراز فاقد کمربندی باشد، طبیعی است که حجم 
زیادی از تردد و ترافیک در شــبکه شهری نمایان 
شــود. مشکل ترافیک شــیراز با شعر و شعار حل 

نمی شود.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای 
اســالمی در خصوص انتصابات انجام شــده طی 
یکســال اخیر در فارس هم بیــان کرد: یک گروه 
از مدیران اســتان، مدیرانی خوب و دارای تجارب 

و قابلیت هستند که باید از آن ها حمایت شود.
عزیــزی ادامه داد: یک گــروه از مدیران اگرچه 
از تجــارب الزم برخوردار نیســتند، امــا دارای 
انگیزه هســتند و می توان با صبر و پشــتیبانی و 
حمایت های ملی و اســتانی به آنها فرصت داد تا 
خود را ثابــت کنند.اما گروهی از مدیران نه توان، 
نه تجربه و نه قابلیت دارند و نه ســزاوار هستند و 
معتقدم نباید اجازه داد اســتانی به بزرگی فارس، 
در اختیــار مدیران کوچک و کم تــوان قرار داده 

شود.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای 
اسالمی گفت: دولت و وزارتخانه ها در حال ارزیابی 
مدیران اســتانی هســتند که با اعالم نتایج آن ها، 

تکلیف مدیران ناکارآمد روشن می شود.
وی در پاســخ به ســؤالی در خصوص چگونگی 
تعامل و انســجام نمایندگان فــارس در مجلس، 
افزود: نمایندگان استان، نماینده و منتخب مردم 
هستند و تمام تالشــمان هم در مجلس یازدهم، 
نهایت انســجام و هماهنگی بوده اســت.عزیزی با 
تصریح اینکــه جنس نمایندگی با جنس مدیریت 
اجرایی با هم متفاوت است، گفت: اختالف سلیقه 
بین نمایندگان طبیعی اســت و نهایتا در مجلس 
یک موضوع به رای گذاشــته می شود و نباید این 
دیدگاه را به معنای  اختالف بین نمایندگان تلقی 

کرد.
وی همچنین در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر 
اینکه گفته می شــود احتماالً شما استاندار بعدی 
فارس باشید هم تأکید کرد: افتخار بنده نمایندگی 
مردم شــیراز اســت و آن را با چیز دیگری عوض 

نمی کنم.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای 
اســالمی در خصوص بودجه فارس هم بیان کرد: 
بودجه این اســتان در سال ٩٩، بیش از سه هزار 
میلیارد تومان بوده که در ســال ١٤٠٠ به هشت 
هزار میلیارد تومان رسیده و امسال هم به ٩ هزار 

میلیارد تومان افزایش یافته است.
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سرپرست بیمه سالمت استان کرمانشاه
خدمت گذاری ورضایت مردم در 

اولویت اموراست
     آیین تکریم ومعارفه مدیرکل بیمه سالمت  استان 
کرمانشاه  درسالن اجتماعات  این اداره کل برگزارشد؛ 
در این نشست دکتر تحویلیان، سرپرست بیمه سالمت  
با بیــان اینکه تنهاانگیزه را خدمــت گذاری و« کار« 
دانســت، گفت : خدمت گذاری ورضایت مردم وارباب 
رجوع در اولویت اموراست. وی لزوم بررسی موضوعات 
ومشــکالت به همــراه ارائه راهکارهــا درحوزه های 
مختلف  راخواستارشد.  درابتدای این جلسه، اصالنی 
، مدیر کل دفترحراســت سازمان بیمه سالمت ایران، 
با اشاره به اقدامات ارزنده ای که در این سازمان انجام 
گرفته، بیان داشت : مبالغ خوبی در خصوص پرداخت 
هزینه هــا ومطالبات مراکز درمانــی مصوب گردیده 
است واز اقدامات شایسته ســازمان می توان به ارائه 
خدمات بیمه درمان ناباروری اشاره که 5 هزار میلیاد 
تومان برای این امر در نظر گرفته شــده اســت.   در 
این مراسم از زحمات دکتر امید قادری تکریم ودکتر 
رضا تحویلیان بعنوان سرپرست  بیمه سالمت استان 

کرمانشاه معرفی گردید.

نقش حوزه رسانه شهرداری در 
امیدآفرینی و افزایش اعتماد 
شهروندان به مدیریت شهری

سرپرست شهرداری کرج تاکید بر اینکه تصور توسعه 
شهرهای امروزی بدون حضور خبرنگاران غیرممکن 
است، افزود: اصحاب رســانه تاثیر به سزایی بر افکار 
عمومی، پرورش شهروندانی نقاد و مطالبه گر و جلب 
مشارکت آنها درفعالیت های اجتماعی، فرهنگی و ... 
دارنــد .    منوچهر غفاری  با کارکنان حوزه رســانه 
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری کرج 
دیــدار و گفت وگــو کرد. وی در حاشــیه این دیدار 
با بیان اینکه امســال روز خبرنگار با روز عاشــورای 
حســینی )ع( تقــارن پیدا کرده بــود، افزود: ضمن 
تسلیت شهادت امام حســین )ع( و یاران باوفایشان 
و ادای احترام به مقام شهدای رسانه، روز خبرنگار را 
به همه اصحاب رسانه به ویژه همکارانم در مجموعه 

مدیریت شهری تبریک می گویم.
 رســالت خبرنگاران روشــنگری و آگاهی 

بخشی به جامعه است 
وی با اشــاره به رســالت مهم خبرنگاران ادامه داد: 
رســالت خبرنگاران روشــنگری و آگاهی بخشی به 
جامعــه اســت و امیدواریم همه اصحاب رســانه به 
ویژه خبرنگاران حوزه مدیریت شــهری، بدون نگاه 
جانبدارانــه و رعایــت انصاف در مســیر تحقق این 
رســالت حرکت کنند.وی با تاکید بــر اینکه تصور 
توســعه شــهرهای امروزی بدون حضور خبرنگاران 
غیرممکن است، افزود: اصحاب رسانه تاثیر به سزایی 
بر افکار عمومی، پرورش شهروندانی نقاد و مطالبه گر 
و جلب مشــارکت آنهــا در فعالیت هــای اجتماعی، 
فرهنگی و ... دارند. سرپرست شهرداری کرج با بیان 
اینکه روابط عمومی به ویژه حوزه رسانه نقش مهمی 
در تحوالت شــهرداری دارد، گفت: حوزه رســانه با 
انعکاس عملکرد و تصمیمات مدیریت شهری، نقش 
به سزایی در امیدآفرینی و افزایش اعتماد شهروندان 
به شــهرداری ایفا می کند.وی ادامه داد: در شــرایط 
موجود نیاز اســت تا عملکرد مثبت و اقداماتی که از 
ســوی مدیریت شهری صورت می گیرد انعکاس پیدا 
کند چون شهروندان از ما انتظار خدمت دارند و باید 

این خدمات به درستی اطالع رسانی شود..
ضرورت انتقاد از خود برای اصالح مشکالت    
این مســئول تاکید کرد: بدون شــک اگر اقدامات و 
خدمات مدیریت شــهری  در شرایط و زمان مناسب 
انعکاس پیدا نکند، اثرگذاری الزم را در بین شهروندان 
نخواهد داشت و اینجاست که نقش خبرنگاران حوزه 
رســانه مشــخص می شــود.غفاری با تاکید بر اینکه 
خبرنگاران حوزه رسانه شهرداری همیشه نباید راوی 
اتفافــات خوب باشــند، گفت: گاهــی الزم همکاران 
ایــن حوزه به بیان ایرادات و مشــکالت این مجموعه 
بپردازند تا اگر عملکرد اشــتباهی وجود دارد، اصالح 
شــود.غفاری با اشاره به اینکه خبرنگاران حوزه رسانه 
شــهرداری، به عنوان پل ارتباطی بین این مجموعه 
و شــهروندان باید دانش و تخصص به روزی داشــته 
باشند، اضافه کرد: پرســنل حوزه رسانه شهرداری با 
تکیه بر تخصص، تعهد و تجربه، وظیفه دارند  در مسیر 
شناسایی مشکالت شهر و شهروندان و انعکاس آنها به 
مدیران شهری گام بردارند.این مسئول در پایان گفت: 
امیدوارم با تالش مدیران شــهری و همدلی و تعامل 
بیشتر حوزه رسانه شهرداری با اصحاب رسانه، کرج به 

شهری آباد و پویا تبدیل شود.
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 به نظر شما بهترین دوره تیم ملی بعد 
از انقالب چه زمانی بود؟

مــن دوران مربیگری آقــای مایلی کهن را 
بهتر میدانم. اگرچه در آن زمان همه اعتقاد 
داشــتند که این تیــم راه به جایی نخواهد 
بــرد و حتی از گروهش هــم صعود نخواهد 
کرد. ولی ما جوان ترین تیم ملی را داشتیم. 
یزدانی،  داریوش  میناونــد،  مجیدی،  فرهاد 
مهدی پاشــا زاده و جوانــان دیگر که بعدها 
شــاهد بودید از لژیونرها و بازیکنان مطرح 
باشگاه های داخلی و خارجی شدند و دیدید 
که نتایج خوبی هم گرفتیم. در همان موقع 
هم آقایان زمزمه هایی می کردند و حتی یک 
روز هنــگام تمرین تیم ملی شــاهد حضور 
آقای »آلفرد ریــدل« هم بودیم و این یعنی 
کارشــکنی ها در فوتبال ما سابقه بسیار دارد 
و متوجه می شــوید که چقدر این کار تأثیر 
منفی در روحیه بازیکنان و کادر فنی داشت 
و همیــن کارها می تواند نظم در هر کاری را 

نابود کند.
 بهترین مربی خارجی ازنظر شــما از 
جام جهانی 1998 تا به امروز چه کسی 

بود؟
من آقای ایویــچ را بابت عملکــرد و برانکو 
را بابــت تالش بــرای نظم و دیســیپلین و 
کی روش را بابت فنی بودن می پســندم. اگر 
چه کیروش کال با ایرانی ها با تحقیر برخورد 
می کرد و فقــط با بازکنــان موردعالقه اش 

خوب بود.
 قوی ترین تیم ملی بابت نتایج را کدام 

تیم میدانید؟
تیم ملی سال ١٩٩8 که ثمره تالش دو سال 
آقــای مایلی کن بود را بهتــر میدانم. بابت 
معرفی جوان هایی که کمترینشان ١7 سال 
سن داشت و باعث شــد که پشتوانه خوبی 

برای سال های بعد تیم ملی باشد.
ازنظر  فوتبال  فدراسیون  موفق ترین   

شما؟
آقــای صفایــی فراهانی موفق تریــن مدیر 
فدراســیون بودند. به دلیل اینکــه از افراد 
باســواد وکاربلد در بدنه فدراسیون استفاده 
کردند. ســاختمان فعلی فدراسیون فوتبال 
را خریدنــد. کمپ تیم ملــی را احیا کردند. 
بحث درآمدزایی در فوتبال توســط ایشــان 
کلید زده شــد تا طبق مصوبات فیفا و آسیا 

فوتبال ایران حرفه ای شود. بعد از ایشان هم 
آقــای دادکان موفق عمــل کردند که البته 
ادامه دهنده راه صفایــی فراهانی بودند. اگر 
چه من از منتقدان آقای دادکان هســتم و 
اختالف نظر داریم ولی ایشان هم خوب عمل 
کردنــد. آنچه در زمان صفایی فراهانی اتفاق 
افتاد و نمره منفی ایشــان بود، بابت مشاوره 
اشــتباه و اعمال نظر بعضی از آقایان بود که 
طالبی را به جــای ایویچ آوردنــد. امیدوارم 
این اتفاق برای اسکوچیچ نیفتد. ولی اگر به 
وحید هاشــمیان به عنوان نفر دوم کادر فنی 
تیم ملی قــدرت عمل بدهند، نتیجه بهتری 
می تــوان گرفــت، چراکه هاشــمیان ازنظر 
اخالقی و فنی و سوابق فوتبال در اروپا، خیلی 
می تواند تأثیر داشته باشد. بابت مدیریت تیم 
ملی هم کســی در حد کریم باقری و حتی 
باالتر نیاز هســت که هم کاریزما دارند و هم 

بازیکنان حرفش را بخوانند.
 در رابطه با شرایط کنونی فدراسیون 

چه دیدگاهی دارید؟
از اســکوچیچ شــروع کنم کــه در یکی از 
مسابقات داخلی، دو نفر از دالل ها در جایگاه 
ویژه در کنار ایشــان نشســته بودند و همه 
فوتبالی ها ایــن را دیدند. من در مصاحبه ها 

این مشــکل را به مسئوالن هشــدار دادم. 
بازهم می گویــم که مراقب انتخاب بازیکنان 
از طرف ســرمربی تیم ملی باشند. قطعاً نظر 

دالل ها بر تفکر ایشان تأثیر دارد.
در رابطه با مدیریت فدراسیون هم متأسفانه 
این کت به تن خیلی ها گشــاد است. بعضی 
از آقایان هم در خواب این پست مدیریتی را 
هم نمی دیدند. تا زمانی که شایسته ساالری 
نباشد، این رفت وآمدها در ورزش ایران ادامه 
خواهد داشت. نمره مثبت فدراسیون از زمان 
عزیــزی خادم تاکنون، فقــط صعود به جام 
جهانی بوده و تمام. شــاید همین امر باعث 
پوشش نمرات منفی باشد که بازتابش بعدها 
مشخص خواهد شــد. اگر االن فدراسیون را 
در حال نفس کشــیدن می بینید، به خاطر 
کمیته های داخلی و دپارتمان های سازمانی 
هســت که از پیش کســوتان تشکیل شــده 
اگرچه جدیــداً هیچ تأثیری در رأی گیری ها 
و عــزل و نصب ندارند. کانــون مربیان فقط 
بــرای تعیین مربیان داخلــی برای تیم های 
ملــی بانوان و آقایان می توانــد نظر بدهد و 
حق رأی دارد. ما به شایسته ها رأی می دهیم 
نه به سفارش شدگان و این دالل ها هستند 
که بــرای حضور مربیان خارجی و قراردادها 

تعییــن تکلیــف می کننــد. ورزش ایــران 
موج سوار نمی خواهد. ما به کسی نیاز داریم 

که موج مثبت ایجاد کند.
  و حــرف آخر در رابطــه با تیم ملی 

فوتبال؟
مــا زمان کمی در اختیــار داریم. االن زمان 
خانه تکانی نیســت. حضور مربی جدید هم 
توجیهی ندارد. کسی که قرار است بیاید مگر 
چکار می خواهد بکند؟ از آستینش موفقیت 
بیرون میاورد؟ زمان برای این کارها نداریم. 
تنها راهکار حمایت روحی روانی از تیم ملی، 
کنترل آقای اسکوچیچ بابت حضور و دخالت 
دالل هــا در انتخاب بازیکنــان، قدرت عمل 
دادن به وحید هاشمیان در کادر فنی است. 
ضمنــاً وقتی کمیته فنی ســابقه حضور در 
کادر تیم ملی ندارد چگونه می تواند نظارت 
به اعمال آن ها داشــته باشــد؟ مگر کمیته 
فنی چقدر حرفش تأثیر دارد؟ حاشــیه های 
تیــم ملی نه با فوتبــال همخوانی دارد و نه 
با اخالقیات. فدراســیونی کــه مدیر ندارد. 
سرپرســت موقت دارد که حتی نمی تواند با 
کســی قرارداد ببندد. قبول کنید که شرایط 
کنونــی شایســته فوتبال ایــران و کارنامه 

فوتبال ایران نیست.

محســن افالکی - در روزهایی که بالتکلیفی در فوتبال ایران به اوج خود رسیده 
و همه چیز به داللی و پشت پرده ختم می شود، بزرگان فوتبال و موسپیدکرده ها 
بیرون از گود مانده اند. البته در کشــور ما، کارهــای عجیب وغریب زیاد اتفاق 
می افتد. برای فوتبال ملی و باشــگاهی دالل ها تصمیــم می گیرند و راحت تر در 

ساختمان فدراسیون و باشگاه ها تردد می کنند.
چندی پیش که عزیزی خادم را عزل کردند، مو سپیدان گفتند که با رفتن او حال 
فوتبال ما بهتر نخواهد شد. اسکوچیچ با بهترین بازیکنان و لژیونرها توانست به 
جام جهانی برسد و تا عرش او را باال بردند و بر زمینش زدند و هنوز معلوم نیست 

عاقبتش چه خواهد شد.
 پرونده های فوتبال باشگاه های ایران در دادگاه های فیفا، بدهی های باشگاه های 
داخلی، حذف دو باشــگاه مطرح در جام های آسیا، احکام عجیب وغریب کمیته 
اخالق، حکایت از آشــفتگی در فوتبال ایران را دارد و شاید روزی نوبت شکایت 

اسکوچیچ هم بشود.

 در راهروهــای مجلس برای هدایت تیم ملی هم اندیشــی می کنند، درحالی که 
خاک خورده های فوتبال از بابت ســنوات و معیشتشان هم بالتکلیف هستند. در 
روزهای سخت اقتصادی و معیشتی و تحریم ها، شاهد جابجایی ارقام نجومی بابت 

قراردادهای ورزشی هستیم که در آخر خروجی مناسبی ندارد.
سقوط یک پله ای ایران در رنکینگ فیفا بعد از شکست از الجزایر، حضور برخی 
بازیکنان در دفتر ریاست جمهوری و بیانیه سخنگوی دولت مبنی بر اینکه دولت 
در ماجرای تیم ملی ورود نمی کند، همگی باعث ایجاد حاشــیه هایی شــده که 

می تواند به رانت هایی ختم شود.
 در همین ارتباط با »نادر فریاد شیران« که از فوتبالیست ها و مربیان ایرانی که در 
مقدماتی جام جهانی سال 1998 در کنار محمد مایلی کهن، سکان دار تیم ملی بود 
و گرفتار حاشــیه هایی از همین جنس شد و هم اکنون مانند بزرگانی دیگری نیز 
خارج از گود مانده اند، به گفتگو نشســتیم و اوضاع آشفته فوتبال ایران را مرور 

کردیم به گفتگو نشستیم.

در گپ و گفتی با »نادرفریادشیران« مطرح شد 

دالل ها و آبروی فوتبال ایران

مدیرکل راه و شهرســازی استان مرکزی از رفع تصرف 8٩ 
هزار و ۲۳5 متر مربع از اراضی دولتی به ارزش ۳هزار 5٠١ 

میلیارد و۳8٠ میلیون ریال درتیر ماه امسال خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه وشهرســازی) اســتان 
مرکزی(، حمیــد اِنعامی از اجرای یک مــورد رفع تصرف 
فوری، 7 مورد اجرای احکام قطعی شامل  ۲مورد خلع ید و 
5مورد قلع وقمع به منظور رفع تصرف اراضی ملی و صیانت 

از بیت المال در تیر ماه امسال خبر داد.
مدیرکل راه و شهرســازی اســتان مرکزی در ادامه افزود: 
ایــن مهم با تالش گشــت یگان حفاظت ایــن اداره کل با  

انجام ۳۶٠ مورد گشت بصورت)خودرویی –موتورسیکلت( 
صورت پذیرفته که در عملیات هــای جداگانه رفع تصرف 
8٩ هزارو ۲۳5 متــر مربع از اراضی دولتی به ارزش ۳هزار 
و5٠١میلیــارد و ۳8٠ میلیون ریال، شــامل رفع تصرفات 

فوری و اجرای احکام قطعی قضایی است.
اِنعامی در ادامه بیان داشت: ارزش ریالی بیشترین آمار رفع 
تصرفات استان مرکزی مربوط به شهرستان ساوه  به ارزش 
١هزار و٩8١  میلیــارد و ۳8٠میلیون ریال بوده که از این 
حیث شهرســتان خنداب با ١هزار و ۲٠٠ میلیارد ریال در 

رتبه دوم قرار دارد.

وی اضافه نمود : بیشــترین رفع تصرفات از حیث مساحت 
در این مدت متعلق به شهرســتان ساوه به میزان ۶١هزار و 
۲۳5 متر مربع بوده که از این حیث شهرســتان خنداب با 

۲٠هزار  متر مربع در رتبه بعدی قرار دارد.
مدیر کل راه و شهرســازی اســتان مرکزی تصریح کرد: 
ســامانه ارتباط مردم بــا یگان حفاظــت اداره کل راه و 
شهرسازی استان در زمینه زمین خواری با شماره ١۶5۶ 
آماده دریافت هرگونه اخبار و گزارشات مردمی در راستای 
مقابله با هرگونه تصرف اراضی تحت پوشــش درسراســر 

استان است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اعالم کرد:

رفع تصرف ۸۹هزار و ۲۳۵ مترمربع از اراضی دولتی در استان مرکزی 

سازمان 
روزانهمآگهی ها
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