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اجتماعی-   سیاسی 

هفته نامه منطقه ای

صبحانه کاری و صبحانه بیکاری
مدتی است برخی از بزرگان اقتصاد و سیاست و یا 
اشخاص مشابه آن ها )صبحانه کاری( تشکیل می 
دهند و مسائل پیش رو را بررسی و شاید حل و 
فصل هم بکنند که چقدر خوب همزمان با صرف 
صبحانه یا صبخامه که میل می کنند برای اوضاع 
پیش آمده هم برنامه ریزی می کنند، چه اشکالی 
دارد در حالی که چای داغ می نوشند درباره داغی 
بازار فالن کاال یا فالن خدمات بحث و گفتگو 
شود و همزمان با باال رفتن و پایین آمدن قاشق 
های مرباخوری و کره خوری نگاهی به باال رفتن 
و پایین آمدن نرخ اجناس داشته باشند که در چنین 
زمانی منشی جلسه باید حواسش باشد اگر رئیس 
این  بداند  باید  کرد  تمجیدی  یا  تعریف  جلسه 
تعریف و یا تمجید از صبحانه است یا از بحث 
این گفتگوها ممکن است  های مطرح شده که 

برنامه ای برای آینده باشد ...

نقش »پسماند« در »اصفهان« 
شدن »اهواز«!!

عوارض  شهروندان  درصد   91 اهواز:  شهردار 
پسماند را پرداخت نمی کنند.  بعد می گویند چرا 

شهر ما مثل تهران و اصفهان نیست!
از  عزیز  شهردار  جناب  مثل  منم  کنید  باور 
شهروندان عزیز و حتا خودم بسیار بسیار گله 
مندم و اول باید یك سیلي، ببخشید، یك سوزن 

به خودم بزنم! 
به گمانم کالفه هم شده باشم از پرداخت نکردن 
عوارض پسماندم! اصلن چه معني دارد عوارض 
پسماند ندهیم بعد انتظار داشته باشیم شهرداري 
نسبت به ایجاد خیابان و کوچه و میدان و باغ های 
عمومی و مجاری آب و توسعه معابر اقدام کند و 
فضاي سبز شهرمان مثل تهران و اصفهان حتا باالتر 

از استاندار و فرماندار ...

صفحه2  

افزایش همزمان آمار حضور زنان 
در آموزش عالی و بیکاری آنها

اشتغال زنان در ایران همواره محل بحث های زیادی در جامعه ایران بوده. در ابتدا 
و اواسط دهه ۸۰ موجی فراگیر به استقبال حضور پر رنگ زنان در آموزش عالی 
رفت. زنان تواستند در این دهه بیش از مردان کرسی های آموزش عالی در ایران 
را تسخیر کنند اما آنچه امروز شاهد آن هستیم، افزایش قابل توجه سهم زنان 
مرکز  از سوی  که  آماری  براساس  تکمیلی است.  با مدارک تحصیلی  اما  بیکار 
ایران منتشر شده است در سال 1۳۸۷، سه میلیون و ۴۷۸ هزار زن فارغ  آمار 
التحصیل دانشگاهی وجود داشتند که از میان تنها حدود ۳۰ درصد دارای شغل 

بودند و ۶۰ درصد بقیه غیرفعال یا بیکار بودند.
حاال براساس آماری که مرکز آمار ایران منتشر کرده است...

گم شده اصولگرایان!

 زمانی که حزب ریشه داری مثل حزب موتلفه که همیشه سعی کرده مسیر درست 
را برود و حرف های درست بزند تصمیم می گیرد حساب خود را از باقی گروه ها

 و در جبهه اصولگرایی جدا کند باید عمق فاجعه را دریافت. آن ها هم متوجه شده 
اند که هیچ اراده جدی در پشت این ادعا ها برای اتحاد وجود ندارد

هنوز زمان زیادی تا انتخابات مجلس باقی مانده، اما به نظر می رسد جریان اصولگرا تا 
حدود زیادی برای ورود به فضای انتخاباتی عجله دارد و برای تهیه لیست انتخابات، 
فعالیت خود را آغاز کرده، اما آنچه از شواهد و قرائن پیداست، نه تنها نتوانسته اند 
انسجام خود را به دست بیاورند بلکه نسبت به دوره قبل فضای چنددستگی میان 

آن ها افزایش پیدا کرده است.
در همین خصوص ابوالقاسم رئوفیان فعال سیاسی اصولگرایان طی گفتگو با فرارو 

عنوان کرد: »اگر سابقه اظهار نظر های اصولگرایان را بررسی کنید...
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گاو میش آباد مشعلی به سمت آخر آسفالت؛ جایی 
در دل شهر اما با خیابان های گلی، خانه های محقر 
که وقتی از خیابان هایش رد شوی بویی ناخوشایند 
تلفیق شده از زباله و فضوالت حیوانات، چند دقیقه 
ای ماندن پشت ترافیك ناشی از عبور گاو میش ها 

را غیر قابل تحمل می کند و در کنار آن چوپانی زنان 
تعجبت را برمی انگیزد.

تصویرهایی  چنین  دیدن  اما  اهواز  مردم  برای 
آشناست؛ مناطقی که جزو روستاها به حساب نمی 
آیند و اهالی آن اکثرا کشاورزان و دامدارانی هستند 

که هوای دام هایشان را بیشتر از خود دارند، مردمانی 
که آرزوهایشان برای قشر امروز باورنکردنی است، 
را  سفیدش  دشداشه  روز  هر  است  پیرمرد حاضر 
بشورد، زن چوپان راضیست وقتی دامها را به چرا 

می برد تا زانو در گل باشد

زندگی در میان زباله و فضوالت 
حیوانی به قیمت “گاومیش”
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برخورد به جای تشویق با ارزان فروشی
اختالف آژانس های مسافربری هوایی درباره نحوه قیمت گذاری و تعیین قیمت 
بلیت پروازهای هوایی در چند روز اخیر به اوج خود رسیده است. در ماه های 
اخیر، یك آژانس مسافرتی اقدام به ارائه تخفیف در قیمت فروش بلیت پروازهای 
هوایی داخلی کرده است، به طوری که این آژانس، بلیت را با تخفیف های 5 
تا 9 درصد به مشتریان می فروشد. مسئوالن این شرکت مسافرتی هدف از 
ارائه تخفیف در بلیت پروازهای هوایی را خدمت رسانی با کیفیت و در عین 
حال ارائه قیمت ارزان و مناسب به مردم اعالم کرده اند. آن ها می گویند که این 
سایت از سود خود در بلیت پروازهای هوایی به منظور حمایت اقتصادی از 
مشتریان می گذرند و بلیت هواپیما را با قیمت ارزان و مناسب به فروش می رساند. 
این سیاست و اقدامات موجب شد که تعدادی از دفاتر خدمات مسافرتی از 
این آژانس مسافرتی شکایت کنند و در نهایت نیز انجمن صنفی دفاتر خدمات 
مسافرتی هوایی و جهانگردی ایران به این شرکت به دلیل ارزان فروشی بلیت 

هواپیما اخطار تهدیدآمیز ارائه کرد. /خانه ملت

رانت خواران مانع استیضاح وزیر می شوند 
محمدصادق حسنی جوریابی در گفت وگو با خانه ملت، در خصوص واردات 
برنج به کشور، اظهار داشت: برخی از افراد که از رانت استفاده می کنند در کنار 
وزیر جهاد کشاورزی حضور دارند که مانع از عملکرد مناسب وی می شوند، یك 
بار طرح استیضاح آقای حجتی را مطرح کردیم که موفق شد با اختالف اندکی 
اعتماد نمایندگان را کسب کند مجددا طرح استیضاح وی را تقدیم هیات رئیسه 
مجلس شورای اسالمی کرده ایم. عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی 
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه نیاز کشور به واردات برنج ساالنه کمتر از یك 
میلیون تن است، گفت: از ابتدای سال تا کنون یك میلیون و 2۰۰هزار تن برنج 
وارد کشور شده در حالی که تنها نیاز به ۸۰۰ هزار تن برنج وارداتی وجود دارد.

انتقاد تند رحیم پور ازغدی از حوزه: نباید
 حرف های چهل سال پیش را تحویل مردم بدهیم

حسن رحیم پور ازغدی در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه تهران، اظهار 
کرد: رصد مستمر تحوالت در زمینه علمی، فرهنگی و فناوری و حمایت از نظریه 
پردازی و مناظره در حوزه و دانشگاه بر عهده شورای عالی انقالب فرهنگی است، 
شما باید از مدیریت حوزه ها جواب بخواهید که با کرسی های مناظره و نظریه 
پردازی چه کردید؟ با مواردی که تصویب شد و اجرایی نشد چه کردید؟ اکنون 
ده ها هزار طلبه شفاف و خالص در اختیار مدیران حوزه علمیه است، نباید ما 

حرف های چهل سال پیش را تحویل مردم بدهیم.

ابطحی: تمایل به کسب قدرت اصالح طلبان را 
به بنگاه کاریابی تبدیل کرده است

محمدعلی ابطحی گفت: جریانی که آینده ایران را می تواند مدیریت کند یك 
جریان سیاسی جدید نیست بلکه جریانی است که فهمی از واقعیت های اجتماعی 
داشته باشد. دنیای پسا ارتباطات یك دنیای کامال متفاوتی است و این دنیا با 
چهره ها و اندیشه هایی که نتوانسته اند. موج جدی باعث شده که نیروهای اصیل 
تر و کارآمدتر منزوی شدند و دوم آنکه هزینه اصالح طلبی باال رفت، سوم اینکه 
اعضایی که در رده های مدیریتی قرار گرفتند ظرفیت های الزم را نداشتند، چهارم 
اینکه آفت های افرطی گری و دنیاطلبی در بخشی از اصالح طلبان به وجود آمد. 
به طورکلی مجموعه ای از عوامل دست به دست هم داد که اصالح طلبان موفق 

نشدند اما اصالح طلبی رشد بسیار داشت. این یکی از دالیل بسیار مهم است. 
تمایل به کسب قدرت باعث شد اصالح طلبان به بنگاه کاریابی تبدیل شوند. /

نامه نیوز

اعالن جنگ عربستان و امارات علیه ترکیه
روزنامه ترکیه ای نوشت: عربستان و امارات آشکارا علیه ترکیه اعالن جنگ 
کرده اندروزنامه »ینی شفق« روز پنجشنبه )22 آذر( در یادداشت سردبیری، به 
قلم »ابراهیم کاراگول« به بررسی نزاع بین آنکارا با ریاض و ابوظبی پرداخت 
و نوشت جنگی که »محمد بن سلمان« ولی عهد سعودی و »محمد بن زائد« 
ولی عهد امارات عربی متحده علیه ترکیه به راه انداخته اند، محدود به قتل جمال 
خاشقچی نیست. در ابتدای این یادداشت با بیان اینکه جنگ امارات و سعودی 
علیه ترکیه از مدت ها قبل آغاز شده، آمده است: »این مسئله با جنگ سوریه آغاز 
شد. این )جنگ( با شرق فرات آغاز شد. این )جنگ( با محور عبریـ  عربی علیه 

ترکیه متشکل از امارات، سعودی-اسرائیل-مصر آغاز شد.«

احمدی نژاد فکر می کند هاله نور به کمکش می آید

محمود احمدی نژاد روز پنجشنبه 22 آذر 1۳9۷ در مراسم مسجد المهدی)عج( 
شهر صومعه سرا استان گیالن به مناسبت شهادت میرزا کوچك خان جنگلی 
مناظره  به  دعوت  را  روحانی  آمیز حسن  توهین  در جمالتی  و  حاضر شد 
تلویزیونی کرد و گفت: »در مناظره حاضر شوید تا پوز شما را بزنیم« اما پرسش 
اینجاست که احمدی نژاد چه موقعیتی دارد که چنین اظهاراتی را بیان می کند. 
مصطفی هاشمی طبا در واکنش به اظهارات احمدی نژاد به نامه نیوز گفت: 
احمدی نژاد موقعیت خودش را در جامعه خیلی باال تصور می کند و شاید 
خود را متصل به خیلی جاهای عالم غیب می داند. این فعال سیاسی با اشاره به 
وضعیت کنونی حلقه نخست یاران احمدی نژاد، اظهار کرد: به نظر می رسد این 
صحبت ها با هدف فرافکنی موقعیت کنونی که آقای احمدی نژاد در آن قرار 

دارد، بیان شد.

احزاب در ایران بیشتر به فکر قوم گرایی هستند
کرباسچی در پنل تخصصی کنگره حزب ندای ایرانیان گفت: از سال ها قبل که 
کسانی در مملکت برای مبارزه قدَ علم کردند، فکر می کردند برای منافع مردم کار 
می کنند. وی ادامه داد: برخی احزاب اسم حزب را دارند و مدرن هم هستند، ولی 
یك نوع قوم گرایی بر آنها حاکم است. کرباسچی همچنین افزود: آیا منافع ملی 
را یك مرجع تقلید یا علمای جمع شده در مجلس خبرگان یا مجمع تشخیص 
تعیین و یا سازمان ها تعیین می کنند؟ وی با اشاره به عدم حضور دبیردکل حزب 
موتلفه در این مراسم، با بیان اینکه اگر آقای حبیبی بودند مناقشه ای با ایشان 
داشتیم، تصریح کرد: مناقشه در این بود که زمانی در این کشور یك سازمان 
محرمانه قیام کرده و فکر می کردند که منافع ملی در این است که شروع به ترور 

افرادی کنند که به زعم آنها خالف منافع ملی کشور بودند. /انصاف

واکنش واعظی به اظهارات رئیسی
رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: انتخابات 29 اردیبهشت 9۶ تمام شد، االن همه 
در هرجایی که هستند باید با هم در مقابل دشمن مشترک یعنی آمریکا همفکری 
و همکاری کنند تا بتوانیم از وضعیت موجود عبور کنیم. محمود واعظی درباره 
کنایه ی سید ابراهیم رییسی به دولت مبنی بر اینکه »خدا رحم کرد رئیس جمهور 

نشدم« گفت: شنیدم که این سخنان در دانشگاه مطرح شد. باالخره این مطالب را 
اگر بخواهیم پاسخ بدهیم، مقدمه و موخره ای دارد اما اعتقاد ما بر آن است که 
انتخابات در 29 اریبهشت سال 9۶ تمام شد و االن وقت این حرف ها نیست. 
انتخابات مجلس و ریاست جمهوری،  اینکه نمی توانیم برای  با بیان  وی 
از امروز خود را سرگرم این مسائل کنیم، افزود: االن همه در هر جایی که 
هستند باید با هم در مقابل دشمن مشترک یعنی آمریکا همفکری و همکاری 

کنند تا بتوانیم از وضعیت موجود عبور کنیم.

داماد روحاني معاون وزیر صنعت شد!
کامبیز مهدی زاده که سال گذشته داماد رئیس جمهور شد، چندي پیش به 
انرژی« معاونت علمي رئیس  فناوری های حوزه  »دبیر ستاد توسعه  عنوان 
جمهور شد و حاال خبر رسیده که او طي حکمي از سوي وزیر صمت، 
شده  منصوب  شناسي  زمین  سازمان  رئیس  و  وزیر صمت  معاون  بعنوان 
است. بر اساس حکم وزیر صنعت، کامبیز مهدی زاده به عنوان معاون وزیر 
از  تا پیش  و رئیس سازمان زمین شناسی منصوب شده است. مهدی زاده 
اینکه داماد روحاني شود، فاقد سابقه جدي اجرایي بود و به گفته خودش 
"جایزه اختراعات در مسابقات بین المللی اختراعات" را به دست آورده بود. 
مهدی زاده متولد سال 1۳۶۴ در اهر است و هم اکنون در حال تحصیل رشته 
مهندسی نفت در مقطع دکتری در دانشگاه آزاد است. وی مشاور فدراسیون 
تکواندو، فرماندار کرج و شورای مرکزی دبیرخانه توسعه علوم و فناوری 

کشورهای اسالمی بوده است. /انتخاب

کنایه کی روش: برخی »شجاعت« 
و »شخصیت واال« نداشتند

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به تحسین از مربیانی همچون امیر قلعه نویی، 
نکونام، مهدوی کیا و ... پرداخت. 

ما  نظرهاست و  نقطه  بازی  فوتبال  این شرح است:  به  پیام کی روش  متن 
»خانواده فوتبال« یاد می گیریم که در این بازی، با مخالفت ها در کمال احترام 
و هماهنگی موافق باشیم. بنده به شخصه همیشه شجاعت و شهامت دوستان 
همکار خود را تحسین می کنم، زمانی که آنها برای اصول و ارزش هایی که از 
منافع فوتبال حفاظت می کند، برمی خیزند و می جنگند. برای مثال: علی پروین، 
علی دایی، امیر قلعه نویی، وینفرد شفر، جواد نکونام، یحیی گل محمدی، حسین 
کالنی، مهدی مهدوی کیا و وحید هاشمیان. چنانچه اسمی می بایست در این 
لیست از »شجاعت و شخصیت واال« وجود داشت و نام نبردم، عذرخواهی بنده 

را پذیرا باشید.

 FATF امام جمعه تهران: در مورد
به مجمع تشخیص امید داریم

کاظم صدیقی، امام جمعه تهران در پایان با اشاره به تصریح یکی از معاونت های 
خزانه داری امریکا گفت: او تصریح کرده است که اگر بخواهیم مردم ایران را 
کنترل کنیم، به حضور کامل FATF نیاز است. تصریح کردند مانند برجام این 
باعث تنگنای بیشتر می شود. می گویید مردم زندگی ارزان می خواهند این 
شعارها را قبال هم دادید اما روزگار مردم را سیاه و مردم را گرفتار کردید. خطیب 
موقت نماز جمعه تهران به جای امید بستن به بیگانه به مردم خود اعتماد کنید. ما 
شهید هسته ای، شهید راه استقالل و سیاست داریم. با تکیه بر ظرفیت های داخل 
و اقتصاد مقاومتی گام جدی تر بر دارید. ملت در کنار شما کمك می کند و ید اهلل 

فوق ایدیهم. ما به مجمع تشخیص مصلحت امید داریم و می دانیم مانند شورای 
نگهبان و همه مردم عالقه مند به عزت و استقالل فکرمی کنند و امیدواریم و 

انتظار داریم مردم را از نگرانی خارج کنند.

علم الهدی: رهبری فرمودند تلگرام فیلتر و تعطیل شود
و  فرهنگی کشور  به شرایط  نماز جمعه مشهد  در خطبه های  علم الهدی 
همچنین فضای مجازی نیز اشاره و بیان کرد: در عرصه های فرهنگی و 
فضای مجازی دشمن ما را در چند عرصه محاصره کرده است. رهبری 
فرمودند تلگرام فیلتر و تعطیل شود. به صورت اسمی، تلگرام فیلتر شد 
مجازی  فضای  بر  تلگرام  تا  کردند  ایجاد  نرم افزار  دو  کنارش،  در  ولی 
مسلط باشد. فضای مجاری امروز زندگی و فضای فرهنگی برای مردم 
امام جمعه مشهد  باشیم؟  بی  تفاوت  فرهنگی  آفت های  بر  باید  و  ماست 
با بیان اینکه قرار شد شبکه  های اجتماعی داخلی تقویت شوند ولی این 
اجتماعی  شبکه   های  امکانات  متاسفانه  امروز  گفت:  است،  نشده  گونه 
اجتماعی خارجی صفر و حتی زیر صفر است؛  مقابل شبکه  داخلی در 
 ۳5 داخلی  اجتماعی  شبکه  های  تلگرام،  سرور  هزار  سه   مقابل  در  یعنی 

سرور دارند. این قابل مقایسه است؟/ایرنا

واکنش آشنا به دعوت احمدی نژاد 
از روحانی برای مناظره

حسام الدین آشنا به سخنان امروز احمدی نژاد در مورد دعوت از رئیس جمهور 
برای مناظره واکنش نشان داد. مشاور رئیس جمهور با اشاره به احمدی نژاد 
نوشت: اگر خاطرنشان باشد یك بار به اسم مناظره در همین تلویزیون 19 دقیقه 
و ۴۴ ثانیه وقت سفارسی اضافی تك نفره گرفتند و از آن نهایت استفاده را کردند. 
وی افزود: متأسفانه در همیشه بر یك پاشنه نمی چرخد. اشاره ی آشنا به فرصت 
19 دقیقه ای است که پس از مناظره های جنجالی سال ۸۸ بین کاندیداهای 
ریاست جمهوری، به احمدی نژاد داده شد. صداوسیما در آن زمان اعالم کرد که 
به دلیل اظهارات دیگر کاندیداها علیه احمدی نژاد در زمان عدم حضور او، این 

مدت زمان را برای او در نظر گرفته بود.

کنایه سنگین ظریف به عربستان
ظریف با اشاره به اظهارات اخیر یك سناتور آمریکایی در ارتباط با قدرت غالب 
ایران مقابل عربستان سعودی گفت: یك سناتور آمریکایی می گوید اگر ما پشت 
عربستان سعودی نبودیم ظرف یك هفته سعودی ها مجبور بودند فارسی صبحت 
کنند. ترامپ هم می گوید آن ها دوهفته بدون ما نمی توانستند زندگی کنند، من به 
عنوان یك مسلمان شرم می کنم؛ به عنوان یك فردی که در این منطقه زندگی 
می کنم احساس خجالت دارم که در مورد همسایگان ما چنین می گویند. البته از 

اینکه جمهوری اسالمی دارای چنین قدرتی است احساس غرور می کنم.

انتقاد رحیم پور ازغدی از وی آی پی نشینی ها در کشور
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی گفت: امنیت نود درصد مسئولین در خطر 
نیست؛احتیاجی به محافظ و تشریفات ندارند؛ امنیت اسالم در خطر است. 
وی آی پی نشینی ها در سراسر کشور مضر به حال جمهوری اسالمی است. برای 
دفاع از حیثیت جمهوری اسالمی چند مسئول دزد و فاسد و حقوق نجومی بگیر 
را به صف اّول بیاورید و مثل امیرالمؤمنین شالق بزنید تا ببینید نمازجمعه چگونه 

هم جوان تر می شود و هم جمعیت آن هزار برابر.

هنوز زمان زیادی تا انتخابات مجلس باقی مانده، اما به نظر 
می رسد جریان اصولگرا تا حدود زیادی برای ورود به فضای 
انتخاباتی عجله دارد و برای تهیه لیست انتخابات، فعالیت 
پیداست،  قرائن  و  شواهد  از  آنچه  اما  کرده،  آغاز  را  خود 
نه تنها نتوانسته اند انسجام خود را به دست بیاورند بلکه 
افزایش  آن ها  میان  قبل فضای چنددستگی  به دوره  نسبت 

پیدا کرده است.
سیاسی  فعال  رئوفیان  ابوالقاسم  خصوص  همین  در 
اصولگرایان طی گفتگو با فرارو عنوان کرد: »اگر سابقه اظهار 
نظر های اصولگرایان را بررسی کنید می بینید همیشه صحبت 
و  نداد  رخ  اتفاق  این  هرگز  اما  کردند،  اتحاد  و  اجماع  از 
نداشته  تا زمانی که وحدت رویه وجود  داد. زیرا  نخواهد 
باشد و به حقوق احزاب و گروه ها توجهی نشود و مادام 
باشید  مطمئن  بدانند،  تصمیم گیرنده  را  خودشان  عده  یك 
وحدت در میان اصولگرایان رخ نخواهد داد. واقعیت این 
است که به نظر من برخی عادت کردند که در حرف دم از 
اتحاد و انسجام بزنند، اما در عمل راه خودشان را بروند و 
سعی کنند برای همه جریان اصولگرایی نسخه تجویز کنند. 
اصال گویا بخشی از جریان اصولگرایی دچار یك بیماری 
نه حاضر هستند که حداقل حرف  افراد  این  شده است و 
از این قبیل  از اتحاد و انسجام نزنند و نه حاضرند دست 
اقدامات و رفتار ها بردارند. یعنی اصالح رفتار می کنند و نه 

اصالح گفتار.«
وی افزود: »خدا رحمت کند آیت اهلل مهدوی کنی و آقای 
عسکراوالدی که تا زمانیکه حضور داشتند تمام قد تالش 
می کردند این اجماع میان اصولگرایان رخ دهد، اما متاسفانه 
بعد از رحلت این دو بزرگوار، جریان اصولگرایی دچار یك 
البته  خالئی شده که هیچکس هم نتوانست آن را پر کند. 
در زمان آن دو عزیز هم تقریبا شرایط همین بود، اما بعد از 
فوت آن ها این رویه به شدت افزایش پیدا کرد؛ بنابراین من 
فکر می کنم مسئله اتحاد و انسجام جریان اصولگرایی در حد 
حرف باقی خواهد ماند و نباید انتظار داشت که با روندی 
که درون جبهه اصولگرایی وجود دارد به این هدف دست 

پیددا کنیم.«
بر  مبنی  موتلفه  حزب  تصمیم  درباره  اصولگرا  فعال  این 
ارائه لیست حزبی در انتخابات مجلس گفت: »ببینید زمانی 
موتلفه که همیشه سعی  مثل حزب  داری  که حزب ریشه 
بزند  درست  حرف های  و  برود  را  درست  مسیر  کرده 
تصمیم می گیرد حساب خود را از باقی گروه ها و در جبهه 
اصولگرایی جدا کند باید عمق فاجعه را دریافت. آن ها هم 

متوجه شده اند که هیچ اراده جدی در پشت این ادعا ها برای 
اتحاد وجود ندارد. ما چندین دوره است که این پروسه را 
آزموده ایم و نمی شود که مداوم در این روند قرار بگیریم و 
شکست بخوریم و دوباره سعی کنیم از همان استفاده کنیم. 
به نظر من االن در جریان اصولگرایی حداقل در میان بخشی 
از ان این نگاه وجود دارد که دیگر نباید به چنین حرف هایی 
اعتماد کرد و به نوعی دست این افراد تصمیم گیرنده برای 

آن ها رو شده است.«
ادامه داد: »من کامال تصمیم این حزب را درک می کنم  او 
و در حزب اسالمی ایران زمین قصد داریم نه تنها لیست 
جداگانه بدهیم بلکه تصمیم داریم لیستی هم از افرادی بدهیم 
که مردم نباید به آن ها رای دهند. زیرا مردم باید بدانند که 
چه کسانی صالحیت حضور در مجلس را ندارند. ما طی 
افرادی خوردیم  از همین  بیشترین ضربه را  این چند سال 
که وارد خانه ملت می شدند و راه فردی و جناحی در پیش 
می گرفتند. حتی به نظر من همه احزاب چه اصالح طلب و 
چه اصولگرا باید به این سمت و سو بروند که برای مردم 
شفاف سازی کنند که چه کسانی نباید وارد مجلس شوند و 
دالیلشان را تشریح کنند. چندین دوره است که دیگر مجلس 
عصاره فضیلت ملت نیست و از آرمان های امام فاصله زیادی 
گرفته است و ما قصد داریم اینبار کامال واضح برای مردم 
به  مجلس  در  با حضور  کسانی  چه  که  کنیم  شفاف سازی 

کشور آسیب می زنند.«
رئوفیان در پایان تاکید کرد: »البته این بیماری صرفا مختص 
اصولگرایان نیست و هر دو جناح سیاسی کشورمان از آن 
تندرو های هر دو جریان زمینه ساز  متاسفانه  رنج می برند. 
مشکالتی شده اند که نه تنها به جبهه اصالحات و اصولگرایی 
لطمه می زنند بلکه انتخابات را هم با مشکل مواجه می کنند. 
در جریان اصولگرایی االن همین جبهه پایداری و فراکسیون 
والیی بیشترین ضربه را به اصولگرایان زده اند که حتی بعضا 
از اینکه اصولگرا هستیم خجالت زده می شویم؛ لذا به نظر 
من هر دو جریان باید زودتر به دنبال راهکاری برای رفع این 
مشکالت باشند و تا ان زمان هیچ ایرادی ندارد که احزاب 

لیست های جداگانه بدهند.« 

جلسات اصولگرایان 
هیچ خروجی نداشته

همچنین حسین کنعانی مقدم دیگر فعال اصولگرا در گفتگو 
باید  ابتدا  موضوع  این  این  باره  »در  کرد:  اظهار  فرارو  با 
بررسی کنیم که االن چه کسانی جریان اصولگرایی را هدایت 
جریان  در  وسیعی  طیف های  اینکه  به  توجه  با  می کنند. 
اصولگرایی وجود دارد به نظر من هنوز خیلی زود است که 
درباره انتخابات حتی صحبت کنیم چه برسد به اینکه فعالیت 

انتخاباتی را کلید بزنیم. زیرا ما هنوز به انسجام تشکیالتی که 
نیاز داریم دست پیدا نکردیم؛ لذا باید یك جریان شناسی در 
جبهه اصولگرایی انجام شود تا مشخص شود که این افرادی 
که االن فعالیت انتخاباتی را آغاز کرده اند در چه چارچوبی 
قرار می گیرند. زیرا برخی خود را نواصولگرا می دانند برخی 
دیگر خودشان را زیر پرچم جمنا تعریف می کنند و برخی 
خود را نقالبی معرفی می کنند و خالصه طیف های زیادی 
وجود دارد. ما هنوز به یك وحدت نصفه و نیمه هم دست 
تاکتیك  یا  استراتژی  دنبال  به  االن  نمی توانیم  نکردیم  پیدا 

انتخاباتی باشیم.«
جریان  سوی  از  لیست  چندین  ارائه  خصوص  در  وی 
اصولگرایی عنوان کرد: »تجربه انتخابات گذشته ثابت کرده 
است که هروقت ما چندین لیست معرفی کردیم، نتیجه ای 
جز شکست نداشته. زیرا عمال ما با این کارمان باعث شکسته 
شدن آرا می شویم. اگر قرار باشد که ما دوباره همان رویه را 
در پیش بگیریم قطعا نوعی انتحار سیاسی خواهد بود. زیرا 
دوباره ما همان شکست دور قبل را تجربه خواهیم کرد و 
اینبار شرایط به مراتب سخت تر خواهد بود. وقتی ما تجربه 
این ماجرا را داریم لزومی ندارد و دوباره آن را در دستور 

کار قرار دهیم.«
او ادامه داد: »ما در شرایطی می توانیم به سمت پیروزی در 
انتخابات پیش برویم که بتوانیم این حلقه های جدا افتاده را 
به یکدیگر وصل کنیم. اگر این اتفاق رخ ندهد قطعا خیلی از 
احزاب مانند حزب موتلفه تصمیم می گیرند لیست جداگانه 
و حزبی ارائه کنند؛ لذا باید در نظر داشته باشیم که اینگونه 
انتخابات جز شکست دستاوردی برای ما نخواهد  به  نگاه 
داشت و اگر قرار باشد این وضعیت تبدیل به یك فرایند 
ثابت در درون جریان اصولگرایی شود قطعا ارزش و اهمیت 
این  پیدا می کند و  افکار عمومی هم کاهش  لیست ها میان 

اصال اتفاق خوبی نخواهد بود.«
از احزاب  به عنوان یکی  »ما  افزود:  پایان  کنعانی مقدم در 
هیچ  واقعا  و  هستیم  ارتباط  در  جمنا  با  همچنان  اصولگرا 
خبری نیست که بخواهیم خیلی جدی وارد صحنه بشویم. ما 
همچنان منتظریم ببینیم آیا دودی از دودکش جبهه اصولگرا 
بلند خواهد شد یا نه. اگر قرار باشد این روند ادامه پیدا کند 
و خبری از برنامه های درست و منطقی نباشد قطعا ما هم به 
فکر یك دودکش دیگر خواهیم بود تا بتوانیم در انتخابات 
نقش آفرینی کنیم. زیرا تا امروز چندین جلسه هم برگزار 
شده، اما هیچ خروجی نداشته اند و این کمی نگران کننده 

است.«

بررسی زمزمه های انتخاباتی اصولگرایان و چالشهای پیش روی آنها

گم شده اصولگرایان!
زمانی که حزب ریشه داری مثل حزب موتلفه که همیشه سعی کرده مسیر درست را برود و حرف های درست بزند تصمیم می گیرد حساب خود را از باقی گروه ها

 و در جبهه اصولگرایی جدا کند باید عمق فاجعه را دریافت. آن ها هم متوجه شده اند که هیچ اراده جدی در پشت این ادعا ها برای اتحاد وجود ندارد

جاده یک طرفه استیضاح
کشور  که  شرایطی  در  مکرر  استیضاح های 
است  گریبان  به  دست  مختلفی  مشکالت  با 
ما  برای جنگجویان  را  کار  ادامه  تنها می تواند 
روزها  این  کنیم  فراموش  نباید  کند.  سخت تر 
پر  باید  ما  و  دارد  نیاز  کمك  به  مجریه  قوه 
تا  شویم  بلند  دولت  از  حمایت  به  قدرت 
بیرون  پیروز  و  موفق  جنگ  این  در  بتوانیم 

بیاییم.
وظیفه مان تنها قانون نوشتن نیست بلکه به عنوان 
نمایندگان ملت وظیفه داریم بر اجرای قانون نیز 
نظارت کنیم و حتی می توان گفت اهمیت نظارت 
تدوین  از  فراتر  شده  تصویب  قوانین  اجرای  بر 

قوانین جدید است.
 برای نظارت بر اجرای قوانین ابزارهای مختلفی از 
جمله تذکر، سوال و استیضاح در اختیار نمایندگان 
است که حق دارند هر کجا احساس می کنند از آنها 
استفاده کنند. اما در روزهای اخیر تقریبا هر روز 
خبر جمع آوری امضا برای استیضاح یك وزیر به 
گوش می رسد و این سوال مطرح می شود که نتیجه 

این استیضاح ها چه خواهد بود؟
مسلم است که نمایندگان مجلس می توانند و حق 
دارند از این ابزار نظارتی خود استفاده کنند اما به 
نظر می رسد نکته ای که فراموش شده این است که 
استیضاح به عنوان آخرین ابزار باید مورد استفاده 
قرار گیرد و نه اولین. مسئله دیگر آن است که وقتی 
با بروز هر مشکلی به سرعت دست به استیضاح 
ابزار  این  می شود  موجب  موضوع  این  می زنیم 
نظارتی نیز از اثر بیفتد و دیگر تاثیری مانند سابق 

نداشته باشد.
شود  توجه  آن  به  است  الزم  که  دیگری  نکته 
در  خودمان  وقتی  است.  کشور  امروز  شرایط 
تمام  جنگ  در  می کنیم  تاکید  نظرهایمان  اظهار 
کلیدی ترین  به  باید  داریم  قرار  اقتصادی  عیار 
موضوع در جنگ یعنی حفظ وحدت و انسجام 
شرایطی  در  مکرر  استیضاح های  بورزیم.  اهتمام 
با مشکالت مختلفی دست به گریبان  که کشور 
است تنها می تواند ادامه کار را برای جنگجویان ما 
سخت تر کند. نباید فراموش کنیم این روزها قوه 
مجریه به کمك نیاز دارد و ما باید پر قدرت به 
حمایت از دولت بلند شویم تا بتوانیم در این جنگ 
موفق و پیروز بیرون بیاییم. دشمنان میهن در کمین 
نشسته اند تا از کوچك ترین فرصت برای ضربه زدن 
به کشور و ملت استفاده کنند لذا باید با وحدت و 
حرکت منسجم در مسیر رفع موانع پیشرفت کشور 
قدم برداریم؛ و این مسئله میسر نمی شود مگر در 

حرکت هماهنگ و پر قدرت سه قوه.

رسول خضری یادداشت
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اشتغال زنان در ایران همواره محل بحث های زیادی در 
جامعه ایران بوده. در ابتدا و اواسط دهه ۸۰ موجی فراگیر 
به استقبال حضور پر رنگ زنان در آموزش عالی رفت. 
کرسی های  مردان  از  بیش  دهه  این  در  تواستند  زنان 
آموزش عالی در ایران را تسخیر کنند اما آنچه امروز 
شاهد آن هستیم، افزایش قابل توجه سهم زنان بیکار 
اما با مدارک تحصیلی تکمیلی است. براساس آماری 
که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده است در سال 
التحصیل  فارغ  زن  هزار   ۴۷۸ و  میلیون  سه   ،1۳۸۷
 ۳۰ حدود  تنها  میان  از  که  داشتند  وجود  دانشگاهی 
غیرفعال  بقیه  درصد   ۶۰ و  بودند  دارای شغل  درصد 

یا بیکار بودند.
منتشر کرده  ایران  آمار  آماری که مرکز  براساس  حاال 
جمعیت   ،1۳95 تا   1۳۸۷ سال  از  سال   9 طی  است، 
زنان دارای مدرک دانشگاهی و تحصیالت تکمیلی از 
سه میلیون و ۴۷۸ هزار نفر در سال 1۳۸۷ به 5 میلیون 
قابل توجهی که  نفر رسیده است. رشد  ۷۴۰ هزار  و 
به  است.  کرده  رشد  نیز  زنان  بیکاری  آن  با  همزمان 

بودند و  دارای شغل  نفر  92۶ هزار  تنها   ،1۳۸۷ در سال  که  طوری 
باقی ) حدود 2 میلیون نفر( یا بیکار و یا غیرفعال بودند.

در سال 95 اما تنها 1 میلیون و ۷2۴ هزار نفر دارای شغل بودند و 
باقی حدود ۴ میلیون نفر، بیکار یا غیر فعال بودند. به عبارت دیگر 
اخیر  دهه  یك  طی  ایران  در  تحصیل کرده  زنان  که  میزانی  همان  به 

افزایش داشته است، همزمان بیکاری زنان نیز افزایش داشته است.

آمار عجیب بیکاری زنان
این آمار اما تنها یك روی ماجراست. چرا که براساس آمارهای رسمی 
مرکز آمار ایران و بررسی و تحلیل آن در خبرآنالین، نرخ بیکاری زنان 
دارای مدرک فوق لیسانس، دکترا و باالتر بیشتر از نرخ کلی بیکاری در 
میان زنان است. براساس آمارهای سال  1۳۸۷ تا 1۳95 نرخ بیکاری زنان 
دارای تحصیالت فوق لیسانس و باالتر با سرعت زیادی از 12 درصد به 
2۶ درصد طی 9 سال افزایش داشته است. نتایج نشان می دهد، که نرخ 

بیکاری زنان کل کشور در سال 1۳۸۷ 1۶.۶۸ بوده که بیش 
تر از نرخ بیکاری زنان فارغ التحصیل و در حال تحصیل فوق 
لیسانس و باالتر بوده اما در سال 1۳9۰ و بعد از آن در سال 
1۳95 این روند برعکس شده و نرخ بیکاری زنان به صورت 
کلی به 2۰ درصد رسیده و در آن طرف نرخ بیکاری زنان 
دارای مدرک فوق لیسانس و دکترا به 2۶ درصد رسیده است 

که نمودار زیر به روشنی این روند را نشان می دهد.

مدرک دغدغه است یا شغل؟
این آمار در شرایطی است که یکی از دغدغه های اجتماعی 
مطرح در جامعه، ناتوانی بازار کار در جذب فارغ التحصیالن 
توسط  مناسب  شغل  به  دستیابی  عدم  و  عالی  آموزش 

فارغ التحصیالن آموزش عالی است. این مساله
 در همه گروه های اجتماعی در ایران نمود دارد اما آمار ها 
نشان می دهد زنان در این میان بیشتر گرفتار بیکاری شده اند. 
آنچه کارشناسان در این روند به آن اشاره می کنند این است 
که مهم ترین دلیل این مسئله عدم تطابق کامل آموزش های 
جذب  بی رویه ی  رشد  و  کار  بازار  نیازهای  با  دانشگاهی 
دانشجوی تحصیالت عالی به خصوص زنان است که باعث شده بازار کار 
با سرعت کم تری افراد تحصیل کرده به خصوص زنان را جذب کند. از طرف 
دیگر با وجود سهم باالی غیر فعاالن در ایران ، در سال های اخیر شاهد 
کاهش آمار غیر فعاالن هستیم و این روند کاهشی حتی در بین افراد دارای 
مدرک تحصیالت تکمیلی نیز قابل مشاهده است و به نظر می رسد جامعه 
ایران در مقطعی قرار گرفته که بین مدرک و شغل اینبار شغل را انتخاب کند.

افزایش همزمان آمار حضور زنان 
در آموزش عالی و بیکاری آنها

»کاسبان کنکور« 
ــات  ــود، دیگر جایی برای موسس اگر نظام آموزش ایران اصالح ش
ــت و مگر در همان  ــی وجود نخواهد داش کنکور و مافیای آموزش
ــرده، افراد و  ــاره ک ــن فرد به آنها اش ــی که ای ــورهای اروپای کش
ــه زمین و زمان را پر کنند  ــاتی مثل خودش وجود دارند ک موسس
ــی و نهایتًا هم نزد  ــت و کنکور و کمك آموزش از آگهی های تس
ــد منافع ما به خطر  ــما نگذاری ــان بروند که الاقل ش روحانیون ش

ــد؟! بیفت
ــیما  ــازمان صدا و س ــر آموزش و پرورش نامه ای به رئیس س وزی
ــت تبلیغات غیرقانونی مؤسسات کنکور و  ــت و از او خواس نوش
ــی را از این رسانه متوقف کند. سید محمد بطحایی  کمك آموزش
ــون، تبلیغات  ــق قان ــت که طب ــگری نوش ــه عبدالعلی علی عس ب
ــی ارائه می کنند باید  ــات غیردولتی که محصوالت آموزش مؤسس
بعد از تأیید کارشناسان وزارت آموزش و پرورش صورت گیرد.

ــات تست و کنکور و کمك آموزشی  طی سال های اخیر، مؤسس
با بمباران بی وقفه تبلیغاتی در صدا و سیما و حتی ساخت برنامه 
ــازمان، هزینه های  ــه کنندگان این س ــترک با برخی تهی ــای مش ه
ــودهای نجومی برده اند. ایجاد نیاز  ــاردی پرداخت کرده و س میلی
ــی و سپس تجارت  کاذب به کتاب های به اصطالح کمك آموزش
با نیاز ایجاد شده، کارِویژه بسیاری از این موسسات است. برخی 
ــته اند در مدارس - به ویژه مدارس غیر دولتی  از آنها حتی توانس
ــدارس، خانواده ها را ملزم  ــیاری از م ــوذ کنند و امروزه، بس - نف
ــرکت در آزمون های  ــات خاص یا ش به خرید کتاب های مؤسس

ــد! ــان می کنن آن
ــتقیمًا به  ــات - چه آگهی هایی که مس ــع آگهی های این مؤسس قط
ــود و چه آگهی هایی که در قالب برنامه  صورت تیزر پخش می ش
ــود - می تواند  ــب داده می ش ــی به خورد مخاط ــای تلویزیون ه
“منافع تاجران کنکور سرنوشت دانش آموزان ایرانی” را به شدت 
ــی آنها از طریق  ــه آن که درآمد اصل ــعاع قرار دهد چ ــت الش تح

ــود. آگهی ها و برنامه های رادیویی و تلویزیونی محقق می ش
ــبان کنکور که در سال های اخیر  ــت که کاس از این رو، بدیهی اس
ــد، علیه آموزش و  ــده ان ــه مالتی میلیاردرهای نوظهور تبدیل ش ب
ــع بگیرند و اجازه ندهند اقدامات اصالحی وزارت  پرورش موض
ــی در دوره ابتدایی گرفته  ــون زدای ــوزش و پرورش - از آزم آم
ــدارس و ... - به  ــات کنکور به م ــازی ورورد موسس تا ممنوع س

ــد. نتیجه برس
آنها یك هفته بعد از نامه وزیر آموزش و پرورش به صدا و سیما، 
راهی قم شدند تا با علما دیدار کنند، آن هم نه با عنوان موسسات 
ــت و کنکور و آگهی دهندگان نامدار به صدا و سیما که تحت  تس
ــور” )!( .  ــی کش ــران آموزش نام پرطمطراق “انجمن فرهنگی ناش
ــبت به برخی اقدامات آموزش و  آنها در این دیدارها، علما را نس
ــدند وقتی از  ــیار ذوق زده ش پرورش نگران کردند و احتماالً بس
ــنیدند، مانند  زبان آنها اظهاراتی علیه وزارت آموزش و پرورش ش

ــد! ــب ش ــق ش انتقاداتی که از حذف مش
البته که سخت است باور این که مدیران موسسات کنکور، از سر 
دغدغه ملی و دینی و برای صیانت از حقوق کودکان و نوجوانان 
ــی اظهارات آنها  ــواده ها از تهران به قم رفتند ولی با بررس و خان
در این دیدار می توان دریافت که چه اطالعات غلطی داده اند تا 

ــد.  ــود بگیرن ــل خ ــاب می ــری ب اظهارنظ
اظهارات یکی از این افراد را که پای ثابت آگهی های بازرگانی 
ــت بخوانید: »با حذف تکلیف دانش آموزان، آنان  صدا و سیماس
ــمت فضای مجازی  ــده و به س ــری و آموزش دور ش از فراگی
ــه دنبال دارد.  ــار جبران ناپذیری را ب ــه آث ــوند ک ــیده می ش کش
ــده و  ــورهای اروپایی امتحان ش این برنامه پیش از این در کش
ــته است به همین دلیل اجرای آن متوقف  جواب مثبتی را نداش

ــت«. ــده اس ش
ــرا که خوب می داند  ــوش هیجانی تبریك گفت چ ــد به این ه بای
ــس چنین القا  ــت ، پ ــای مجازی، موضوع نگران کننده ای اس فض
ــته اند و این باعث  ــب را برداش ــد که در مدارس تکلیف ش می کن
ــوند! گزاره  ــیده ش ــمت فضای مجازی کش ــود بچه ها به س می ش
ــت دیگری هم می گوید و آن توقف برنامه مشابه در اروپا  نادرس

ــت. به دلیل ناموفق بودن اش اس
اما در کنار تبریك به خاطر این هوش هیجانی، باید تأسف خورد 
ــوری که افرادی با عناوین فرهنگی، در یك پاراگراف  به حال کش

ــت: ــر مرجعی ــم در محض ــد آن ه ــی گوین ــن دروغ م چندی
ــده است  ــب از برنامه دانش آموزان حذف نش اوالً که تکلیف ش
ــرورش در این باره، تنها به پایه های اول تا  ــه آموزش و پ و برنام
ــب حذف  ــت. ثانیًا در این پایه ها نیز تکلیف ش ــوم محدود اس س
ــده، تکالیف  ــماً هم اعالم ش ــده، بلکه همان طور که قباًل و رس نش
جدیدی به جای رونویسی به دانش آموزان داده می شود مثل نوشتن 
ــتر  ــات، فکرها، دیده ها و ... با هدف تعمیق یادگیری در بس احساس
ــنتی در اروپا به ویژه کشورهای  خانواده. ثالثاً طرح حذف تکالیف س
ــت که با موفقیت اجرا شده و یکی  ــکاندیناوی، سال هاس حوزه اس
ــی آن است. ضمن آن که دهها  ــاخصه های اصلی نظام آموزش از ش
پژوهش علمی در مراکز آکادمیك جهان رویکرد حذف تکلیف شب 

به شیوه قدیمی را تأیید می کند.
ــخنان این مدیر کنکوری وجود دارد  ــت در س البته یك جمله درس
ــت به آن اشاره نکنیم و آن اشاره وی به آثار “جبران  که انصاف نیس
ناپذیر” وضعیت پیش روست؛ بله! اصالحات در نظام آموزشی آثار 
ــرای دانش آموزان و خانواده ها بلکه  ــران ناپذیری دارد ولی نه ب جب
برای کسانی که صدها میلیارد تومان فقط به صدا و سیما داده اند تا 
ــوق و کرنا کند و یك گردش مالی نجومی یك طرفه از  ــا را در ب آنه

جیب والدین به حساب های بانکی خود ایجاد نماید.
ــات  ــود، دیگر جایی برای موسس اگر نظام آموزش ایران اصالح ش
ــت و مگر در همان  ــی وجود نخواهد داش ــور و مافیای آموزش کنک
کشورهای اروپایی که این فرد به آنها اشاره کرده، افراد و موسساتی 
ــودش وجود دارند که زمین و زمان را پر کنند از آگهی های  مثل خ
ــان  ــی و نهایتاً هم نزد روحانیون ش ــت و کنکور و کمك آموزش تس

بروند که الاقل شما نگذارید منافع ما به خطر بیفتد؟!
موسسات کنکور در کارنامه خود تنها هزینه کرد از قم را نداشتند که 
ــم با اطالعات دروغ و غلطی که با خود به محضر علما بردند،  آن ه

این یك قلم را نیز به دوسیه خود اضافه کردند.
ــت! مجلس! قوه قضائیه! آموزش و پرورش! فرهنگیان! نهادهای  دول

علمی! دلسوزان کشور! صدا و سیما! رسانه ها! مردم! 
ــاط تاجران کنکور را برچینید... هر  به خاطر آینده فرزندان ایران، بس
چه کاسبی کرده اند، بس شان است. آینده بچه های ما بیش از اعداد 

حساب های بانکی چند مؤسسه کنکور می ارزد.

مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست اعالم 
کرد: قاچاق خاک های ایران از دهه ۸۰ شروع شده و همچنان 

ادامه دار است.
موضوعات  از  خاک« یکی  »قاچاق  گذشته  سال های  طی 
چالش برانگیز بوده است. علی مریدی در پاسخ به این پرسش که 
آیا از ایران خاک قاچاق می شود؟ به ایسنا، گفت: قاچاق خاک 
معدنی  قاچاق خاک های  اما در مورد  داریم  را  مزارع  مراتع و 
حفاظت  سازمان  کارشناس  نکرده ام.این  دریافت  گزارشی  من 
ایران  محیط زیست در مورد قاچاق خاک های مراتع و مزارع 
اظهارکرد: قاچاق خاک های مراتع و مزارع بیشتر از استان های 
جنوبی از جمله استان فارس صورت می گیرد.مریدی در پاسخ 
گفت:  می شود،  قاچاق  کجا  به  ایران  خاک   که  پرسش  این  به 
مقصد این خاک های قاچاق شده کشورهای حاشیه خلیج فارس 

به ویژه امارت و قطر است که در امارات برای ساخت جزایر مصنوعی 
و در قطر برای خشك کردن دریا استفاده می شود. وی تاکید کرد: قاچاق 
خاک از ابتدای دهه ۸۰ شروع شد و هنوز ادامه دارد البته در سال های 
اخیر به دلیل کم شدن تقاضا و افزایش حساسیت ها، قاچاق خاک تا 

حدی کنترل شده است.
مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه با 

اشاره به ارزش باالی خاک های معدنی کشور گفت: خاک های معدنی 
هم که برای تولید فوالد، آهن و مس استفاده می شود و ارزش اقتصادی 
خارج  کشور  از  رسمی  مبادی  از  و  صادرات   قالب  در  دارد،  باالیی 
می شوند که با توجه به ارزش باالی این نوع خاک، صادرات آن هم به 
محیط زیست و هم به اقتصاد کشور ضربه می زند.مریدی با بیان اینکه 
خاک عنصر ارزشمندی است و برای صادرات آن هم باید مبلغ واقعی 
آن گرفته شود،اظهارکرد: اعتقاد من این است که باید خاک معدنی را که 

ارزش اقتصادی باالیی دارد در کشور به فوالد و مس تبدیل کنیم و 
محصول و کاالی تولیدشده را از کشور صادر کنیم تا ارزش افزوده و 
فرصت های اشتغال آن برای کشور خودمان باشد و به عبارت ساده 

از خام فروشی خودداری کنیم.
ابتکار - رئیس وقت سازمان حفاظت  دو سال پیش هم معصومه 
قاچاق خاک  بی رویه و حتی  برداشت  به  اشاره  با  محیط زیست- 
با موضوع قاچاق  نهادهای نظارتی  جزیره هرمز خواستار برخورد 
امری  که  هرمز  خاک  قاچاق  بود:  گفته  ایسنا  به  و  شده  خاک 
غیرقانونی است، موجب مشکالت زیست محیطی می شود.مسعود 
و  مراتع  اراضی سازمان جنگل ها،  امور  و  معاون حفاظت  منصور- 
آبخیزداری - نیز در همان سال 95، ضمن تایید خبر قاچاق خاک از 
کشور، با اشاره به اینکه قانونگذار صدور هر گونه خاک کشاورزی، 
مرتعی و نباتی را به خارج از کشور ممنوع کرده است، در گفت وگو 
دور  سرعت  به  باید  خاک  متولی  دستگاه های  که  کرد  اعالم  ایسنا  با 
هم بنشینند و با قاچاق خاک از کشور مقابله کنند. صادر کردن خاک 
حاصلخیز کشور با هیچ منطقی مجاز شمرده نمی شود. خواهش می کنم 
همه دستگاه ها حساسیت های الزم را داشته باشند.در گذشته تعدادی 
از نمایندگان مجلس هم نسبت به قاچاق خاک حساسیت نشان داده 

و اعالم کرده بودند که خاک ایران در پوشش سیمان، قاچاق می شود.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم با اشاره به وظایف 
پیشگیرانه این وزارتخانه در قانون مقابله با تقلب علمی، گفت: 
ابطال پایان نامه و مدرک تحصیلی، برخورد با تخلف دانشجو 
و در صورت لزوم اخراج از موارد پیشگیری برای مقابله با 

تقلب علمی است.
افزود: در بحث  این مطلب  بیان  با  حسین سیمایی صراف 
پیشگیری قانون مقابله با تقلب علمی، فهرستی از اقدامات 
پیش بینی شده برای پیشگیری از وقوع تقلب علمی تهیه 
شده است که در این زمینه می توان به تشکیل کمیته اخالق 
پژوهش، برخورد با تخلف دانشجو و تخلف احتمالی استاد 
و همچنین ابطال پایان نامه در صورت احراز تقلب، اشاره 
کرد.معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم با بیان اینکه 
مدرک تحصیلی فرد با احراز تقلب می تواند ابطال یا منجر 
به اخراج دانشجو شود، اظهار داشت: رسیدگی به تخلفات 
دانشجویان  انضباطی  های  کمیته  وظایف  از  دانشجویان 

است؛ این موضوع برای درصد اندکی که دست اندارکار تقلب شوند 
تهدیدی به حساب می آید؛ در مواقع ضروری اگر تقلب علمی دانشجو 
ثابت شود بحث اخراج دانشجو هم به میان می آید.وی در مورد برخورد 

با استادان در صورت احراز تخلف، تاکید کرد: اگر استادی امانت داری 
را رعایت نکند به هیات انتظامی اعضای هیات علمی معرفی می شود 

که از این موارد می توان به عنوان پیشگیری از تقلب علمی یاد کرد.
سیمایی صراف در ادامه با اشاره به راه اندازی سامانه ای در ایرانداک 

)پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران( برای مشابهت یابی پایان 
نامه ها، اظهار داشت: موضوعی که دانشجو برای پایان نامه پیشنهاد 
برای  ایرانداک  در  باید  دانشگاه  گروه  در  تصویب  از  قبل  کند  می 

مشابهت یابی جستجو شود.
معاون وزیر علوم ادامه داد: محتوای پایان نامه یا رساله بعد از تکمیل 
مشابه  مورد  نداشتن  برای  ایرانداک  در  دیگر  بار  دفاع  از  قبل  و 
جستجو می شود که در صورت مشابه نداشتن، قابل دفاع خواهد 
اساس  بر  اگر  علوم،  وزارت  در  مسئول  مقام  این  گفته  شد.به 
جستجوی ایرانداک، مشخص شود به عنوان مثال 5۰ درصد پایان 
بود.وی  نخواهد  دفاع  قابل  مساله  این  دیگر  است  کپی شده  نامه 
بررسی این موضوع را یکی از وظایف دانشگاه ها در برخورد و 
ها  دانشگاه  بیشتر  در  گفت:  و  کرد  عنوان  علمی  تقلب  شناسایی 
ایرانداک مبنی بر مشابهت  تاییدیه  ایجاد شده که استاد،  این فضا 
صراف  بخواهد.سیمایی  دانشجو  از  را  نامه  پایان  موضوع  نداشتن 
استادان راهنما و مشاور را مسئول پایان نامه ها و رساله ها دانست 
و افزود: این استادان راهنما و مشاور هستند که باید با دقت در پایان نامه 
دانشجو، اصالت یا کپی بودن اثر را تشخیص دهند و این موضوع تا حدود 

زیادی توسط استاد قابل تشخیص است.

خاک ایران همچنان قاچاق می شود

ابطال مدرک تحصیلی در صورت احراز تقلب علمی

جعفر محمدی یادداشت

آگهی فقدان سند
آقای عبداالمیر مالچی با تسلیم دو برگ استشهاد 
گواهی شده دفترخانه 2۶۸  اهواز مدعی است که 
سند مالکیت ششدانگ پالک ثبتی  1۳۴۸/29۰ واقع 
در بخش ۳ اهواز در صفحه 292 دفتر 52 ذیل ثبت 
1۰1۶9 به نام طلعت کمال پور  ثبت و سند مالکیت 
صادر و تسلیم گردیده و برابر با سند قطعی شماره 
11۷۴۶۷ به تاریخ 1۳۸2/12/2۴ تنظیمی دفترخانه 
۳۰ اهواز نامبرده /مع الواسطه انتقال قطعی یافته  که 
برابر اسناد 11۷۴۶9 به تاریخ 1۳۸2/12/2۴ تنظیمی 
دفترخانه ۳۰ اهواز به نفع شرکت ملی نفت ایران در 
رهن است  که به علت سهل انگاری  مفقود گردیده 
لذ بدستور تبصره اصالحی ماده 12۰  آیین نامه قانون 
ثبت مراتب جهت اطالع عموم یك نوبت آگهی می 
شود که هرکس مدعی انجام معامله یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت 
ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم دارد و در غیر اینصورت پس 
از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند 

مالکیت المثنی بنام مالك صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار: 97/9/21
شماره: 5/2366 م/الف

قادریان-  رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه سه اهواز

آگهی فقدان سند
با تسلیم دو برگ  آقای رضا غالمحسین زاده   
اهواز   159 دفترخانه  شده  گواهی  استشهاد 
پالک  ششدانگ  مالکیت  سند  که  است  مدعی 
اهواز در صفحه  2۷9۸/22۳1 واقع در بخش 2 
....... دفترذیل ثبت .............. بنام رضا غالمحسین 
زاده ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردید 
و برابر سند قطعی شماره 221۷۶ مورخ 95/9/9 
انتقال  الواسطه  نامبرده/مع  اهواز  دفترخانه ۳۳۶  
قطعی یافته که برابر اسناد ........ دفترخانه ...........  
علت  به  که  است   رهن    ............... نزد  اهواز 
تبصره  بدستور  لذ  گردیده  مفقود  انگاری  سهل 
اصالحی ماده 12۰  آیین نامه قانون ثبت مراتب 
جهت اطالع عموم یك نوبت آگهی می شود که 
هرکس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت ده روز 
به  را  خود  اعتراض  آگهی  این  انتشار  تاریخ  از 
این اداره تسلیم دارد و در غیر اینصورت پس از 
سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند 

مالکیت المثنی بنام مالك صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار: 97/9/21
شماره: 5/2362 م/الف

نصرت اله- رئیس ثبت شهرستان ناحیه 2 اهواز

آگهی فقدان سند
برگ  دو  تسلیم  با  معاوی    حسنه  آقای/خانم  
اهواز   2۶۸ دفترخانه  شده  گواهی  استشهاد 
پالک  ششدانگ  مالکیت  سند  که  است  مدعی 
اهواز در صفحه  1۳۴۳/۴۴1۷ واقع در بخش ۳ 
۳5۴ دفتر 9۶ ذیل ثبت 1۸۸5۶ بنام حسنه معاوی 
ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردید و برابر 
 1۳92/۰2/2۳ مورخ   11۷۰۳ شماره  قطعی  سند 
تنظیمی دفترخانه 1۶1  اهواز نامبرده/مع الواسطه 
انتقال قطعی یافته که برابر اسناد ........ دفترخانه 
که  است   رهن    ............... نزد  اهواز    ...........
به علت سهل انگاری مفقود گردیده لذ بدستور 
تبصره اصالحی ماده 12۰  آیین نامه قانون ثبت 
مراتب جهت اطالع عموم یك نوبت آگهی می 
شود که هرکس مدعی انجام معامله یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت 
ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود 
اینصورت  اداره تسلیم دارد و در غیر  این  به  را 
پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی 
سند مالکیت المثنی بنام مالك صادر خواهد شد .

تاریخ انتشار: 97/9/21
شماره: 5/2361 م/الف

قادریان- رئیس ثبت شهرستان ناحیه سه اهواز

آگهی فقدان سند
استشهاد  برگ  دو  تسلیم  با  محناوی  آقای محمد 
گواهی شده دفترخانه 1۴۶ اهواز مدعی است که 
واقع   2۷25/25۴1 پالک  ششدانگ  مالکیت  سند 
در بخش2 اهواز در صفحه ۶۸  دفتر 2۸۶  ذیل 
سند  و  ثبت  محناوی  محمد  بنام   1۰1۰2۷ ثبت 
مالکیت صادر و تسلیم گردید و برابر سند قطعی 
شماره 2222 مورخ ۸9/12/۷ دفترخانه 2۶۰  اهواز 
برابر  که  یافته  قطعی  انتقال  الواسطه  نامبرده/مع 
اهواز  اسناد 222۳ مورخ ۸9/12/۷ دفترخانه 2۶۰ 
نزد بانك مسکن  رهن است  که به علت سهل 
انگاری مفقود گردیده لذ بدستور تبصره اصالحی 
ماده 12۰  آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع 
عموم یك نوبت آگهی می شود که هرکس مدعی 
انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این 
آگهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد و در 
غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و 
عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالك صادر 

خواهد شد .
تاریخ انتشار: 97/9/21
شماره: 5/2367 م/الف

نصرت اله-  رئیس ثبت شهرستان ناحیه 2 اهواز
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ش�ت ا د د یا

این سوی کارون عکس دخترک چوپان با گاومیش ها 
که در آب تاللو دارد، سوژه خوبی است برای عکاسی، 
آن سوی کارون اما عکس ساختمان های سر به فلك 

کشیده، رستورانهای مدرن، قطار شده اند در میان آب.
گاو میش آباد مشعلی به سمت آخر آسفالت؛ جایی 
در دل شهر اما با خیابان های گلی، خانه های محقر 
که وقتی از خیابان هایش رد شوی بویی ناخوشایند 
تلفیق شده از زباله و فضوالت حیوانات، چند دقیقه ای 
ماندن پشت ترافیك ناشی از عبور گاو میش ها را غیر 
قابل تحمل می کند و در کنار آن چوپانی زنان تعجبت 

را برمی انگیزد.
برای مردم اهواز اما دیدن چنین تصویرهایی آشناست؛ 
مناطقی که جزو روستاها به حساب نمی آیند و اهالی 
آن اکثرا کشاورزان و دامدارانی هستند که هوای دام 

هایشان را بیشتر از خود دارند، مردمانی که آرزوهایشان برای قشر 
امروز باورنکردنی است، پیرمرد حاضر است هر روز دشداشه سفیدش 
را بشورد، زن چوپان راضیست وقتی دامها را به چرا می برد تا زانو در 
گل باشد اما کوچه هایشان آسفالت نشود، ابوفاضل می گوید: آسفالت 
برای گاو میش هایمان خطرناک است و ممکن است  اینجا  شدن 

پاهایشان لیز بخورد و بشکند.

آب پاکی روی دستتان، 
کاری برای زباله ها انجام نمی شود

دختر جوانی که دستمال چوپانی به سر دارد در ادامه حرف او می خواهد؛ 
درباره خیابان های خاکی شان ننویسم و بعد روبروی خانه ها را نشانم می 
دهد و اضافه می کند: زباله های اینجا را ببین مامن سگ های ولگردی شده 
که اکثرا مریضند و سگ های گله ای ما هم با همزیستی آنها مریض می 
شوند و مجبوریم آنها را رها کنیم، هیچ کس هم از پس معضل زباله های 
اهواز برنیامده، سالهاست شهردار پشت شهردار می آید اما هیچ کدام اقدام 
درستی برای جمع آوری این همه زباله نمی کند، برای مردم هم عادی شده 
است؛ انگار با کوه های زباله کنار آمده اند! فکری به حال این آشغالها کنند 

آسفالت پیشکش.
گاوهایش را به سمت جاده می راند و ادامه می دهد: آنطرف جاده رودهای 
کوچکی است که بدن گاوها را در آب آنها خنك می کنیم تا شیردهی 
بهتری داشته باشند، برای چرای گاوها نیز مناسب است، اما مجبوریم از 
کنار این زباله ها و سگ ها بگذریم، می ترسم گاوهایم مریض شوند، بعد 
انگارتلنگری او را پشت ترافیك ایجاد شده از عبور گاوها نگه می دارد خیره 
به کوچه هایی که خط فقرشان نمود بیشتری از زباله ها دارد، اضافه می کند: 
توقعاتمان بی خود است، همین دامداران که آسایش دامها برایشان ارزش 
دارد چند وقت پیش مجبور شدند بایستند و سوختن رمه هایشان را تماشا 
کنند، چند روز صدر همه خبرها سوختن گاوها بود اما هنوز مشخص 
نیست چه علتی داشته، یکی آن را به عراق نسبت می دهد و دیگری به گرما 

و بی آبی؛ نتیجه اش چیست؟ بی خیال باشیم بهتر است.

بازی های راه مدرسه با گاو میش ها!
شاید شما چوپانی کردن پسرهای 1۰ ساله را در قصه ها شنیده باشید اما 
اینجا دختران کوچك هم به جای کوله پشتی مدرسه، چوب شبانی به دوش 
می اندازند تا در آینده به جای »بازی های راه مدرسه« همراهی گاومیش 
ها را به خاطر بیاورند. در عوض آنسوی اهواز المان های شهر، فیل هندی 
است و گوزن آفریقایی! حتی تندیس اسبهای پارک »ساحلی کیانپارس« نیز 

نشانی از اسب اصیل عرب ندارد! چه رسد به گاو میش های محلی.

ما فقیر نیستیم
سما دختر کوچکی است، می گوید: کمك برادرم می کنم تا بتوانیم همراه 
با به چرا بردن گاوها درس هم بخوانیم، نگهداری از گاوها سخت و کار ما 
مشقت بار است اما فقیر نیستیم همین االن گاوها را بفروشیم چند خانه در 
کیانپارس می توانیم بخریم، حرفها و دامنه لغات فارسی اش مرا شگفت زده 
می کند چون اکثر کودکان این مناطق به سختی فارسی حرف می زنند، او 
ادامه می دهد: بدبختی اینجاست کل زحمات ما به هدر می رود، بیشتر سود  
گاوها جیب دالل ها می رود و ما فقط مراقب آنهاییم، پدربزرگم اجازه نمی 
دهد آنها را بفروشیم، نگاه متعجبم به اوست، هیچ نشانی از یك دختر 1۰ 

ساله ندارد جز همین چهره.
گاوی را نشانم می دهد و با خنده اضافه می کند این یکی خیلی زیباست، 

نباشد دلم تنگ می شود.

درد ما را می فهمی؟
حامد 1۶ سال دارد به دنبال سگ های ولگرد است، واز هر چند سگ یکی 
را می گیرد چیزی شبیه آمپول به آنها می زند، مدعیست؛ تمام عمرش را 
صرف جمع آوری زباله، و چرای گاوهای همسایه ها کرده، بی سواد است، 
از شبانی خسته شده و حاال شغل بهتری پیدا کرده،   او سگهای ولگرد را 
جمع کرده در خانه ای که بیشتر شبیه کپر است نگهداری می کند تا اوضاع 
بهتری پیدا کنند، بعد آنها را به شهرستانی ها که به تازگی باغ های خرمشهر 
و آبادان را می خرند می فروشد، از کار امروزش راضی است چون درآمد 
بهتری دارد و بعد با نشان دادن در و پنجره های تازه ای که گوشه حیاط 

است، می گوید: با این کار می توانم عالوه بر خرج روزمره 
به اوضاع زندگی هم برسم، شانس بیاورم گاهی میان سگ 
ها از آن اصیلها هم هست که به دلیل بیماری رها شده اند 

و یا با جفت گیری سگهای ولگرد با اصیلها به دنیا آمدند.
از او می پرسم از انتقال بیماری سگها به خودش نمی 
ترسد؟ به پنجره هایی که با حصیر پوشانده شده نگاه 
می کند و جواب می دهد: سرما و گرمای این خانه برای 

خانواده ام زجر آور است، می فهمی؟

نخل به چه دردی می خورد در برابر پول!
دیدن نخلهای سوخته منطقه برای تغییر کاربری زمین ها 
نشان می دهد، بعضی اهالی از سبك زندگی سنتی خود 
خسته اند، این که مشقت های آنها سودی ندارد و درآمد 

دالالن از زحمات آنها بیشتر است.
ابو حامد اما هنوز زیر نخلهایی که دیواری دورشان نیست از ساعت ۶ صبح 
تاحوالی غروب کار می کند، برایم می گوید: به این درختان وابسته ام، این 
باغ بی درو پیکر مهریه زنم بود ودلم نمی آید از بین برود، چند سال پیش 
شایعه شد دولت قرار است زمینهای اطراف کارون را بگیرد باغدارها هم 
به امید اینکه از زمینها پول خوبی می گیرند یا این قسمت هم مثل آنسوی 
کارون و کیانپارس می شود، بیخیال رسیدگی شدند، نخل به چه دردی می 
خورد در برابر پول! بعضی ها هم از جنگ آسیب دیده و دیگر بازسازی 
نشده بود. او می گوید: سالها پیش اینجا بهشت بود، زباله ای نمی دیدی، 
صدای آب زالل کارون و بازی بچه ها کنار آن، نخلهای بلند و گاومیش ها، 
سرسبزی منطقه حس زندگی داشت ودل عابران را می برد، حاال تا چشم 
کار می کند زباله است، خانه های ویران و سگهای ولگرد و هرکس از اینجا 

عبور کند دماغش را می گیرد.

زباله ها خاک منطقه را سوزانده است
پیرمرد باغدار، سرتاسر جاده را نشان می دهد، ببینید چقدر زباله، به فکر 
مردم منطقه نیستند، شبها زباله ها را خالی می کنند و می روند، صدای ما به 
جایی نمی رسد، زباله ها خاک منطقه را سوزانده و گیاهان رشد نمی کنند 
و درختها بیمارند، هر خانواده یك مریض دارد که در خرج دوا و درمانش 
مانده، دیگر جا برای زباله ندارد ولی گوش مسئوالن بدهکار نیست، از نظر 

شهرداری اینجا همچنان بهترین جا برای زباله است.

شکاف طبقاتی
ابو حامد از سراشیبی به سمت نخلهایش می رود و من کنار زباله ها به آدمها 
خیره ام، کودکانی که پا برهنه روی کوهی از زباله به دنبال هم می دوند، 
پاهایی که تا زانو به گل می نشیند و سگها ولگردی که همه جا هست، این 
سوی کارون عکس دخترک چوپان با گاومیش ها، که در آب تاللو دارد، 

سوژه خوبی است برای عکاسی.
آن سوی کارون اما عکس ساختمانهای سر به فلك کشیده، رستورانهای 
مدرن، قطار شده اند میان آب، شکاف طبقاتی را با وجود نزدیکی جغرافیایی 

اما فرسنگها تفاوت میان »این و آن« به رخ می کشند.

زندگی در میان زباله و فضوالت حیوانی به قیمت “گاومیش”
 طیبه قاسمی

باور کنید منم مثل جناب شهردار عزیز از شهروندان عزیز و 
حتا خودم بسیار بسیار گله مندم و اول باید یك سیلي، ببخشید، 

یك سوزن به خودم بزنم! 
از پرداخت نکردن عوارض  به گمانم کالفه هم شده باشم 
پسماندم! اصلن چه معني دارد عوارض پسماند ندهیم بعد 
انتظار داشته باشیم شهرداري نسبت به ایجاد خیابان و کوچه و 
میدان و باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر اقدام 
کند و فضاي سبز شهرمان مثل تهران و اصفهان حتا باالتر از 
استاندار و فرماندار و شهردار، ببخشید، استاندارد و لبریز از 
سبزه و گل و آواز بلبل و قناري باشد و نیز خیابان هاي مان 
آسفالت و مثل کف دست صاف باشند و به چاله و چوله هم 

مزین نباشند!
داشته  انتظار  بعد  و  ندهیم  پسماند  دارد عوارض  معني  چه 
باشیم شهر بیش از نیازش پارک و پارکینگ داشته باشد و هیچ 
خودرویي در خیابان هاي پر ترافیك پارک معمولي و دوبله و 

سوبله نکرده باشد. هیچ شهروند بیکاري هم در خیابان ها پرسه نزند و 
برود بنشیند روي صندلي هاي تمیز در داخل پارک ها و آبشارهاي 
طبیعي و مصنوعي را تماشا کند و حالش را ببرد یا مثل پارک “ائل 

گولي” کالن شهر تبریز، در استخرهاي مصنوعي قایق سواري کند 
یا اصلن با وسایل ورزشي داخل پارک نرمش و ورزش کند و جسم 
و روحش را تقویت کند!  آدم تعجب مي کند شهروندان عوارض 
پسماند ندهند بعد از شهردار اهواز بخواهند در تأسیس مؤسسات 

فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران و 
نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه 
و تیمارستان و کتابخانه و کالس های مبارزه با بیسوادی و 

کودکستان و باغ کودکان کوشش کند!
در تعجب ام شهروندان واقعن نمي دانند موارد برشمرده 
از خطر سیل  برای حفظ شهر  اقدام الزم  نیز  و  باال  شده 
شکسته  دیوارهای  و  بناها  از  خطر  رفع  نیز  و  حریق  و 
اماکن  و  ها  کوچه  و  عمومی  معابر  در  واقع  خطرناک  و 
و  کردن  پر  و  های عمومی و خصوصی  داالن  و  عمومی 
پوشاندن چاه ها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از 
گذاشتن هر نوع اشیا در بالکن ها و ایوان های مشرف و 
مجاور به معابر عمومی- که افتادن آنها موجب خطر برای 
عابرین است- و نیز جلوگیری از ناودان ها و دودکش های 
ساختمان ها- که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها 
مي شود و چند نقطه ي دیگر تمامن به پرداخت عوارض 

پسماند از سوي شهروندان بستگي دارد)!( 
 به راستي، شهروندان اهوازي با نپرداختن عوارض پسماند، چرا 
انتظار دارند کالن شهرشان مثل تهران و اصفهان شود؟!!/ خوزنیوز

بر  گفت:  بهزیستی خوزستان  پیشگیری  و  توسعه  امور  معاون 
اساس شیوع شناسی های اخیر میزان شیوع آسیب های اجتماعی 
مواد  از  استفاده  متاسفانه  و  بوده   باال  استان  در  مخدر  مواد  و 

صنعتی در حال افزایش است.
ماریت قازاریان در کارگاه آموزشی پروژه نویسی برنامه پیشگیری 
اجتماع محور از اعتیاد ویژه کارشناسان حوزه پیشگیری بهزستی 
سال  از  داشت:  اظهار  غیردولتی  موسسات  و  خوزستان  استان 
۸1-۸۰ برنامه اجتماع محور در کشور آغاز شد و پروژه نویسی 
پس از چند سال برای سر و سامان دادن به اعتبارات تخصیص 

یافته به مراکز آغاز به کار کرد.
وی با اشاره به اینکه با توجه به نوع و حجم کار، منظور از پروژه 

نویسی به هیچ وجه برنامه ای دانشگاهی نیست افزود: پروژه نویسی 
به شکل ساده به ابتکار دفتر پیشگیری از اعتیاد کشور، با هدف به 
کارگیری آن توسط سازمان های مردم نهاد برای جلوگیری از هدر 
رفت اعتبارات و اجتماعی شدن امر مبارزه با آسیب اعتیاد، طراحی 

و ابداع شد.

درباره  کشور  بهزیستی  سازمان  اعتیاد  از  پیشگیری  گروه  رئیس   
لزوم اجتماعی شدن آسیب های اجتماعی بیان کرد: اجتماعی شدن 
آسیب های اجتماعی به معنای هرج و مرج و مقابله و پیشگیری از 
اعتیاد به صورت ناهماهنگ و بر اساس سالیق فردی نیست بلکه 
به معنای ایجاد هماهنگی و وحدت رویه بین تمام فعاالن حوزه 

پیشگیری و مقابله با آسیب ها است.

وی با تاکید بر لزوم نگارش پروژه های قابل اجرا برای مصون 
نوشتن  یعنی  سازی  گفت: مصون  اجتماعی  آسیب های  سازی 
به  درست  باورهای  و  نگرش  مسئولیت،  احساس  با  پروژه ها 
همچون  و  باشد  داشته  را  جامعه  در  اجرا  قابلیت  که  گونه ای 

واکسنی موثر به جامعه تزریق شود.
پیشگیری  و  توسعه  امور  معاون  کارگاه  این  در  همچنین 
آحاد  سازی  مصون  لزوم  به  اشاره  با  خوزستان  بهزیستی 
و  شناخت  سطح  ارتقاء  کرد:  عنوان  اعتیاد  برابر  در  جامعه 
بهبود  رسانی،  آگاهی  جامعه،  روحی-روانی  توانمندی های 
شرایط اقتصادی و وضعیت اوقات فراغت جوانان و مسائلی 
پر اهمیت در بحث مصون  از جمله موارد  این عوامل؛  نظیر 

سازی است.
حوزه  در  خوزستان  استان  نامطلوب  وضعیت  به  اشاره  با  وی 
شناسی های  شیوع  اساس  بر  داشت:  اظهار  اجتماعی   آسیب های 
اخیر، میزان شیوع آسیب های اجتماعی و مواد مخدر در استان باال 

بوده  و متاسفانه استفاده از مواد صنعتی در حال افزایش است.

نقش »پسماند« در »اصفهان« شدن »اهواز«!!
صاف صادق اهوازي

شهردار اهواز: 91 درصد شهروندان عوارض پسماند را پرداخت نمی کنند. 
بعد می گویند چرا شهر ما مثل تهران و اصفهان نیست!

شیوع مصرف مواد مخدر صنعتی در خوزستان 

صبحانه کاری و صبحانه بیکاری
مدتی است برخی از بزرگان اقتصاد و سیاست و یا اشخاص مشابه آن ها )صبحانه کاری( تشکیل 
می دهند و مسائل پیش رو را بررسی و شاید حل و فصل هم بکنند که چقدر خوب همزمان با 
صرف صبحانه یا صبخامه که میل می کنند برای اوضاع پیش آمده هم برنامه ریزی می کنند، چه 
اشکالی دارد در حالی که چای داغ می نوشند درباره داغی بازار فالن کاال یا فالن خدمات بحث و 
گفتگو شود و همزمان با باال رفتن و پایین آمدن قاشق های مرباخوری و کره خوری نگاهی به باال 
رفتن و پایین آمدن نرخ اجناس داشته باشند که در چنین زمانی منشی جلسه باید حواسش باشد اگر 
رئیس جلسه تعریف یا تمجیدی کرد باید بداند این تعریف و یا تمجید از صبحانه است یا از بحث 
های مطرح شده که این گفتگوها ممکن است برنامه ای برای آینده باشد به هرحال کار خوبی است 
کار با صرف صبحانه،  یا صبحانه با کار و البته باید از این بزرگان تشکر هم کرد. اما این فرصت 
فقط برای آنهایی است که )کار( دارند وگرنه آن ها که کاری ندارند و در واقع )بیکار( هستند یا 
)بیکار( شده اند نباید انتظار صبحانه را داشته باشند، چگونه می شود جلسه )صبحانه کاری( تشکیل 
شود اگر چنین جلسه ای هم تشکیل گردد درباره کدام موضوع این بیکاران می خواهند گفتگو 
کنند و کدام مشکل پیش روی را حل کنند دستشان به هیچ کجا بند نیست و تنها به بیکاری خود 
می اندیشند پس توقع یك صبحانه پر و پیمان و درست و حسابی همراه با آب میوه را نباید داشته 
باشند و اگر چنین توقعی دارند بدانند توقع درستی نیست آن ها یعنی این عزیزان مسئول برای 
صرفه جویی در وقت، این برنامه ها، یعنی )صبحانه کاری( را انجام می دهند بیکاران چیزی که زیاد 
دارند )وقت( است و بجای صرف صبحانه یا همان صبخامه، در جایی، پشت درب اتاق مدیری 
به دنبال پیدا کردن شغلی )صرف( وقت می کنند و هیچ ایرادی هم به آن ها وارد نیست و صبح تا 
شام را می توانند )وقت( صرف کنند تا شاید کاری پیدا کنند. شاید هم بزرگان مسئول و مسئوالن 
بزرگ دلشان برایشان بسوزد و یا برنامه ای در صبحانه های کاری برای اینها بوجود بیاورند که 
بجای صرف وقت که قدیم ها می گفتند )طال( است با همه مشکالت موجود، بیکارها بتوانند مثل 
آن ها صبحانه میل کنند و اگر چنین کنند این بزرگان عزیز، این بیکاران حاضرند در کنار صبحانه 

کاری، دعاگویشان باشند.
و نوش جانشان این )صبحانه کاری( که هرچه باشد بهتر از )صبحانه های بیکاری( است!

دیدار مدیر کل تأمین اجتماعی خوزستان با خانواده شهدا و ایثارگران

مدیر کل تأمین اجتماعی استان خوزستان با حضور در شهرستان مسجد سلیمان در منزل شهیدان 
داراب پور و ناصر میرزایی با فرزندان شهدای شاغل در تامین اجتماعی دیدار و گفتگو کرد.

سید محمد مرعشی با تاکید براینکه وظیفه مّلی، شرعی و قانونی تمام خدمتگزاران به نظام مقدس 
جمهوری اسالمی است که قدردان خانواده معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران باشند گفت: بی 
شك وجود خانواده معزز شهدا افتخاری بزرگ برای جامعه ایران عزیز است و این افتخار در مقام 
خود ستودنی است. مدیر کل تامین اجتماعی استان خوزستان با اعالم اینکه قریب به 2۰۰ نفر از 
فرزندان شهدا خانواده معزز شاهد، ایثارگر و جانباز در سنگر تامین اجتماعی به مردم خدمت می 
کنند تصریح کرد: همانگونه که در شرایط سخت و دشوار انقالب اسالمی شهدا با نثار جان پاک 
خود عاملی اثرگذار در حفظ انقالب و دستاوردهای آن بوده و هستند، امروز نیز در مقطعی دیگر 
فرزندان شهدا الگویی برای صیانت از این دستاوردها به شمار می آیند و عملکرد موثر این عزیزان 
کارکنانی سختکوش و ساعی در سازمان تامین اجتماعی مشهود است. سید محمد مرعشی همچنین 
افزود: تکریم و تعظیم شعائر انقالب اسالمی بویژه ارزشهای هشت سال دفاع مقدس وظیفه ای 
است همگانی و می بایست سنت حسنه دیدار با خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران 

بعنوان یك فرهنگ ایرانی، اسالمی ترویج و بیش از پیش توسعه یابد.
در این دیدارها مسائل و مشکالت خانواده شهدا و ایثارگران مورد بررسی قرار گرفت و هدایایی به 

رسم یادبود و تجلیل به همکاران اهدا شد.

80 درصد حجم اقتصاد در خوزستان دولتی است
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خوزستان گفت: ۸۰ درصد حجم اقتصاد خوزستان دولتی و متعلق 
به کارخانجات بزرگ صنعتی است و به همین دلیل حجم زیادی از خانوارها در بخش دولتی 
مشغول هستند.مسعود صدری اظهار کرد: ۸۰ درصد حجم اقتصاد خوزستان دولتی و متعلق به 
کارخانجات بزرگ صنعتی است و به همین دلیل حجم زیادی از خانوارها در بخش دولتی مشغول 
هستند. معموالً سطح درآمد در دستگاه های دولتی باال است و به همین دلیل نوسان قیمت ها برای 
همه مردم به شکل واقعی محسوس نیست.مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خوزستان افزود: در سایر 
استان ها بخش زیادی از حجم اقتصاد وابسته به بنگاه های خصوصی و صنایع پایین دستی است و 
کوچك ترین نوسان اقتصادی به صورت مستقیم بر معیشت مردم تأثیر می گذارد. در این استان ها 
چون اکثر خانوارها از بخش خصوصی حقوق می گیرند و میانگین دستمزد آنها پایین است، طبیعتًا 

قدرت آنها کاهش پیدا می کند و نرخ تورم تا حدودی پایین می آید.
وی بیان کرد: دومین مسئله در خوزستان شرایط آب و هوایی مانند گرما و شرجی نفس گیر، گرد و 
خاک و سایر آلودگی ها است که بازدهی نیروی کار را پایین می آورد و همین مسئله قیمت تمام شده 
را باال می برد. مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خوزستان عنوان کرد: خوزستان نسبت به سایر استان ها 
میزبان حجم زیادی از کارگران مهاجر از استان های دیگر است؛ این کارگران به دلیل داشتن شغل و 
درآمد مناسب معموالً قدرت خرید باالیی دارند و همین مسئله در باال رفتن نرخ تورم موثر است.

وی گفت: البته این فشار اقتصادی و نوسانات روی قشر آسیب پذیر خوزستان تأثیر مستقیم 
می گذارد و این افراد در مقابل تورم مصونیت کمتری دارند که دولت باید از طریق نهادهای حمایتی 
مانند بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی)ره( و یا سازمان تأمین اجتماعی باید آنها را شناسایی و با 

ارائه بسته های حمایتی از وارد آمدن فشار اقتصادی به آنها بکاهد.

خب�ر

سید رحیم آقازاده

همکار گرامی جناب آقای محمود تیال 
در گذشت برادر گرامیتان را به شما تسلیت گفته ،

از خداوند متعال برایتان شکیبایی آرزومندم 
سعید کیوانی

انا هلل و انا الیه راجعون

برادران ارجمند آقایان امید و ایمان زمانی 
درگذشت مادر گرامیتان را به شما تسلیت عرض کرده 

و از خداوند متعال برای آن مرحومه علو درجات
 و برای بازماندگان صبری جزیل خواستارم.

سعید کیوانی- مرتضی پورسامانی


