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خدا را شکر که ما نه نماینده مجلس هستیم که با پیامک 
ما را تهدید کنند و نه سلبریتی و اینفلوئنسرکه بدون داشتن 
سواد و تحصیالت و درست و حسابی، ادای رابین هود 
مصائب  از  ا...  خلق  رهایی  برای  و  بیاوریم  در  را  فقید 

اقتصادی کمپین راه بیاندازیم!
به قول نقی معمولی ما یک آدم معمولی بیش نیستیم که 
در والیت خودمان هم کسی ما را نمی شناسد ولی سعی 
می کنیم مثل پروفسور »فاینیس جی. ووپی« در کارتون 
محبوب تنسی تاکسیدو ) مردی که همه پاسخ ها را می 

دانست( فقط راهکارهای سوفسطایی و فلک فرسا ارائه 
کنیم و بدون راه اندازی کمپین، البی، تروئیکا، پویش و ... 

گره از کار خلق بگشائیم!
سفارش  ثبت  موضوع  است  وقتی  چند  امر  حقیقت 
خودرو به ویژه این خودروهای خاص ویژه از ما بهترون 
خبر ساز شده است و دوستان معتقدند عده ای با هک 
هزار   6 واردات  به  اقدام  سفارش،  ثبت  سایت  کردن 
خودروی لوکس نمودند! بله چی شده؟! سایت هک نشده؟
صفحه 2

واردات یهویی 6000 خودروی لوکس!

شکرستان، نخل و خرما، نفت و گاز، کارون و هورالعظیم و... این خوزستان است، ثروتمند اما فقیر، سبز اما زخم دیده از سال ها رنج، مردمانی که هرشب بر روی طالی سیاه می خوابند

 اما بهره ای از آن ندارند و حتی از یک قطره آب سالم، پاک و شیرین محروم هستند، مردمی که سال هاست با نجابت قفل سکوت بر لب زده اند و هر دولتی که با وعده های جدید می آید،

 می گویند - بله این دیگه خودشه- همانی آمد که باید می آمد همانی که خوزستان را آباد می کند اما هر دولت دریغ از دولت قبل.

حذف مدیران ناالیق، رسیدن
 تاریِخ انقضای محرومیت خوزستان

فصل های سال در دیار ما : تابستان، تابستان ...
سید رحیم آقازاده

در تقویم های رسمی و غیررسمی،  قدیمی و جدید، فصل های سال را )چهار( 
اعالم کرده اند و اولین فصل یعنی سه ماه اول سال را )بهار( و فصل بعد را 
تابستان و فصل های بعدی را که همه می دانیم. یک شخص غیر دانشمند که 
عادت دارد هر کلمه را تفسیر کند در تفسیر فصل بهار گفته چون در این فصل 
همه چیز و همه چیز زیبا و دلپذیر می گردد و ما بی اراده و با اراده از این همه 
زیبایی به وجد آمده و )به به( می گوییم و هی به مناظر زیبا به آوای پرندگان و 
مهم تر از همه به هوای معتدل )به به( و به به بر زبان می آوریم و در واقع بهار 
است که به به می آورد و به عبارتی بهار به به آر است . حاال اگر یک به آن را 
حذف کنیم می شود همان )بهار( بنظر زیاد هم حرف پرتی نگفته، خب معلوم 
است وقتی هوا آنقدر خوب است که راحت می توانی راه برآوری و بدون اینکه 
اعصابت به هم بریزد بروی از مغازه و فروشگاه خرید کنی یا کارهای روزمره 
را با خیال راحت انجام دهی و هی عرق پیشانی را پاک کنی و از آفتاب داغ نه 
نالی و از اینکه دستگاه خنک کننده خانه ات خوب خنک نمی کند و یخچال 
هم سردی خود را از دست داده است کالفه نمی شوی فصل را )بهار( یا بقول 
آن آدم دانشمندنما فصل را )به آر( یعنی بهار بنامیم که توی سالنامه است هم 
سه ماه اول سال را )بهار( نوشته اند اما در این جا یعنی در شهر و دیار ما هنوز 
چند روزی از شروع سال نگذشته که باید با آن چه در کتاب ها در وصف فصل 
بهار نوشته شده خداحافظی کرد البته اگر این مظاهر بهار به شهر و دیار آمده 
باشد که ما با آن خداحافظی بکنیم که به صراحت می گوییم نیامده، پس برای 
اینکه اشتباه نکنیم و اینقدر پشت سر هم بهار بهار نکنیم پیشنهاد می شود بجای 
فصل بهار، اولین فصل سال در این دیار را )تابستان( بنامیم که هم منطقی تر 
است و هم دیگر کسی غرولند نمی کند که ما هنوز در بهاریم و اینقدر هوا گرم 
شده. انتظار هوای دلپذیر را هم نداریم و با آسودگی دستگاه های خنک کننده را 
روشن می کنیم و از خنکی هوایش لذت می بریم نگران قبض برق هم نباشیم 
آخر، تابستان است همان گونه که توی تابستان زندگی می کنیم در بهار هم 
زندگی کنیم بی هیچ دغدغه ای. تابستان هم که شروع شود عادت کرده ایم به 
تابستانی شدن، خالصه اینکه مردمان این دیار همه )تابستانی( اند کاری به آنها 
که فقط برای کسب درآمد به شهرهای ما می آیند و درآمدشان را هم به محل 
زندگی خود که قطعا جای خوش آب و هوایی است، نداریم باز به آن ها باید 
گفت دستتان و پایتان هم درد نکند که برای انجام کار و البته کسب درآمد به 

اینجا می آیند و بعد روانه محل زندگی خود می شوید!
اینکه از پزشکی در آن سوی زمین خانواده اش را تنها گذاشته و خود هم 
تنها به این شهر آمده و زحمت می کشد نباید سپاسگزاری کرد؟ بنظر جای 
سپاسگزاری هم دارد! اگرچه گرما و داغی هوا که روز به روز بیشتر می شود 
با بعضی ها با توجه به مسئولیت و شغلی که به عهده دارند مهربان تر است و 

یا بهتر بگوییم مهربان.
اما برای بیشتر اهالی گرمای فصل های تابستان نفس گیر است و نامهربان. از 
کودکان گرفته تا سالمندان همه در برابر گرمای هوا شکسته و خسته می شوند 
اینجا همه چیز زودتر از موعد )پیر( می شود سنگ خارا هم زودتر )ترک( 
برمیدارد و شکسته می شود وای به حال مردمان شهر که به جای سه ماه تابستان، 
باید چندین ماه تاستان داشته باشند و تحمل آنرا هم بکنند که بعضی ها را تاب 

تحمل نیست می توانند عرق ریزان خود را تحمل کنند.
تابستان را، آن آدم غیردانشمند چنین تفسیر کرده که تابستان تاب و توان را از 
همه وجودات عالم می گیرد و برای همین به آن تاب ستان یا تابستان می گویند. 
حاال اگر آدم با فلسفه تابستان آشنا شود با خیال راحت و یا حتی خیال ناراحت 

آن را تحمل می کند.

رسالت های زیست محیطی یک هنرمند خوزستانی
نوید قائدی 

اغراق نیست اگر گفته شود تمامی هنرمندان در خلق آثار سمعی، بصری، منظوم و 
منثور و... خود از طبیعت محل زندگی یا به قول زیست محیطی ها زیستگاه خود بهره 
می گیرند. زندگی در میان همین عناصر جاندار و بیجان طبیعت و روابط و تأثیر بین 
آن ها است)تعریف یک اکوسیستم در بوم زیستی( که سبب می گردد یک هنرمند 
خالق آثار نقاشی، عکاسی، موضوع فیلم نامه  و تئاتر و مفاهیم شعری و داستانی را 

متصور و خلق نماید.
با هرگونه حساب وکتاب معلوم می شود هنرمند به محیط زیست ) محل زندگی( 
یعنی همان اقلیم و طبیعتی که در آن رشد و نمو یافته و اندیشه و ایده های درونی آن 

شکل گرفته و احساسات خود را بروز داده بدهکار است.
شکی نیست که بار این احساس دین و تعلق خاطر نسبت به محیط زندگی بر دوش 
تمامی هنرمندان سنگینی می کند.لذا این احساس باید در قالب تکلیف و بخشی 
از رسالت هنرمند متبلور شود تا به واسطه زایش عناصر هنری بتواند برای حفظ 
و بقای محیط زیست خود ادای دین و تکلیف کند. هنرمند باید بدون هیچ گونه 
چشم داشت مادی و بی مزد و منت و فقط به واسطه شکرانه نعمت و حس غیرت 

برای محیط زیست خود قدم بردارد.
اقرار به این اعتراف سخت است که گفته شود هنرمندان خوزستانی در این حیطه 
کم کاری ها داشته اند. این حرف با آه دل و عرض شرمندگی بیان می شود و نگارنده 

از پیش پوزش می طلبد. 
مگر نه بسیاری از هنرمندان با وصف هور و تاالب و نی و شرجی در قالب های 
شعری یا ذکر داستان و یا نمایش های تئاتری معروف شده اند، مگر نه فیلم های 
ماندگاری در خطه خوزستان ساخته شده که افتخار آن بر دوش هنرمندان نشسته 
است. می خواهم بگویم رابطه بین هنرمند و طبیعت رابطه ای دوسویه و جدایی ناپذیر 

و البته الزم و ملزوم یکدیگر است.
هنرمند باید درد طبیعت و زبان طبیعت و حال وروز طبیعت را درک کند و بهتر از 
همگی ما شهروندان عادی و مسئوالن اجرایی و سیاسی آن ها را بیان نماید. هنرمند 
خوزستانی باید دین خود را به طبیعت استان ادا نماید. باید با زبان گویا و ماندگار 
و تأثیرگذار هنری کمی ها و کاستی ها و بایدونبایدهای زیست محیطی را به تصویر 

بکشد.
جایی که الزم باشد عکس بگیرد، جایی که الزم باشد شعر و مرثیه بسراید و جایی 
که الزم باشد برای حفظ و ترویج روش های زیست و محیطی و فرهنگ سازی 

قصیده  سرایی کند.
باید برای هورها و تاالب های خوزستان تئاترهای غمبار ساخت و در جای جای کشور و 

جهان بر روی صحنه برد تا وجدان های خاموش و کم کار و بی خیال را بیدار کرد.
باید فیلم ساخت و حتی کتاب نوشت تا مردم این نسل و روزگار آتی شرح حال این 
قصه های پر قصه و درد را بدانند. اگر احمد محمودها ماندگاران عرصه هنر در این 
دیار شدند چون در آثار خود از طبیعت و زیست بوم خود بهره ها گرفتند و البته جایی 

که الزم بود از آن دفاع جانانه کردند و حرمت طبیعت را پاس داشتند.
مزد این احترام، ماندگاری در عرصه هنری کشور و جهان بود. کوتاه سخن هنرمند 
نسبت به طبیعت بومی خود دین دارد که باید آن را ادا نماید. ولی تاکنون کم کاری 
شده که اگر نشده بود هم اکنون وضعیت محیط زیست خوزستان این گونه نبود. ای 
جماعت هنرمند بیایید انرژی و توان و قدرت تأثیرگذاری خود را دست کم نگیرید.

 در پایان شعری جهت تسالی دل دردمندان باید گفت که - ابروباد و مه خورشید 
و فلک در کارند تا تونانی به کف آری و به غفلت نخوری، همه ازبهر تو سرگشته 
و فرمان بردار شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری-پس انصاف نیست که نمک 
خورد و نمکدان شکست و انصاف نیست که  یک هنرمند به سادگی از کنار مصائب 

زیست محیطی که بر طبیعت خوزستان می گذرد عبور نماید.

فرهاد افشارنیا در سخنرانی پیش از خطبه های 
نماز جمعه که به مناسبت آغاز هفته قوه قضائیه 
انجام شد، اظهار کرد: در کشوری که مردم به قانون 
عمل می کنند، نظم، امنیت، آسایش و آرامش نیز 
به صورت خودکار تأمین می شود و اگر خدای 
کم  یا  تفاوت  بی  مهم  امر  این  به  مردم  ناکرده 
توجه باشند مرتکب بی نظمی اجتماعی، ناامنی و 

همچنین هرج و مرج می شوند.
وی با بیان اینکه دستگاههای دولتی حساسیت 
الزم را در پیگیری امور مراجعان یا ندارند و یا 
از تخلفات رخ داده به آرامی گذر می کنند و با 
مماشات به آن بی توجهی کرده و دستگاههای 
نظارتی را در جریان بروز این تخلفات قرار نمی 

دهند، اظهار کرد: از مدیران تقاضا داریم 
به این مسائل توجه ویژه و الزم را داشته 
قوانین سالمت  به  توجه  با  و  باشند 
اداری همه کارکنان را مکلف کنند که 
در صورت مطلع شدن از تخلفی حتما 
آن مورد را به دستگاههای نظارتی و 
قضائی گزارش کنند زیرا در غیر این 
صورت خودشان تحت تعقیب قضائی 

قرار می گیرند.
رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره 
به وجود مرزهای طوالنی و وسیع آبی 
و خشکی در خوزستان با کشور عراق 

که در زمینه های مختلف با اشکاالت متعددی 
مواجه بوده است، تصریح کرد: وجود مرزهای 
طوالنی با کشور عراق همواره تهدیداتی را متوجه 
خوزستان کرده که از آن جمله می توان به فعالیت 
افراد در قاچاق سالح و مهمات، لطمه وارد کردن 
به امنیت خوزستان و تهدید جان، مال و ناموس 
خوزستان یا ایجاد نامنی در این استان اشاره کرد 
که همه به خوبی شناسایی شده اند و نقشه هایشان 

نقش بر آب شده است.
جرایم  و  دعاوی  حجم  درخصوص  افشارنیا 
در خوزستان گفت: حجم دعاوی و جرایم در 
خوزستان نسبت به شاخص های موجود در سطح 
کشور قابل دفاع یا مطلوب و مورد نظر نیست. البته 
جمعیت خوزستان قابل توجه و حدود پنج میلیون 
نفر است و همچنین مشکالتی که در اثر جنگ و 
تحریمها متوجه این استان بوده و سایر مشکالت 
بی تأثیر در دعوی و تولید جرم نبوده است اما با 

توجه به فرهنگ غنی مردم خوزستان انتظار می 
رود که بسیاری از دعاوی و اختالفات میان متنفذان 
و افراد جامعه حل و فصل و از ورود آن به دستگاه 

قضائی جلوگیری شود.
هزار  حدود  650  سال 95  در  کرد:  بیان  وی 
پرونده در واحدهای مختلف دادگستری خوزستان 
تشکیل شد که این آمار در سال گذشته متأسفانه به 
690 هزار فقره افزایش پیدا کرد و 40 هزار پرونده 
جدید به پرونده های قبلی موجود در دادگستری 
خوزستان افزوده شد. همچنین در دو ماهه سال 
دادگستری  وارد  پرونده  فقره  هزار  جاری 111 
خوزستان شده که باز هم تعداد پرونده ها نسبت 
به مدت مشابه سال قبل درصدی افزایش پیدا کرده 

است.
در  داد:  ادامه  خوزستان  دادگستری  کل  رئیس 
کنار رسیدگی های قضائی و دادگستری فعاالن 
شوراهای حل اختالف نیز به کمک ما آمده و به 
حل و فصل مشکالت پرداخته اند. انتظار داشتیم 
که در شورای حل و اختالف میزان حل پرونده 
ها با سازش عددی قوی باشد اما متأسفانه در 
سال گذشته حدود 128 هزار فقره پرونده در این 
شوراها مطرح و با احتساب پرونده های مفتوحه 
در  پرونده  هزار  به 817  نزدیک  دادگستری  در 

دادگستری خوزستان رسیدگی شده است.
افشارنیا افزود: در حال حاضر با وجود بیش از 500 
قاضی و 500 کارمند موفق به رسیدگی به موقع به 
پرونده های قضائی شده ایم در حالی که در بخش 
نیروی انسانی، اعتبارات و فضای اداری از شاخص 

های مطلوبی برخوردار نیستیم.
وی با بیان اینکه کار سخت قضاوت ممکن است 

سبب خستگی و فرسودگی کارمندان قضا شود و 
در نوع برخورد را مراجعان تأثیر داشته باشد، گفت: 
تالش می شود که در سال جاری به تعداد کارکنان 
اداری و قضات دادگستری خوزستان اضافه کنیم تا 
خدمات شایسته تری به مردم این استان ارائه دهیم.
در  داد:  ادامه  خوزستان  دادگستری  کل  رئیس 
دادگستری خوزستان هم اکنون هر کارمند به جای 
سه کارمند فعالیت می کند و تعداد قضات استان 
که بر اساس چارت سازمانی مصوب باید حداقل 
یک هزار نفر باشند در حال حاضر کمی بیشتر از 
500 نفر هستند که این موضوع به دلیل کمبودها 
و کاستی های موجود در کشور به ویژه در حوزه 

تأمین اعتبار است.
افشارنیا عنوان کرد: متأسفانه اولین جرم 
در خوزستان مثل سایر استانهای کشور 
بزه »سرقت« است که رتبه نخست را 
به خود اختصاص داده است. بروز این 
جرم دالیل مختلفی از جمله مشکالت 

اقتصادی دارد.
وی ادامه داد: درگیری ها و ضرب و 
کاهش  لحاظ  به  عمدی  های  جرح 
دومین جرمی  تحمل  و  آستانه صبر 
است که در خوزستان رخ می دهد 
بافرهنگ  و  متدین  مردم  زیبنده  که 
خوزستان نیست. همچنین تصادفات 
رانندگی منتهی به صدمات بدنی و  تهدید و توهین 
به ترتیب از جمله جرائم نخستی است که در 

خوزستان رخ می دهد.
رئیس کل دادگستری خوزستان بیان کزد: طالق 
توافقی که یکی از آسیبهای اجتماعی است و مطالبه 
مهریه و نفقه نیز از جمله دعاوی نخست هستند 
که در خوزستان وجود دارند و امیدواریم که این 
امر هم با همکاری مسئوالن فرهنگی، دانشگاهی و 

حوزوی به حداقل برسد.
وی با اشاره به اینکه البته مسائل معیشتی و عدم 
التزام عملی به موازین اسالمی از جمله دالیل بروز 
تولید جرم در جامعه هستند، عنوان کرد: حدود 
13 هزار زندانی در خوزستان وجود دارد که شامل 
35 درصد متهمان سرقت، 24 درصد زندانیان مواد 
مخدر و بخشی از آنها نیز محکومان جرائم غیرعمد 
هستند. از این تعداد حدود 700 نفر محکومین مالی 

هستند که بر اثر جرایم غیرعمد در زندان هستند.

سال سوم

 شماره هشتاد و چهار

 چهار صفحه

قیمت: 1000 تومان
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 اجتامعی-   سیاسی

هفته نامه منطقه ای

دانشجویان و زندان؟
در دی ماه 96 که اعتراضاتی در چند شهر ایران رخ 
داد شاهد آن بودیم که گروه هایی از دانشجویان نیز بنا 
بر وظیفه ای که بر دوش خود احساس کردند وارد 
میدان شدند و با همراهی با بخشی از مطالبات مردم 
در آن اعتراضات تالش کردند حلقه واسطی میان مردم 

و حاکمیت باشند.  
پس از آن روزهای اعتراض شاهد بودیم که دستگیری 
روزها  این  در  و  آغاز شد  دانشجویان  از  گروه  این 
هم خبرها از صدور احکام سنگین قضایی برای این 
دانشجویان حکایت دارد. حکم هایی که حتی صدای 
اعتراض فردی مثل محمدمهدی زاهدی که وزیر علوم 
دولت احمدی نژاد بود را هم در آورده است. قاعدتًا 
مسئوالن قضایی با توجه به مواد قانونی پاسخگوی 
بخشی از پرسش ها و ابهام ها درباره احکام صادر شده 
علیه دانشجویان خواهند بود اما آیا می توان برای همه 

سواالت با نگاه حقوقی پاسخی پیدا کرد؟!
 به نظر می آید که الزم است در برخی پرونده ها عالوه 
توجه  نیز  دیگر  به جنبه های  حقوقی  نگاه صرفاً  بر 

جدی نشان داده شود.                          صفحه 2

چگونه »تجاوز جنسی« به 
»سرمایه اجتماعی« ضربه می زند؟

پیدایش شفافیت و گفتگو در مورد مسائل مرتبط با 
تجاوز به کودکان، دانش اموزان، تجاوز به همجنس و 
… موجب بازبینی افراد روی رفتار جنسی می شود. 
بازبینی ها در کل جامعه ممکن است  این  مجموعه 
به شکل گیری فرهنگی که در غرب از آن به عنوان 
“انقالب جنسیتی« یاد می شود کمک کند. البته تاثیر آن 

بسیار کوچک و تدریجی خواهدبود.
ماجرای تجاوز در مدرسه ای در غرب تهران بحث های 
مختلفی را در جامعه و فضای مجازی به راه انداخته 
کاربران  توسط  جنسی  آزار  تجربه  بیان  از  است. 
شبکه های اجتماعی تا فضای ترس از امنیت کودکان 

در جامعه.
بعد از این اتفاق برخی کاربران شبکه های اجتماعی 
به  را  خود  گرفتن  قرار  تجاوز  مورد  از  تجربه هایی 
این  بیان  از  خود  قصد  افراد  این  گذاشتند.  اشتراک 
تجربه ها را تابوشکنی، شفافیت و جلوگیری از تکرار 
این اتفاقات برای سایر اعضای جامعه به خصوص 

کودکان می دانند.                                صفحه 3

یادداشتیادداشت سرقت؛ نخستین رتبه محاکم جزایی
 خوزستان را از آن خود کرد

رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: متأسفانه اولین جرم در خوزستان مثل سایر استانهای
 کشور بزه »سرقت« است که رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.

بروز این جرم دالیل مختلفی از جمله مشکالت اقتصادی دارد.
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 اهمیت انتخابات شورا 
آقا کریم در حالی که پشت گوششو میخواروند با یه لبخند ملیح و پر 
رمز و راز به آقا محمود نگاه کرد و بعد از مکث نسبتاً طوالنی ، گفت ؛ 

برادر میشه دوباره سؤالتو تکرار کنی؟ 
 آقا محمود هم با یه پوزخند جواب آقا کریم رو داد و گفت ؛ خوب هم 
فهمیدی ... ! آقا کریم به صندلی پارک اشاره کرد و گفت بریم بشینیم 
اونجا ... سؤالت مثل سؤالهای تشریحی فیزیکه ) البته زمان قدیم ( ، باید 
خیلی فکر کنم تا جواب بدم ... و بدین ترتیب آقا کریم و آقا محمود قدم 
زنان به سمت نیمکت رفتند و مستقر شدند ... آقا کریم گفت ؛ راستش 
تا حاال به صرافت این موضوع نیفتادم ولی حاال که استارتشو زدی یواش 
یواش دارم یه چیزایی می فهمم ... آره واقعاً انگار شورای شهر آروم و بی 
صدا داره جایگاه یه قشر خاص میشه ، البته هنوز این برنامه کامل نشده 
ولی با این ترتیبی که داریم پیش میریم در آینده نه چندان دور رقابت 

انتخابات شوراها بین چند گروه از اشخاص میشه ؛
 آقا محمود که کاماًل غرق بیانات جدی و ادبی آقا کریم شده بود با واژه 
کامال ً »درسته »و« خوشم اومد » آقا کریم رو تشویق و ترغیب به ادامه 
کرد و گفت بعله بفرمائید ... و آقا کریم ادامه داد اولین گروه پیمانکاران 
هستند ، دومین گروه پیمانکاران موفق ، کارآزموده و صاحب اسم و رسم 
هستند ، سومین گروه پیمانکاران ورشکسته و ناموفق هستند. چهارمین 
گروه پیمانکاران بی نام و نشان ولی هدفمند و با پشتوانه ، پنجمین گروه 
پیمانکارانی که به هر دلیل در انتخابات قبلی موفق نشدند. ششمین گروه 
اشخاصی که کاندیدای پیمانکاران هستند و عضو شورا بودند ولی در 
دوره های قبلی نتونستن دینشونو به پیمانکارا ادا کنن ، هفتمین گروه 
اشخاص جدیدی که با حمایت و پشتیبانی  پیمانکاران وارد این عرصه 

میشن و ..... 
آقا محمود پرید تو حرف آقا کریم و گفت ؛ برادر تو که تحلیلت از 
رسانه های دشمن بدتره !! آخه این حرفا چه ربطی به سؤال من داشت ! 
آقا کریم باز هم یه لبخند زد و گفت ؛ اوالً من هنوز حرفم تموم نشد و 
گروه های دیگه ای هم هستن که بگم دوماً من نگفتم یه بار دیگه سؤالتو 

بگو ، حاال میگی چه ربطی داره !! دمت گرم بابا !!
آقا محمود گفت ؛ برادر سؤال من این بود :

چرا پیمانکاران در انتخابات شورا بیشتر فعال میشن در حالیکه انتخابات 
مجلس مهمتره ؟ همین ... ! 

اونوقت تو برام آسمون ریسمون می بافی ... آقا کریم یه دستی به شونه 
آقا محمود زد و گفت ؛ ببخشید من جواب سؤالتو نمیدونم ... ! 

اگه جوابم بدردت میخوره قبولش کن  برادر ....
بریم که دیر شدو حاج خانم با دمپایی دم در منتظرته ...
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آقای استاندار آیا هنوز هم موافق انتقال 
آب کارون در حد شرب به استان های 

دیگر هستید؟
مردم خوزستان تا چه زماني باید تاوان بي 
لیاقتي برخي مسئوالن با ژن هاي خوب 

و باند باز را بدهند؟
قصه پر غصه مشکالت خوزستان تمامي 
ندارد.یک روز ریزگردها خوزستاني ها را 
به کام مرگ مي کشاند روز دیگر نبود 
امکانات بهداشتي و درماني و روز دیگر ....

اما این روزها نبود آب شرب به خصوص 
مردمان شهرهاي ایثار و مقاومت آبادان 
و خرمشهر و مینوشهر و ... را کالفه و 
سرگردان کرده است .بشکه بدست در 
انتظار ورود تانکرهاي آب هستند.به مانند 
دوران جنگ تحمیلي.آبادان و خرمشهر 
هنوز در جنگ قرار دارند البته این بار در 
جنگ برخي از مدیران بي لیاقت که بر 

شهر و روستاها چنبره زده اند.
آب در لوله ها هست اما شوري آن از آب 
دریا باالتر رفته است.مردم در تجمعاتي 
فریاد اعتراض خود را به گوش رسانده 

اند.اما آیا فریادرسي هست.
مسئولین   که  آنجاست  ماجرا  تلخ  طنز 
القمر  استاني در حرکتي که انگار شق 
کرده اند اعالم نموده اند که “ قبوض 
براي  تیر  و  خرداد  هاي  ماه  دوره  آب 
مشترکان آب شهرستان آبادان رایگان 
است.” براستي آیا باید مردم آبادان هزینه 
آب شور را پرداخت کنند یا آب شیرین 

شرب را.
آقایان مسئول اگر نمي توانید کاري انجام 

دهید حداقل نمک بر زخم مردم نپاشید.
بعد از هواي پاک این بار آب در خوزستان 
حکم کیمیا شده است.کیمیایي حاصل 

عملکرد برخي از   مدیران  ناالیق.
تا  بیندیشید  تدبیري  استاندارلطفا  آقاي 

عنان کار از دستتان خارج نشده است.

آقای استاندار آیا هنوز هم می گویید که 
موافق انتقال آب کارون در حد آب شرب 
هستید؟ وقتی مردمان استانت در بی آبی 
بشکه بدست در طول شبانه روز در انتظار 

تانکرهای آب هستند.
باید گفت با توجه به شرایط بغرنج آب 
آشامیدني در خوزستان موافقان انتقال آب 
کارون براستي که قاتل مردمان خوزستان 
هستند.شوري آبي که مردم باید در ازاي 
آن هزینه پرداخت کنند بیشتر از شوري 
آب دریاست.کجایند موافقان انتقال آب 
کارون که ببینند مردمان خسته از جنگ 
تحمیلي ،که هست و نیست زندگي شان 
را فدا و سرمه چشم کردند تا وجبي از 
خاکشان به دست بیگانه نیفتد امروز تشنه 
لب در کنار اروند و بهمنشیر و کارون به 
گل نشسته چشم انتظار رسیدن تانکر 
تشنگي شان هستند.آیا  رفع  براي  آب 
این حق مردم مظلوم ،صبور و نجیب 

خوزستان است؟
کبیر  معمار  بفرمایش  خوزستان  مردم 
دین  خمیني)ره(  امام  حضرت  انقالب 
خود را به اسالم و انقالب ادا کردند اما 
ایا مسئولین دین خود را به مردم مظلوم 
و غیرتمند خوزستان ادا کرده اند.آقایان 
مسئول ،خوزستان نیازمند ترحم نیست 
حق طبیعي اش را بدهید.نه بیشتر و نه 

کمتر.
شوري آب با تشکیل جلسات بي نتیجه 
و بازدیدهاي بیهوده  حاصل نمي شود 
چرا که اگر قرار بود با بازدید و تشکیل 
از  بعد  شوند  حل  مشکالت  جلسات 
حال  به  تا  اندي  و  دهه   گذشت سه 
حل  دیگري  از  پس  یکي  مشکالت 
تعداد  بر  روز  هر  آنکه  نه  شدند  مي 
زندگي  راه  سر  بر  موانع  و  مشکالت 
خوزستان  صبور  و  نجیب  مردم  اولیه 

افزوده شود.

متاسفانه ضعف مدیریتي بیداد مي کند.
عدم ارائه صحیح آمار و ارقام و مشکالت 
و کمبودها به مرکز ،خوزستان و مردمانش 
را با مشکالت عدیده و الینحل  مواجه 

کرده است.
اما چاره کار کجاست؟

 تدبیر الزم در دست چه کسي است؟
 خوزستان رو به نابودي رفته است.

زنگ خطر به صدا در آمده است.
صداي تبعیض به گوش مي رسد.

صداي مظلوم و بي فریاد رس خوزستان 
را چه کسي مي شنود ؟

و  تبعیض  شان  حق  خوزستان  مردم 
بي عدالتي نیست.شیره جانشان ،نفت 
،سیمان و آهن و  پتروشیمي  و  و گاز 
گچ و ... است که هر روز از انها گرفته 
تزریق  استان ها  به دیگر  و  مي شود 
نعمت  همه  این  حاصل  اما  شود  مي 
خوزستان  مردمان  براي  خدادادي 
چیزي جز تبعیض و بي عدالتي نبوده 
است.مردم خوزستان تا چه زماني باید 
تاوان بي لیاقتي برخي مسئوالن با ژن 

هاي خوب و باند باز را بدهند؟
مردم خوزستان اسیر گعده نشیناني شده 
اند که بویی از مدیریت کارا ، نبرده اند.اما 
با اقداماتي کوچک  و روتین با بازدیدهاي 
بي بازده و پوپولیستی و عوامفریبانه، مي 

خواهند خود را ناجي معرفي کنند.
خوزستان مظلوم است. خوزستان غریب 
و بي کس در گوشه جنوبي کشور افتاده 

است.
حال خوزستان این روزها خوب نیست 
شیره  اما  است  شده  خاموش  چراغش 
خاورمیانه  اقتصاد  بخش  روشنا  جانش 

است.
مجمع نمایندگان استان خوزستان کجا 
هستند؟ و  تا به حال براي رفع مشکالت 
خوزستان چه اقداماتي انجام داده اند؟ که 

مردم حوزه انتخابیه شان از اقدامات آنها 
بي خبرند؟ تشکیل جلسات بی بازده و 
بازدیدهای بی ثمر و بنرهای چند در چند 
در شهرها حاصلش چه شد؟ شور شدن 

آب شرب بیشتر از شوری آب دریا.
براي کاهش شوري آب چه کرده اید؟
تدبیرتان آیا هشدار دادن است و بس؟

اقدامتان آیا نصب بنر چند ده متری در 
ورودی شهرها و معابر عمومی ست؟

بر  عالوه  روزگاري   خوزستان  مردم 
داشتن  امکانات اولیه زندگي،داراي رفاه 
اجتماعي بوده اند اما اکنون از نعمت آب 
شرب سالم و با کیفیت محروم شده اند و 

سردرگم میان تبعیض و بي عدالتي اند.
بنام  ثروت.ثروتي  دل  در  محرومیت 
کشوري  هر  که  و...  نفت،گاز،خاک 
آرزوي داشتن گوشه اي از این نعمات 
این  حاصل  دارند.اما  را  خدادادي 
سرمایه و ثروت براي مردم خوزستان 

چه بوده است؟
"هنوز فرمایشات رهبر معظم انقالب،   در 
ابتداي درس خارج فقه خود در اسفندماه 
را  1395در خصوص مسائل خوزستان 
فراموش نکرده ایم که فرمودند: آنچه که 
در خوزستان در این چند روز براي مردم 
پیش آمد واقعاً دل انسان را مي خراشد؛ 
رسیدگي به این ها وظیفه ي ماست؛ این ها 
حکومت ها  است.  مسئولین  وظیفه ي 
موظفند به فکر مردم باشند؛ این یکي 
از وظایف قطعي و فوري و همیشگي 

حکومت هاست.
مقام معظم رهبري در ادامه بیان کردند: 
به  مسائل  برخي  که  است  درست 
دارد  احتیاج  بلندمدت  چاره اندیشي هاي 
اما این حرف که وضعیت فعلي نتیجه به 
فکر نبودن گذشتگان است، کافي نیست 
و مشکلي را حل نمي کند و چند صباح 

دیگر نیز دیگران همین قض

نیس�ت قص�ه  ی�ک  ی�ن  ش�هرا ر  د خ�طمحسن مراديداریوش امامی           وی  ر

خدا را شکر که ما نه نماینده مجلس هستیم که با 
پیامک ما را تهدید کنند و نه سلبریتی و اینفلوئنسرکه 
بدون داشتن سواد و تحصیالت و درست و حسابی، 
ادای رابین هود فقید را در بیاوریم و برای رهایی خلق 

اهلل از مصائب اقتصادی کمپین راه بیاندازیم!
به قول نقی معمولی ما یک آدم معمولی بیش نیستیم 
که در والیت خودمان هم کسی ما را نمی شناسد ولی 
سعی می کنیم مثل پروفسور »فاینیس جی. ووپی« در 
کارتون محبوب تنسی تاکسیدو ) مردی که همه پاسخ 
ها را می دانست( فقط راهکارهای سوفسطایی و فلک 
فرسا ارائه کنیم و بدون راه اندازی کمپین، البی، تروئیکا، 

پویش و ... گره از کار خلق بگشائیم!
حقیقت امر چند وقتی است موضوع ثبت سفارش 
خودرو به ویژه این خودروهای خاص ویژه از ما بهترون 
خبر ساز شده است و دوستان معتقدند عده ای با هک 
کردن سایت ثبت سفارش، اقدام به واردات 6 هزار 
خودروی لوکس نمودند! بله چی شده؟! سایت هک 

نشده؟
دوستان اشاره می کنند سایت هک نشده بلکه سیستم 
هک شده و کد دیتا بیس را تغییر داده اند! رئیس 
وقت گروه ثبت سفارش خودروهای خارجی سازمان 
توسعه تجارت ایران )وزارت صنعت، معدن و تجارت( 
طی نامه ای به سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرده 
است: »هیچ کدام از مراحل ثبت سفارش خودروهای 
سواری موردنظر توسط این دفتر صورت نگرفته است 
و به عبارت دیگر، دفتر مقررات در طی مراحل آن نقشی 
نداشته است و این ثبت سفارشات تنها با هک سیستم و 

تغییر کد در دیتا بیس رخ داده است.«
در ادامه آمده است »چندین مورد نفوذ غیرقانونی به 
سامانه »ثبتارش« از طریق نام کاربری پرسنل دفتر 
مقررات در خرداد 96 صورت پذیرفته که نشان می دهد 
اشخاصی به صورت باندی با نفوذ به سامانه مذکور برای 
اشخاص متخلف اقدام به ثبت سفارش غیرقانونی 
جهت  شناسایی شده  آی پی های  حتی  که  نموده اند 
شناسایی دقیق متخلفین تحویل حراست وزارتخانه 

گردید.« ) سایت تابناک(
فکر  ما  شد.  راحت  ما  خیال  شکر...  را  خدا  خوب 

و  سیستم  هک  است.  شده  هک  سایت  کردیم 
تغییر کد در دیتا بیس هم که دردش خوردنی است! 
باالخره اگر قرار باشد سایت ها به همین راحتی هک 
شوند ممکن است دو روز دیگر زبانم الل سایت 
وزارت دادگستری هک شود و مثاًل  6000 هزار 
زندانی آزاد شوند یا سایت سازمان سنجش هک 
شوند و همه علی کنکوری ها پزشکی قبول شوند! 
یا ممکن است سایت بانک مرکزی هک شود و 
چند هزار بدهکار دانه درشت یک شبه طلبکار شوند 
و مبلغ بدهی شان تبدیل به سپرده کوتاه مدت شود 
و کاری هم از دست ما برنیاید!  نکته مهم بعدی 
این که مشخص شده کار به صورت باندی صورت 
گرفته است و تک خوری در کار نبوده است. احتمااًل 
متخلفان هم با نقشه قبلی اقدام به این کار کرده 
اند و این طور نبوده که دوستان در حال جستجوی 
مقاالت علمی در اینترنت، یهو به سرشان زده که 

مثاًل 6000 خودروی لوکس ثبت سفارش کنند!
با این وجود به منظور جلوگیری از اقدامات مشابه و ثبت 
سفارش سایر اقالم غیرضروری آن هم در دوره ای 
که اوضاع دالر کشمشی است، به شیوه مالوف و رسم 
معهود چند پیشنهاد مدبرانه ارائه می گردد علی برکه اهلل:

الف( درج ستون نام و نام خانوادگی: پیشنهاد می شود 
در بخش اطالعات فردی سامانه ثبت سفارش خودرو، 
یک ستون نام و نام خانوادگی هم تعبیه شود تا پس از 
ورود خودرو به کشور متوجه شویم چه کسی این تعداد 
خودرو را وارد کشور کرده و مجبور نشویم از روی آی 

پی دنبال صاحب یا صاحبان خودرو ها بگردیم!
ب( استفاده از کمین: به منظور شناسایی وارد کنندگان 
خودروهای مزبور می توان پشت دیوار یا جایی مشابه 
کمین کرد یا حتی در داخل صندوق عقب یکی از این 
انتقال خودروها،  در صورت  تا  خودروها مخفی شد 
صاحب اصلی خودروها و همدستان وی شناسایی شوند!

پ( جانمایی گزینه ابطال: در خاتمه پیشنهاد می شود 
با تغییر در دیتا بیس سامانه گزینه ابطال نیز در سامانه 
جانمایی و تعبیه شود تا اگر دو روز دیگر فرد یا افرادی 
مخفیانه ثبت سفارش کردند، صبح علی الطلوع  بتوان 

این ثبت سفارش های غیر قانونی را ابطال کرد!

واردات یهویی 6000 خودروی لوکس!

وحید حاج سعیدی

عباس عبدی مذاکره کره شمالی و آمریکا را 
تشبیه سازی  درباره  و  دانست  سیاسی  شوی 
آن به مذاکره ایران و آمریکا گفت: در شرایط 
برجام  از  منطق  برخالف  ترامپ  که  کنونی 
خارج شده، عمال راه گفت و گو را بسته است.
فعاالن  از  شماری  نامه  درباره  عبدی  عباس 
سیاسی برای انجام مذاکرات بی قید و شرط 
و توصیه آنها برای بهره گیری ایران از الگوی 
گفت و گوی میان کره شمالی و آمریکا، گفت: 
این مذاکرات یک شوی سیاسی بود. البته یک 
احتمال وجود دارد که توافقی پنهان و جامع 
با چین صورت گرفته و توافق با کره شمالی 
در چارچوب آن باشد؛ در این صورت توصیه 
کنندگان باید جایگاه طرف ثالث و مشابه چین 

را در گفت و گو با ایران نشان دهند. برخی دوست 
دارند »اون« رهبر کره شمالی را »کودن« معرفی کنند، 
ولی گمان ندارم که این قدر »ابله« باشد که بمب هسته 
ای را بدهد به »ترامپ« و بعد بنشیند و منتظر اجرای 
وعده های سرخرمن باشد. وی افزود: اگر مذاکرات 
کره شمالی و آمریکا جدی و ثمربخش باشد و به نتیجه 
باید یک فوق دکترای  نهایی برسد، در این صورت 
روابط بین الملل به ترامپ داد و اصوال رشته جدیدی 

را در سیاست به نام او ایجاد کرد. 
عبدی در مورد این پرسش که اگر ایران پیش قدم گفت 

وگو شود، می تواند از موضع برابر پشت میز مذاکرات 
بنشیند، اظهار کرد: پیش شرط های مقامات آمریکایی 
نافی وجود اراده آنها برای گفت وگوی سازنده است. 
در ایاالت متحده هم شرط های ترامپ و پمپئو )وزیر 
خارجه آمریکا( به عنوان مقدمه گفت وگو، مورد نقد و 

حتی استهزا قرار گرفت.
وی ادامه داد: مشکل ما در ایران این بود که گفت و گو 
منحصر به مساله هسته ای شد، در حالی که ذاتاً همه 
مسائل قابل گفت وگو هستند. اتفاقا موارد دیگر هم 
می توانست موضوع گفت وگو باشد. با این حال در 
شرایط کنونی که ترامپ بر خالف منطق برجام از آن 

خارج شده است پایه گفت و گو که رسیدن 
به تفاهم و التزام داشتن به تعهدات است را 
تخریب کرده و عمال راه گفت و گو را بسته 
ابتدا از  بنابراین بنده موافق هستم که  است. 
ایاالت متحده خواسته شود به برجام برگردد و 
به توافقات ناشی از گفت و گوهای قبلی پای 
بند بماند و سپس از ایران و آنها بخواهیم که 
مسائل دیگر خود را هم به گفت وگو بگذارند.
واکنش  درباره  پرسشی  به  پاسخ  در  عبدی 
کرد:  تاکید  نامه  این  به  اصالحات  جریان 
که  بگویم  باید  مورد رویکرد اصالحات  در 
این جریان را ندارم.  بنده سمت سخنگویی 
باید به مواضع خاتمی مراجعه کرد و گمان 
در  باشد. هر چند  نگاه  این  با  ندارم همسو 
بیانیه مذکور نیز قیودی برای گفت وگو اعالم شده 
بود که عمال اجرای آن را تعلیق به محال می کرد. 
ولی برداشت های فعلی بیشتر ناشی ازعنوان کلی آن 
بیانیه است. وی در مورد واکنش جریان جناح راست 
متاسفانه جناح  داشت:  اظهار  نامه  این  در خصوص 
تندروی اصولگرایان که به نسبت منزوی شده با این 
نامه جان می گیرد و عقالی آنان را به حاشیه می برد. 
این جناح خواهان برخورد و تشدید تحریم ها است 
تا دوباره دوران طالیی فساد و به جیب زدن میلیاردی 

ناشی از دور زدن تحریم ها را زنده کنند.

گمان ندارم رئیس دولت اصالحات 
همسو با این نگاه باشد

ه گا ی�د ش�وکد

اگر خداوند احمدی نژاد را نمی آفرید...

»لودر« روحانی برای آوار برداری 
دوران احمدی نژاد برجام بود. این 
لودر مسیر را خوب پیش می رفت 
تا اینکه زلزله ای به نام ترامپ به 
میدان آمد و مشکالت روحانی را 

دو چندان کرد.
محمد عزیزی نماینده ابهر در مجلس خود گفت:»نمایندگان و جناب آقای 
رئیس جمهور اگر خداوند احمدی نژاد را نمی آفرید مشکالت کشور را به 
گردن چه کسی می انداختیم. از انداختن مشکالت به گردن دیگران بپرهیزیم«

من هم با آقای نماینده موافق هستم؛ بعد از گذشت 5 سال نمی شود برخی 
ناکارآمدی ها را به گردن دولت قبل انداخت. در برخی مسائل دولت روحانی 
بسیار بد عمل می کند که به هیچ وجه قابل دفاع نیست و ربطی به دولت 
احمدی نژاد ندارد اما نکته ای در این میان بسیار روشن است و نمی دانم چرا 
آقای نماینده و برخی سیاسیون به آن توجه نمی کنند؛ بسیاری از مشکالت 

امروز کشور به خاطر حضور احمدی نژاد در راس قدرت بود.
نباید خود را فریب داد محمود احمدی نژاد دولتی را از خاتمی تحویل 
گرفت که طبق آمار و نظر مردم بهترین و باثبات ترین دولت تمام سال های 
جمهوری اسالمی بوده است. دولتی که توانسته بود ثبات اقتصادی را به 

مردم هدیه بدهد.
را   84 تا   76 سال های  خود  گفت وگوهای  در  مردم  از  بسیاری  امروز 
بهترین دوران زندگی خود می دانند، دورانی که در آن آرامش اقتصادی 

و اجتماعی داشتند.
اگر خداوند احمدی نژاد را نمی آفرید...

که  دولتی  نداد.  تحویل  روحانی  به  را  ثبات  با  دولتی  اما  نژاد  احمدی 
باالترین  با  زمان صلح  دولت  به  شباهتی  هیچ  گرفت،  تحویل  روحانی 
درآمد نفتی بین تمام دولت های ایران، نبود. روحانی با ویرانه ای روبرو 
بود که باید آن را می ساخت. درآمدها و خرج های بی حساب. سیاست 
خارجی بسته همراه با تحریم های کمرشکن میراث احمدی نژاد برای 

دولت تدبیر و امید بود.
روحانی میراث دار مشکالت بود و باید این مشکالت را حل می کرد. 
این یعنی اینکه روحانی با یک زمین آباد و یا حتی با یک زمین خشک 
با آوارهایی مواجه بود که باید آنها را از سر راه  روبرو نبود بلکه او 

خود بر می داشت.
سراغ  به  ابتدا  همان  از  هستید  روبرو  صاف  زمین  یک  با  وقتی  شما 
ساختن می روید. نقشه را می کشید و بعد شروع به پی ریزی و ساختن، 
ساختمانی با نقشه می کنید اما وقتی با آوار روبرو هستید ابتدا باید آوار 
برداری کنید، جایی برای تخلیه آوارها پیدا کنید و بعد  نقشه جدید را 

بسازید.
»لودر« روحانی برای آوار برداری دوران احمدی نژاد برجام بود. این لودر 
مسیر را خوب پیش می رفت تا اینکه زلزله ای به نام ترامپ به میدان آمد 

و مشکالت روحانی را دو چندان کرد.
بله، بهتر بود روحانی از چند لودر برای آوار برداری استفاده می کرد و 
این نقد به او وارد است اما باید بپذیریم اینقدر آوار زیاد است که هر 
مسیری که باز می شود تازه با مسیر دیگری روبرو می شویم که آوارها آن 

را بسته اند.
روحانی آگاهانه وارد این میدان شده است و بهانه از او پذیرفته نیست اما 
در این میان روا نیست که چشم خود را به سیل مشکالت و میراث به جا 

مانده از احمدی نژاد ببندیم.
در 30 دی ماه 95 ساختمان پالسکو ریخت و امروز که 30 خرداد 97 

است هنوز هیچ اتفاقی برای پالسکوی ریخته شده انجام نشده است.
 به روحانی نقدهای بسیاری وارد است اما باید به میراثی که به او رسیده 

است توجه کنیم.

دانشجویان و زندان؟

که   96 ماه  دی  در 
اعتراضاتی در چند شهر 
ایران رخ داد شاهد آن 
بودیم که گروه هایی از 
بر  بنا  نیز  دانشجویان 
دوش  بر  که  وظیفه ای 

خود احساس کردند وارد میدان شدند و با همراهی با بخشی از 
مطالبات مردم در آن اعتراضات تالش کردند حلقه واسطی میان 
مردم و حاکمیت باشند.  پس از آن روزهای اعتراض شاهد بودیم 
که دستگیری این گروه از دانشجویان آغاز شد و در این روزها هم 
خبرها از صدور احکام سنگین قضایی برای این دانشجویان حکایت 
دارد. حکم هایی که حتی صدای اعتراض فردی مثل محمدمهدی 
زاهدی که وزیر علوم دولت احمدی نژاد بود را هم در آورده است. 
قاعدتاً مسئوالن قضایی با توجه به مواد قانونی پاسخگوی بخشی از 
پرسش ها و ابهام ها درباره احکام صادر شده علیه دانشجویان خواهند 
بود اما آیا می توان برای همه سواالت با نگاه حقوقی پاسخی پیدا 
کرد؟ ! به نظر می آید که الزم است در برخی پرونده ها عالوه بر نگاه 

صرفاً حقوقی به جنبه های دیگر نیز توجه جدی نشان داده شود.
بنا بر اصول مصّرح در قانون اساسی اعتراض و انتقاد به حاکمیت 
حق مردم است و باید فضای الزم برای بیان نظرات گوناگون از 
خاستگاه های فکری مختلف فراهم شود. سخت بتوان باور کرد  
دستشان  به  آنان  علیه  که حکم صادر شده  معترض  دانشجویان 
به  اصطالحاً  اعتراضات  جریان  در  که  باشند  افرادی  می رسد 

دنباالغتشاش بوده باشند و یا به مراکز انتظامی حمله کرده باشند.
کسر قابل توجهی از دانشجویان تنها منعکس کننده صدای اعتراضات 
موجود در جامعه بودند و حمله و بازداشت آنان و حاال صدور 
حکم قضایی به نظر نوعی پاک کردن صورت مسئله می آید. از این 
واقعیت گریزی نیست که ایراِن ما در یک بحران عمیق به سر می برد 
که وجوهی از این بحران به قدری به مرحله خطرناکی رسیده که 
برای بررسی و عبور از آن جلساتی در عالی ترین سطح نظام برگزار 
می شود. به طور طبیعی اصل آنچه در دی ماه96 رخ داد و همچنان 
هم در زیر پوست جامعه جریان دارد اعتراضی به همین بحران ها 
و مطالبه حل وفصل آن ها بوده است. آیا چنین مطالبه کردنی خالف 
قانون است و دانشجویان به دلیل نگاه و حرف متفاوتی که مطرح 

کرده اند شایسته محکومیت هستند؟!
قطعاً کسی موافق اغتشاش و بر هم زدن نظم اجتماعی نیست اما 
تناسب میان جرم و مجازات چه می شود و آیا اساساً می توان این 
گروه از دانشجویان را مصداق اغتشاشگر دانست؟! طي روزهاي 
گذشته اعتراضاتی در همین ارتباط در دانشگاه تهران شکل گرفت 
که با همراهی استادان این دانشگاه نیز همراه شد. از طرف دیگر 
مقامات ارشد دولتی نیز نسبت به این احکام دیدگاهی منفی داشته و 
از رایزنی برای تغییر آن خبر می دهند. اغلب تشکل های دانشجویی 
نیز با وجود اختالف نظرهایی که با هم دارند در اعتراض به این 

موضوع همصدا هستند.
به احکام  افکار عمومی نسبت  این وضعیت نشانگر آن است  که 
صادره برای دانشجویان معترض در دی ماه96 همراهی کافی را ندارد 
و ضرورت اقناع سازی در کنار توجیهات حقوقی نباید مورد غفلت 
قرار بگیرد. مطلب آخر آنکه سخت گیری به اقشار مختلف مردم و به 
خصوص دانشجویان جوان که با آرزوهایی بزرگ وارد صحنه های این 
چنینی می شوند عالوه بر اینکه سبب ایجاد یأس و ناامیدی جمعی شده 
و با روح و اصول قانون اساسی در تعارض است می تواند سبب افزایش 

شکاف و فاصله میان مردم و حاکمیت شود.

صادق صدرایی مصطفی داننده

در حاشیه
ویالی لواسان را تحویل گرفتیم

توضیحات جناب فیروزآبادی درخصوص مسللاله ویللالی تحت اختیار 
ایشللان، متاسفانه مشکل را دوچندان کرد. اینکه گفته شود این ویال محل 
نگهداری اسناد فوق سری بوده، خود یک وجه ماجراست و درباره آن باید 
گفت نگهداری از اسناد سری و محرمانه در خارج از مجموعه های نظامی 
قطعا یک تخلف محرز از قانون اسللت، به ویژه اینکه حفاظت الزم را هم 

از آنها نمی توان در چنین مکانی صورت داد... 
از سللوی دیگر اگر واقعا ایللن ملک به قول آقللای فیروزآبادی تنها چند 
اتللاق مخروبلله بوده، خب چه بهتر؛ ایشللان با واگذاری این ویال از شللر 
یک مخروبه خود را رها کرده اند. توصیه بنده هم این اسللت که واگذاری 
هرچه سللریع تر یک ملک مخروبه قاعدتا برای ایشللان بهتر خواهد بود... 
اصال قابل پذیرش نیست که فردی بعد از مسئولیت همچنان از یک ملک 

اینچنینی دست بردار نباشد... 
امروز این مسللاله مهم اسللت که حتی یک لحظه هم در اختیار داشللتن 
این امکانات برای ایشللان تخلف از قانون است؛ تخلفی که نه تنها یک 
اثر حقوقی دارد، بلکه فرای این مسللاله در جامعه نیز تاثیرگذار خواهد 
بود. طبیعتا نگه داشللتن این ملک توسط رئیس سابق ستادکل نیروهای 
مسلللح برای جامعه قابل تحمل نخواهد بود... وجه دیگر این ماجرا که 
البته نگرانی ها را بیشللتر هم می کند این اسللت کلله رهبری انقالب هم 
دو مرتبه تاکنون نسللبت به تخلیه این ملک تاکید کرده اند، اما همچنان 

جناب فیروزآبادی این ملک را واگذار نکرده اند.

چه کسی امضای من را پای این نامه گذاشته است
غالمحسین کرباسچی، یکی از امضاکنندگان نامه مذاکره با آمریکا گفت: من این 
نامه را ننوشتم و در نظرخواهی که از من شد گفتم باید تضمین الزم برای عدم 

تکرار کارهای ترامپ از آمریکا گرفته و بعد مذاکره انجام شود.
انتصاب های فامیلی؛ آفت بزرگ همیشگی

روزنامه آرمان نوشللت: کافی اسللت در جست وجوگرهای اینترنتی دو کلمه 
»انتصاب های فامیلی« وارد شود؛ آنگاه بی شمار خبر روی صفحه نقش خواهد 
بسللت. از انتصاب فامیلی در شهرداری چمخاله تا انتصاب هایی در نهادهای 
دولتی! در سال 93 بود که سایت های دلواپس نوشتند: »یکی از بستگان علی 
اکبر ناطق نوری، فرد جدیدی وارد دولت شللد.« این خبر صحت داشللت و 
حمید ناطق نوری برادرزاده علی اکبر ناطق نوری به عنوان مشاور وزیر در امور 
هماهنگی در ارکان نظام منصوب شد که هدف از این انتصاب تالش وزارت 
خارجه برای مردمی کردن سیاست خارجی نظام است... از سوی دیگر برادر 
کوچک تر عباس عراقچی )معاون حقوقللی و امور بین الملل وزارت خارجه 
جمهوری اسالمی( به سمت معاون ارزی بانک مرکزی ایران منصوب و بعد 
دبیر شورای پول و اعتبار و مشاور رئیس بانک مرکزی شد. سیدعلی عراقچی، 
برادرزاده  سیدعباس عراقچی، مدیر امور بین الملل ایدرو شد. سال گذشه بود 
که جبار کوچکی نژاد؛ عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه 
فامیل بازی در دولت روحانی بسیار زیاد شده، گفت: »رئیس کل بانک مرکزی 
به جای انتصاب یک فرد متخصص، قوی و کارشناس در سمت معاونت ارزی، 

احمد عراقچی برادرزاده عباس عراقچی را منصوب کرد«.

نگـــاه

بامداد سیاسی

موافقان انتقال آب کارون، قاتل مردم خوزستان
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معه جا

پیدایش شفافیت و گفتگو در مورد مسائل مرتبط با 
تجاوز به کودکان، دانش اموزان، تجاوز به همجنس و 
… موجب بازبینی افراد روی رفتار جنسی می شود. 
مجموعه این بازبینی ها در کل جامعه ممکن است 
به شکل گیری فرهنگی که در غرب از آن به عنوان 
“انقالب جنسیتی« یاد می شود کمک کند. البته تاثیر 

آن بسیار کوچک و تدریجی خواهدبود.
تهران  غرب  در  مدرسه ای  در  تجاوز  ماجرای 
بحث های مختلفی را در جامعه و فضای مجازی به 
راه انداخته است. از بیان تجربه آزار جنسی توسط 
کاربران شبکه های اجتماعی تا فضای ترس از امنیت 

کودکان در جامعه.
بعد از این اتفاق برخی کاربران شبکه های اجتماعی 
تجربه هایی از مورد تجاوز قرار گرفتن خود را به 
اشتراک گذاشتند. این افراد قصد خود از بیان این 

و  شفافیت  تابوشکنی،  را  تجربه ها 
جلوگیری از تکرار این اتفاقات برای 
خصوص  به  جامعه  اعضای  سایر 
برخی  گفته  به  می دانند.  کودکان 
جنبش  از  حرکت  این  کاربران  از 

#metoo تاثیر پذیرفته است.
مرحوم دکتر محمد امین قانعی راد 
رئیس انجمن جامعه شناسی ایران و 
استاد دانشگاه در آخرین گفتگو خود 
به بررسی تاثیرات این تابوشکنی می 

پردازد. 
به اعتقاد این جامعه شناس در دوره 

کنونی با تغییر پارادایم ها در عرصه جنسیت روبه رو 
پیش  جهت  دو  در  دنیا  در  تغییرات  این  هستیم. 
می روند. از یک طرف به همجنسگرایی رسمیت 
حقوقی می بخشند و از طرف دیگر نوعی تابو شکنی 
و شفاف سازی در حال شکل گیری است. در راستای 
برخورد های  می آموزند  بچه ها  سازی  شفاف  این 

جنسی که با آن ها می شود را بیان کنند.
در  هم  ما  جامعه  در  افزود:  دانشگاه  استاد  این 
فرهنگی  سیاسی،  اقتصادی،  مختلف  عرصه های 
و.. به تدریج شفافیت شکل می گیرد. اما این ایجاد 
شفافیت لزوما به معنای ایجاد تاثیر مثبت در جامعه 
نیست. مثال در سال های اخیر در مورد اختالس ها 
شفافیت وضع بهتری داشت، ولی عمال تاثیری در 

مساله اختالس نداشت. 
قانعی راد گفت: در مورد بحث تجاوز به کودکان 
پسر که اخیرا بیشتر مطرح می شود هم فعال این 
تابوشکنی ها فقط نقش رسانه ای دارد، اما به تدریج 
ممکن است تاثیر بگذارد. این تابوشکنی و شفافیت 
نوعی  کودکان  برای  مدت  دراز  در  است  ممکن 
آگاهی نسبت به بدن ایجاد کند؛ و آن ها بفهمند مالک 
بدن خودشان هستند و نباید اجازه بدهند کسی از 

آن ها سو استفاده کند.
این جامعه شناس ادامه داد: پس این تابوشکنی در 
جامعه به تدریج از فاز آگاهی ذهنی کم کم به نوعی 
تسلط بر بدن تبدیل می شود. هر فردی درک خواهد 

کرد رفتار های جنسی نباید به او تحمیل شود. 
این  گفت:  ایران  شناسی  جامعه  انجمن  رئیس 
تابوشکنی ممکن است به »پذیرش رفتار های جنسی 

در  )نه  شود  منجر  جامعه  برای  برابر«  شرایط  در 
شرایطی که فردی در شرایط اقتدار بخواهد سوء 

استفاده جنسی کند(.
به اعتقاد جامعه شناسان مطرح شدن بحث تجاوز 
به کودکان و بازنشر اخبار این چنینی در رسانه ها 
در کنار تاثیراتی که در مورد آگاه سازی دارد ممکن 
است موجب نوعی ترس در خانواده ها و فضای 

عمومی جامعه شود.
بعد از انتشار خبر تجاوز به دانش آموزان برخی از 
کاربران فضای مجازی از این فضای ترس گفتند. 
شبنم در توییتر می نویسد »این ماجرای تجاوز به 
دانش آموزان برای شما که فقط خبر رو میخونین، 
یه چیزه برای مایی که بچه داریم، اما یه کابوس 

هولناک تموم نشدنی. خدایا چه کار کنیم؟«
محمد امین قانعی راد جامعه شناس در این مورد 
ما همیشه حوزه خصوصی  فرهنگ  می گوید: در 
قرار گرفته است. همیشه  برابر حوزه عمومی  در 
خانواده ها در مورد جامعه نگران بودند. همیشه به 
بچه ها نصیحت می کردند به حوزه عمومی اعتماد 
نکنند. این مساله در غالب داستان ها و ضرب المثل ها 
هم خود را نشان می دهد. )مثال از گله دور نشوید 

اگر دور شوید گرگ شما را خواهد برد و...(
تاریخی  پیشینه  این  با  افزود:  دانشگاه  استاد  این 
و با خبر تجاوزی که اخیرا رخ داد بی اعتمادی 
کاهش  کشور  اجتماعی  سرمایه  و  می شود  زیاد 
پیدا می کند. بحران کمبود اعتماد آدم ها در جامعه 
که با آن مواجه هستیم اینجا هم خودش را نشان 
آمده  به وجود  اخیرا  با فضایی که  می دهد. مثال 
ساله   7 بچه  یک  به  مردی  اگر 
آن  ببرمت  بده  را  »دستت  بگوید 
این  با  با وحشت  ور خیابان« بچه 

پدیده روبه رو خواهد شد. 
قانعی راد در مورد تاثیراتی که چنین 
حوادثی بر جایگاه مدارس در کشور 
می گذارد گفت: همیشه در فرهنگ 
ایرانی مدرسه و معلم دارای منزلت 
اخبار  شنیدن  با  وقتی  اما  اند.  بوده 
تجاوز و تذکر خانواده با فضای بی 
اعتمادی مواجه شدید منزلت مدرسه 
و معلم کاهش پیدا می کند. مدرسه 
محیط آزار دهنده ای می شود که تهدید کننده هم 

هست و باید زود از آن فرار کرد. 
او ادامه داد: در ایران بچه ها در زمینه های مختلف با 
مدرسه مساله دارند. برای آن ها مدرسه یک محیط 
رضایت بخش نیست. حاال که فاکتور تجاوز هم به 
آن اضافه شود محیط نامناسبتری می شود. این مساله 

منزلت مدرسه و معلم را بازهم کاهش می دهد.
تجاوز  مساله  گفت:  پایان  در  شناس  جامعه  این 
در  اما  دارد،  سابقه  ما  کشور  در  آموزان  دانش  به 
دوره های پیش با این قضیه برخورد حقوقی مناسب 
نشد. متاسفانه قوه قهریه برخورد مناسبی با این مساله 
نکرد و نگرانی تجاوز هم به نگرانی های دیگر در 

مدارس اضافه شد.

چگونه »تجاوز جنسی« به 
»سرمایه اجتماعی« ضربه می زند؟

نوش�ت پا
سر دواندن دبیران بازنشسته، دستور کار 

جدید مسئوالن آموزش و پرورش
دبیرانی که در سال گذشته از مقام 
سی  به  و  شدند  بازنشسته  معلمی 
و  آموزش  در  خود  خدمت  سال 
اکنون  دادند،  پایان  کشور  پرورش 
اند  شده  جدیدی  مشکالت  اسیر 
چندان  نیز  وزارتخانه  مسئوالن  که 
توجهی به آن نمی کنند؛ آموزگارانی که کارشان به برگزاری تجمع و اعتراض هم 

کشید، ولی خبری از احقاق حقشان نشد.
سر دواندن دبیران بازنشسته، دستور کار جدید مسئوالن آموزش و پرورشدبیرانی 
که در سال گذشته از مقام معلمی بازنشسته شدند و به سی سال خدمت خود 
در آموزش و پرورش کشور پایان دادند، اکنون اسیر مشکالت جدیدی شده اند 
که مسئوالن وزارتخانه نیز چندان توجهی به آن نمی کنند؛ آموزگارانی که کارشان 

به برگزاری تجمع و اعتراض هم کشید، ولی خبری از احقاق حقشان نشد.
تعداد زیادی از دبیران بازنشسته کشور که در سال 1396 از شغل خود بازنشسته 
شدند، به آنچه عدم پرداخت معوقات خود از سوی مسئوالن آموزش و پرورش 
عنوان شد، اعتراض و تالش کردند صدای خود را به گوش مسئوالن امر برساند.
بازنشستگان که مقابل ساختمان اصلی وزارت آموزش پرورش تجمع کرده 
بودند، در تجمع اعتراضی خود شعارنوشته هایی در دست داشتند که آن ها را باال 
گرفته بودند و به وسیله این شعار نوشته ها تالش می کردند، دغدغه های اصلی 
خود را به گوش مسئوالن و مردم برسانند؛ شعار نوشته هایی که در آن مسئله عدم 
پرداخت پاداش پایان خدمت پس از 30 سال خدمت صادقانه و کاهش ارزش 

این پاداش در پی گذر زمان مورد تأ کید قرار گرفته بود.
البته همه اعتراض فرهنگیان بازنشسته عدم پرداخت معوقات مربوط به پاداش 
نبود و برخی نیز مسأله بالتکلیفی مرخصی های ذخیره سال های گذشته و حقوق 

نیرو های حق التدریسی را در اعتراض های خود بیان می کردند.
یکی از فرهنگیان بازنشسته که مشمول شرایط کنونی است و در تجمع روز 
دوشنبه نیز حاضر بود، در همین رابطه به »تابناک« گفت: در سال 96 آموزش و 
پرورش استان خوزستان بازنشست شدم و بر اساس قانون باید به بنده نزدیک 

به 80 میلیون تومان پاداش پایان خدمت پرداخت می شد.
وی افزود: ابتدا قرار بود این پاداش در روز معلم به حساب من واریز شود، اما 
این اتفاق نیفتاد و پس از آن رئیس سازمان برنامه و بودجه وعده پرداخت پاداش 
خدمت ها را در روز های آتی مطرح کرد که البته با گذشت نزدیک به سه ماه از 
آغاز سال 97 این پول هنوز پرداخت نشده و آن طور که گفته های ضد و نقیض 

مسئوالن نشان می دهد، قرار هم نیست به این زودی ها پرداخت شود.
این بازنشسته فرهنگی با تأکید بر مسأله تورم و کاهش ارزش پول در گذر زمان 
اضافه کرد: اگر این 80 میلیون تومان در ابتدای سال 97 به بنده پرداخت می شد، 
شرایط کنونی که تورم باعث گرانی بسیاری از اقالم شده است، متفاوت بود 
و قطعاً پرداخت این معوقه در ماه یا سال های آینده با شرایط کنونی به شدت 

متفاوت بود.
بررسی های بیشتر در مورد مشکل پیش آمده برای بازنشستگان سال 96 آموزش 
و پرورش، نشان می دهد، جمعیت کل این افراد در سراسر کشور چیزی حدود 
4 هزار تن است؛ چهار هزار نفری که با یک ضرب و تقسیم ساده می توان متوجه 

شد که پاداش آن ها در مقایسه با ریخت و پاش ها

ما »آدم آهنی« نیستیم، به خدا

مردم ایران با یک اتفاق کوچک 
هم خوشحال می شوند و کیف 
دنیا را می برند. شاید باورش 
مردم جهان  از  بسیاری  برای 
سخت باشد اما ما از زدن الیی 

به پیکه سرمست شدیم.
بارها با خود فکر کردم برخی از مسئوالن کشور به ما چگونه نگاه می کنند؟ 
نمی دانم از نظر آنها  ما چگونه موجوداتی هستیم؟ آدم آهنی هستیم؟ قلب 

نداریم؟ یا اینکه اصال احساس در ما آفریده نشده است؟
آنها از ما انتظار دارند در برابر تحریم ها مقاومت کنیم، همراه با خانواده به 
ورزشگاه نرویم، بعد از برد تیم ملی شادی نکنیم، کارلوس پویول را در 

تلویزیون نبینیم، روبکیا نصب کنیم و هزار انتظار دیگر.
آنها اما فراموش کرده اند ما انسان هستیم مانند میلیاردها انسان دیگر که بر روی 
کره زمین زندگی می کنند. ما احساس داریم و قلب، این دو احتیاج به شادی 

دارند. احتیاج به زندگی.
بله، تحریم ها و فشارهای اقتصادی برای همه ما قابل پذیرش است. فردی در 
ینگه دنیا  با گردن کلفتی تصمیم گرفته است ایران را تحریم کند. اقتصاد ما هم 
اوضاع خوبی ندارد و یا یک تشر قیمت ها سر به فلک می گذارند و پول ملی 

همچون یخی در دل کویر، آب می شود.
انتظار مردم زیاد نیست. آنها نمی خواهند در داستان هزار و یک شب تحریم، 

شادی هم تحریم شود. مردم احتیاج به دلخوشی دارند.
مردم ایران با یک اتفاق کوچک هم خوشحال می شوند و کیف دنیا را می برند. 
شاید باورش برای بسیاری از مردم جهان سخت باشد اما ما از زدن الیی به 

پیکه سرمست شدیم. به خیابان آمدیم و شادی کردیم.
یک اتفاق کوچک می تواند برای ما شادی بزرگ به ارمغان بیاورد. در سیل 

مشکالت به دنبال روزنه ای هستیم تا به بهانه آن خوشحالی کنیم.
کجای دنیا سراغ دارید تیم ببازد و مردمش به خیایان بیایند و خوشحالی کنند. 
مردم ایران اما بعد از دیدن بازی درخشان تیم ملی فوتبال برای بازیکنان این تیم 

ذوق کردند و به خیابان آمدند تا انرژی مانده از بازی را خالی کنند.
اینکه  درست چند ساعت مانده به شروع بازی درهای ورزشگاه آزادی بر 
روی کسانی که بلیت خریده اند بسته شده، مردم را اذیت می کند. بسیاری از 
خود می پرسند مگر قرار بود ما آنجا چه کنیم که این همه سخت می گیرند. 
شاید اگر نبود دستور رییس جمهور، خانواده ها نمی توانستند فوتبال را در 

ورزشگاه آزادی ببیند.
هنوز هم برای بسیاری سوال است که چرا کارلوس پویول، ستاره سابق تیم 
ملی اسپانیا دیشب به تلویزیون نیامد تا عادل فردوسی پور قهر کند و بعد با آن 
قیافه عبوس برنامه را اجرا کند. از معدود دفعاتی بود که نمی شد عادل را با 
هزار من عسل خورد. ما آدم آهنی نیستیم. ما دل خوش به اتفاقات کوچک 
هستیم. کودکی که ماه هاست پدرش حقوق نگرفته یک دیشب را شاد بوده، 

به خیابان آمده و خندیده.
نمی شود هم با مشکالت اقتصادی جنگید و هم به مردم گفت نروید و نیایید. 

یک بار برای همیشه لطفا تکلیف »شادی« را در این سرزمین مشخص کنید.
این قلب کوچک ما گاهی دلش برای یک لبخند تنگ می شود.

Bamdadzagros.news@gmail.com

مصطفی داننده

صنعت
ایران به 9کشور دارای چرخه کامل 

فناوری فضایی پیوست

رئیس سازمان فضایی ایران از دستیابی کشورمان به چرخه کامل فناوری 
فضایی خبر داد و گفت: ایران با پیوستن به جمع 9 کشور دارنده این فن 

آوری جزو دهمین کشور فضایی جهان شد.
چرخه کامل فناوری فضایی شامل فعالیت در بخش ماهواره، ایستگاه 

زمینی، پرتابگر و استفاده از شبکه ماهواره ای است.
براساس گزارش سازمان فضایی ایران، مرتضی براری در نخستین نشست 
هم اندیشی فعاالن بخش خصوصی حوزه فضایی کشور اظهار داشت: 
اکنون بخش فضایی به زنجیره بخش خصوصی اتصال یافته و آمارها 
نشان می دهد که از 345 میلیارد دالر درآمد این حوزه، 260 میلیارد دالر 
آن متعلق به بخش خصوصی است. رییس سازمان فضایی ایران با تاکید 
بر ضرورت حضور جدی و موثر بخش خصوصی در توسعه فناوری 
فضایی کشور خاطر نشان ساخت: هدف افزایش سهم و پررنگ  تر کردن 

نقش بخش خصوصی در حوزه فضایی کشور است.
ارتباطات و فناوری اطالعات، 92  به گفته وی، همانطور که وزارت 
درصد حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات را به بخش خصوصی واگذار 
کرده و اکنون به دنبال واگذاری هشت درصد پایانی آن است، سازمان 
فضایی ایران نیز به عنوان عضوی از این خانواده بزرگ، زمینه و بستر 

الزم را برای رشد و توسعه شرکت های خصوصی فراهم خواهد کرد.
براری به اقدام های این سازمان در حمایت از توسعه بخش خصوصی 
اشاره کرد و گفت: سازمان فضایی ایران برای خروج تصدی گری دولت 
در این بخش، برنامه های مناسبی تدوین کرده که ارائه مجوز اپراتور 
ماهوارههای مخابراتی از این برنامه هاست و تدوین مجوز اپراتور ماهواره 

سنجشی نیز در دستور کار قرار دارد.
معاون وزیر ارتباطات، شناخت موانع و رفع آن، اصالح قوانین و تسهیل 
گری را از دیگر مواردی برشمرد که برای توسعه و حمایت از بخش 

خصوصی مد نظر سازمان فضایی ایران قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه بخش کسب و کارهای فضا پایه دارای رشدی سریع 
است به طوری که اکنون آژانس فضایی اروپا از 500 استارت آپ حمایت 
می کند، ادامه داد: فناوری فضایی به زندگی مردم رسوخ کرده و این 

رویکرد سبب افزایش رشد اقتصادی آن شده است. 
براری عنوان کرد: سازمان فضایی ایران توسعه و ایجاد کسب و کارهای 
نوین را در بخش های دارای اولویت کشور در دستور کار خود قرار 
داده و در تالش است تا با توسعه این کسب و کارها هم گامی موثر در 
راستای اشتغال زایی بردارد و هم چالش هایی که امروز کشور در حوزه 

های مختلف با آن رو به رو است را برطرف کند.
22 بهمن پارسال رئیس سازمان فضایی ایران گفت: 12 کشور دارای 
چرخه کامل فناوری فضایی هستند یعنی در حوزه ماهواره، ایستگاه 
زمینی، پرتابگر و استفاده از شبکه ماهواره ای فعالیت می کنند که کشور 

ما هم در این بین صاحب عنوان است.

بانک

خودرو

طال و ارز

انرژی

مبارزه با پولشویی مشکل اساسی
 نظام بانکی است

مشاور مالی وزیر راه با تاکید بر این که در زمان تحریم عمده 
ترین مشکل نظام بانکی مبارزه با پولشویی خواهد بود، اظهار کرد: 
مشکالت داخلی تاثیر منفی بیشتری نسبت به تحریم ها در نظام 
بانکی کشور خواهد گذاشت. محمدهاشم بت شکن با بیان این که 
نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم گذشته و تورم انتظاری 
تعیین شود، تصریح کرد: بر این اساس متعادل ترین نرخ سپرده 
های بانکی برای شرایط فعلی اقتصاد حدود 15 درصد است. او 
ادامه داد: نرخ سود بانکی برخی از بانک ها از نرخ واقعی فاصله 
معنا داری گرفته و افزایش یافته است که این معقوالنه نیست. بت 
شکن در خصوص تاثیر افزایش نرخ سود و تاثیر آن در کنترل نظام 
ارزی کشور بیان کرد: با توجه به شرایطی که در بازار ارز ایجاد شده 
بود، افزایش نرخ سود بهترین راه حل ممکن بود اما در شرایط آرام 
اقتصادی این سیاست مناسب نیست. مشاور مالی وزیر راه با اشاره 
به رویکرد تحریم و تاثیر آن در نظام بانکی کشور، گفت: عمده 
ترین مشکل نظام بانکی در حال حاضر و بدون در نظر گرفتن 

تحریم ها، مربوط به اف ای تی اف )مبارزه با پولشویی( است.

احتکار خودرو غیرقابل تصور است
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: احتکار خودرویی 
که برخی ها صحبت آن را به میان آوردند غیرقابل تصور است 
چرا که محصول تولید شده نمی تواند در انبار و یا سوله ای 
نگهداری شود.   محسن صالحی نیا در در مورد صحبت برخی 
از نمایندگان در باب احتکار خودروسازان اظهار کرد: بنده 
نمی دانم این مسایل را چه کسی مطرح می کند اما بعید به نظر 
می رسد که احتکاری را در تولید خودرو و یا عرضه آن شاهد 
باشیم.به گزارش  ایسنا، وی خاطرنشان کرد: خودروسازان 
ما به همان میزانی که تولید می کنند فروش نیز دارند و جایی 
برای نگهداری و یا احتکار انبوه خودرو در کارخانه ها وجود 
ندارد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه 
فروش خودرو هم از طرف ایران خودرو و هم سایپا متوقف 
نیست، تصریح کرد: هر دو شرکت خودروسازی کشورمان 
سایت های خود را باز کردند و خریداران می توانند نسبت 
به خریداری خودروهای پرفروش اقدام کنند. صالحی نیا در 
مورد افزایش قیمت خودرو نیز گفت: خودرویی که قیمت 
آن 45 میلیون تومان بوده در یک ماه اخیر 9.6 درصد افزایش 
قیمت داشته است که یک امر طبیعی است. وی در مورد 
واردات خودرو نیز بیان کرد: نمایندگی های رسمی براساس 
مجوزهایی که دارند می توانند واردات انجام دهند مشروط 
بر آنکه ارزشان تامین شود.  معاون وزیر صنعت، معدن و 
تجارت در پایان گفت: هر چند در تامین ارز این واردکنندگان 
با مشکالتی روبرو هستند اما با رایزنی که با بانک مرکزی 
داشتیم قول هایی دادند که هر چه سریعتر ارز مورد نیاز این 

بخش را به قیمت مصوب تامین کنند.

حباب 400هزار تومانی سکه
 همچنان پابرجا است

به  اشاره  با  رییس کمیسیون تخصصی طال و جواهر تهران 
و  ارز  قیمت  افزایش  کرد:  اظهار  طال  جهانی  قیمت  کاهش 
تقاضا در هفته جاری مهم ترین عامل نوسانات طال و سکه 

است.
فاطمه اکبرخانی، محمد کشتی آرای در گفت و گو با خبرنگار 
اقتصاد آنالین درباره راهکارهای کنترل قیمت سکه اظهار کرد: 
با توجه به اقدامات قبلی دولت در این زمینه مانند حراج و پیش 
فروش سکه که تاثیر کوتاه مدتی در کنترل بازار داشت، در حال 
حاضر سکه باید در قیمت فعلی باقی بماند تا با تعدیل عرضه 

و تقاضا متعادل شود.
او با بیان این که حباب سکه همچنان 400 هزار تومان است، 
تصریح کرد: قیمت حقیقی سکه حدود دو میلیون و 100 هزار 
بازارها حاصل  نوسانات سایر  از  تومان است و حباب موجود 
وضعیت،  این  به  توجه  با  کرد:  تاکید  کشتی آرای  می شود. 
چشم انداز قیمت طال و سکه حتی برای یک ساعت دیگر قابل 

پیش بینی نیست.

کدام کشور عامل اصلی بی ثباتی بازار نفت است؟
آمریکا  از سوی  نفت ونزوئال که کشورش  ِکودو« وزیر  مانوئل   «
زیر فشار تحریم های سنگین قرار دارد، در وین گفت: تحریم های 
واشنگتن عامل اصلی بی ثباتی بازار نفت است. کودو که در حاشیه 
هفتمین کنفرانس وزیران نفت عضو اوپک و مستقل سخن می 
گفت، اظهار داشت: تحریم ها حمله مستقیم به بازار نفت است، شما 
کشورهای عضو، شایسته است که شرایط ونزوئال را نادیده نگیرید چرا 
که ما عضوی از اوپک هستیم. وزیر نفت ونزوئال پیشتر اعالم کرده 
بود، کشورش روزانه یک میلیون و 500 هزار بشکه نفت تولید می 
کند، اما براساس گزارش تامسون رویترز، کاراکاس در سال 2016 
روزنامه حدود 2 میلیون و 370 هزار بشکه تولید نفت داشته است. ِکودو 
19 خرداد ماه گذشته در نامه ای به 13 کشور عضو اوپک، گفته بود: 
اوپک باید در نشست 22 ژوئن )1 تیر( تحریم های آمریکا را بررسی 
کند. ونزوئال با دارابودن بیش از 280 میلیارد بشکه نفت، بزرگ ترین 
ذخایر نفتی جهان را دارد، اما تحریم های فلج کننده آمریکا علیه دولت 
کاراکاس و شرکت نفتی دولتی PDVSA آن موجب ورشکستگی 
اقتصادی این کشور شده است. وزیران نفت اوپک فردا جمعه 22 ژوئن 
)1 تیر( درحالی در وین در مورد برنامه تولید این سازمان تصمیم می 
گیرند که عربستان و روسیه در پاسخ به درخواست آمریکا برای افزایش 
تولید نفت به منظور جبران کاهش صادرات نفت ایران و ونزوئال به 
دلیل تحریم های این کشور، قرار است پیشنهاد افزایش تولید نفت را 
مطرح کنند. مسکو و ریاض به دنبال این هستند که از ابتدای جوالی 
)10 تیر(، تولید روزانه نفت اوپک و تولید کنندگان غیر اوپک 500 
هزار تا 1.5 میلیون بشکه افزایش یابد. این درحالی است که اوپک به 
همراه تولیدکنندگان خارج از این سازمان 30 نوامبر 2016 )10 آذر95( 
با هدف حذف مازاد عرضه نفت، متعهد شده اند، تولید روزانه خود را 

مجموعا یک میلیون و 800 هزار بشکه کاهش دهند.

مسکن
محدودیت های جدید در پرداخت وام مسکن

مدیرعامل بانک مسکن از شرایط جدید پرداخت تسهیالت مسکن خبر داد و گفت: از این به بعد 
به واحدها مشروط بر رعایت الگوی مصرف یعنی با مساحت کمتر از 100 متر مربع تسهیالت 
پرداخت می کنیم؛ ضمن اینکه تسهیالت صرفا به مناطقی داده می شود که تقاضا وجود دارد. 
ابوالقاسم رحیمی انارکی گفت: بر اساس اعالم مرکز آمار، تعداد خانواده های تک نفره در حال 
افزایش است که متاسفانه ناشی از طالق است که تقاضای این بخش اکثرا واحدهای زیر 50 متر 

است؛ بنابراین باید با یک شناخت واقعی برای بخش مسکن برنامه ریزی شود.
وی افزود: بانک مسکن در سال جاری سیاست اصلی خود را بر این محور متمرکز کرده و وقتی 
سازندگان به این موضوع توجه نمی کنند سعی می کنیم با سیاست هوشمند پرداخت تسهیالت 
ساخت مسکن این پیام را به انبوه ساز بدهیم که باید مساحت واحدهای مسکونی جدید را 
کاهش دهند و از این به بعد به واحدهای مشروط بر رعایت الگوی مصرف یعنی با مساحت 
کمتر از 100 متر مربع تسهیالت پرداخت می کنیم. ضمن اینکه تسهیالت صرفا به مناطقی داده 
می شود که تقاضا وجود دارد. به گفته او در سه ماهه اول امسال 95 هزار فقره تسهیالت خرید 
مسکن پرداخت شد که از لحاظ تعداد 66 درصد و از نظر مبلغ 74 درصد رشد را نشان می 
دهد. در حوزه ساخت نیز تسهیالت پرداختی طی 3 ماهه اول امسال 50 درصد نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته و تسهیالت جعاله نیز 105 درصد افزایش داشته است.
وی خاطرنشان کرد: از اواخر سال گذشته افزایش قیمتی در تهران ایجاد شده و نگرانی هایی ایجاد 
کرده که من فکر نمی کنم این بحران باشد بلکه ناشی از یک انباشتگی در فنر قیمتی ناشی از رکود 
سنگین در معامالت مسکن طی سال های 1392 تا 1396 بوده است که باعث شد در آن سال ها نرخ 
تورم اسمی مسکن از نرخ تورم عمومی عقب بیفتد. اما اکنون با رشد چشمگیر قیمت در ماه های 
اخیر، این عقب ماندگی از بین رفته است و انتظار می رود رفتار بازار در ماه های آینده مشابه اواخر 
سال گذشته و اوایل امسال نباشد. مدیر عامل بانک مسکن در ادامه به تاثیر مثبت راه اندازی صندوق 
پس انداز مسکن یکم بر رونق معامالت مصرفی و تقویت قدرت خرید خانه اولی ها اشاره کرد و 
گفت: تسهیالت این صندوق که مورد استقبال خانه اولی ها و زوج های جوان قرار گرفته است در 
تهران 50 درصد هزینه خرید مسکن و در شهرستان ها تا 90 درصد هزینه صاحب خانه شدن را 
پوشش می دهد. مدیر عامل بانک مسکن تصریح کرد: در حال حاضر به تناسب ورود خانه اولی ها 
به بازار معامالت خرید مسکن، عرضه واحدهای کم متراژ مناسب این گروه وجود ندارد. رحیمی 
انارکی گفت: در نشستی که اخیرا در کمیسیون عمران مجلس داشتیم آمارهای قابل توجهی ارائه شد؛ 
به این ترتیب که 25 درصد واحدهای معامله شده درتهران زیر 60 مترمربع است اما پروانه های صادر 
شده برای این واحدها یک درصد از کل واحدهاست که این خبر ناخوشایندی است. میانگین متراژ 
واحدهای احداثی در پروانه ها به بیش از 150 مترمربع رسیده که نه تنها کاهش نداشته بلکه افزیش 
پیدا کرده، در حالیکه 50 درصد معامالت در تهران برای واحدهای زیر 50 متر است که این میزان با 
نیاز بازار تناسب ندارد. وی افزود: در کشور 2 میلیون و 600 هزارواحد مسکونی خالی از سکنه است 
که از طریق فیش های آب و برق راستی آزمایی شده است که البته این غیر از خانه های دوم است. از 

طرفی، تعداد اجاره نشین ها افزایش پیدا کرده و به 61 درصد کل خانوارها رسیده است.
رحیمی انارکی افزود: از امسال سقف تسهیالت سازندگان سنتی را کاهش دادیم و سقف 
تسهیالت سازندگان صنعتی و فناوری های نوین را تقویت کردیم؛ ضمن آنکه نرخ سود 
تسهیالت ساخت مسکن برای سازندگان استفاده کننده از فناوری های نوین با یک درصد 
تخفیف از 18 به 17 درصد کاهش پیدا کرده و زمان بازپرداخت برای این سازندگان نیز افزایش 
می یابد؛ بنابراین سازندگانی که الگوی مصرف را رعایت نکنند قادر به استفاده موثر از تسهیالت 

بانک مسکن نخواهند بود.

باشگاه اقتصادی
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  استقالل  در حوزه  مدیریت
  غذا و دارو پس از دو سال

پس از اخذ مجوزهای الزم از وزارت بهداشت اولین جلسه "کمیسیون ماده 20 
امور داروخانه های شهرستان شوشتر و حومه به صورت مستقل در دانشکده 
علوم پزشکی شوشتر برگزار شد. دکتر کالنتر رییس دانشکده داروسازی جندی 
شاپور اهواز که مهمان  افتخاری این جلسه بود ضمن تقدیر ازتالش های دکتر 
ابول نژادیان رییس دانشکده علوم پزشکی وخانم دکتر عجمی مدیریت غذا 
ودارو ، برگزاری این جلسه در شوشتر را امری تاریخی وبسیار مهم در راستای 
مستقل شدن دانشکده علوم پزشکی درحوزه غذا ودارو خواند. شایان ذکر است 
در اولین جلسه کمیسیون ماده 20 شوشتر در مورد صدور مجوز تاسیس و 
جابجایی چند داروخانه بحث وتبادل نظر گردید.دکتر خدادادزاده ، دکتر آهمه، 
دکتر سید عطار و دکتر اندیشمند از اعضای این جلسه بودند.  همچنین دکتر 
آرزومند، عضو سازمان نظام پزشکی کشور و دکتر هادوی مدیریت دارو دانشگاه 

جندی شاپور اهواز بعنوان مهمان در این جلسه حضور داشتند.

برنامه های هفته صرفه جویی شرکت آب و فاضالب اهواز
سیامک شالویی با اشاره به فرا رسیدن هفته صرفه جویی در مصرف آب از 
تاریخ یکم الی 7 تیرماه جاری، برنامه های روابط عمومی و آموزش همگانی آبفا 
اهواز را تشریح نمود و گفت: باتوجه به شرایط بحرانی منابع آبی کشور و پدیده 
خشکسالی، الزم است هر هفته از سال را هفته صرفه جویی بدانیم و با رعایت 
الگوهای صحیح مصرف آب در حفظ این سرمایه ملی قدم برداریم. شالویی 
افزود: کلیه برنامه های در نظر گرفته شده در هفته صرفه جویی امسال، بر اساس 
محورهای اعالم شده از سوی اداره کل محترم روابط عمومی شرکت مهندسی 
آب و فاضالب کشور و همچنین ایده های کارشناسان روابط عمومی آبفا اهواز 
است.  وی  تصریح کرد: برگزاری همایش، برپایی غرفه های مدیریت مصرف 
آب و عملکرد آبفا اهواز، برگزاری جشنواره  نقاشی روی دیوار با موضوع: آب 
رنِگ زندگی ، بازدید از تاسیسات آبرسانی و فاضالب اهواز واجرای طرح های 

مختلف فرهنگی و اجتماعی از جمله برنامه های این هفته می باشند.

پارلمان زنان در خوزستان راه اندازی می شود
سرپرست اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان از راه اندازی 
پارلمان زنان در استان خوزستان خبر داد و گفت: انتخابات پارلمان زنان تا نیمه 

دوم تیرماه در کلیه شهرستانهای خوزستان برگزار می شود.
سیده فرانک موسوی در حاشیه نشست با مشاورین زنان دستگاه اجرایی اظهار 
کرد: نخستین فعالیت این پارلمان 24 تیرماه و همزمان با میالد حضرت فاطمه 
معصومه )س( در همه 27 شهرستان استان آغاز خواهد شد.  انتخابات پارلمان 

زنان نیز تا نیمه دوم تیرماه در کلیه شهرستانهای خوزستان برگزار می شود. 
وی هدف و ماموریت پارلمان زنان را تقویت مشارکت و نقش زنان در تصمیم 
گیری ها عنوان کرد و افزود: تعداد اعضای پارلمان زنان استان جمعا 100 نفر 
است و تعداد اعضای پارلمان زنان در شهرستانها به تناسب جمعیت هر منطقه 
تعیین می شود. سرپرست اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان 
تصریح کرد: در این پارلمان 25 قشر از بانوان فعال اجتماعی از جمله معلمان، 
دانشگاهیان، مدیران دولتی و غیردولتی، نظامهای حرفه ای، اصناف، شوراها، 
دهیاریها، کشاورزان، بسیج، حوزه های علمیه و شوراهای محالت حضور دارند.
موسوی خاطرنشان کرد: در ایجاد پارلمان زنان اسناد فرادستی همچون سند 
چشم انداز، قانون اساسی، برنامه ششم توسعه و سیاستهای کالن مقام معظم 
رهبری و اولویتهای دولت دوازدهم در حوزه خانواده مالک عمل بوده و تالش 
می شود از این طریق، تصمیم گیری ها در حوزه زنان و کارگروه بانوان و 
خانواده، پخته تر، بدیعتر و با آثار گسترده تری انجام شود. وی ادامه داد: زنان 
شایسته و توانمند فراوانی در سطح جامعه داریم اما بعضا نتوانسته اند شایستگی 
های خود را نشان دهند. با این وجود در چارچوب فعالیت دولت تدبیر و امید 
فرصتی ایجاد شد تا حداکثر استفاده برای نهادسازی در حوزه زنان محقق شود 

و این مطالبه گری در نهایت شکل رسمی به خود گیرد.

پیش بینی آزادسازی 150 زندانی خوزستانی با کمک خیرین
مدیرعامل ستاد دیه خوزستان با اشاره به برگزاری جشن های گلریزان با هدف 
آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد از پیش بینی جمع آوری 10 میلیارد تومان در 
این جشن ها در سال جاری در استان خبر داد.  حجت االسالم قدرت هاشم نیا 
اظهار کرد: در ماه مبارک رمضان امسال  40 جشن گلریزان با هدف آزادسازی 
زندانیان جرائم غیرعمد در استان خوزستان برگزار شد که در این جشن ها بیش 
از 9 میلیارد تومان برای آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد جمع آوری شد.  وی 
با اشاره به آزادی 300 زندانی جرائم غیرعمد در سال گذشته افزود: در حال 
حاضر 309 زندانی جرائم غیرعمد در زندان های خوزستان حضور دارند که 
چشم انتظار کمک های نیکوکاران هستند.  مدیرعامل ستاد دیه خوزستان بیان 
کرد: با برگزاری حدود پنج جشن  گلریزان دیگر پیش بینی می شود مجموع مبالغ 
جمع آوری شده به بیش از 10 میلیارد تومان برسد و بدین ترتیب حدود 150 نفر 
از زندانیان جرائم غیرعمد خوزستان آزاد شوند. هاشم نیا گفت: سیستم اداری و 
اخذ رضایت شاکیان برای آزادسازی زندانیان زمان بر است و در حال انجام این 

مراحل هستیم تا هرچه سریعتر این زندانیان به کانون خانواده برگردند.

کاهش تعداد قتل های ناموسی در خوزستان

کاهش تعداد قتل های ناموسی در خوزستان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع 
جرم دادگستری کل خوزستان از کاهش موارد قتل های ناموسی در استان در پی 

رایزنی با سران عشایر خبر داد.
حجت االسالم و المسلمین عبدالحمید امانت بهبهانی در جلسه شورای اجتماعی 
و فرهنگی خوزستان اظهار کرد: طبق اطالعاتی که در سامانه ثبت دادگستری 
خوزستان ثبت شده است آمار موارد تیراندازی در دزفول تنها 2 درصد کاهش 

یافته است.
وی افزود در سال 95،  312 فقره تیراندازی، در سال  96، 306 فقره تیراندازی و 
در دو ماهه سال جاری 44 فقره تیراندازی در دزفول ثبت شده است. البته ممکن 

است تیراندازی های دیگری نیز رخ داده باشد اما در سامانه ثبت نشده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل خوزستان تصریح 
کرد: با این وجود شورای حل اختالف که مسئولیت ساماندهی قضایی عشایر 
خوزستان را بر عهده دارد معتقد است که آمار تیراندازی ها 70 درصد کاهش 

یافته است.
امانت بهبهانی عنوان کرد: تالش دستگاه های مختلف استان خوزستان از جمله 
اداره اطالعات، سپاه، فرماندهی انتظامی، استانداری، دادگستری و دستگاه های 

فرهنگی که در این زمینه زحماتی کشیده اند قابل تقدیر است.
 وی تصریح کرد: پیشنهاد می کنیم با دستگاه هایی که در زمینه کاهش تیراندازی 
ها در حال کار کردن هستند مجموعه ای تحت عنوان شورای هماهنگی یا کمیته 
استانی تشکیل شود تا همه فعالیتها در خصوص تالش جهت کاهش تیراندازی 

ها در این مجموعه تجمیع شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل خوزستان با اشاره به 
انجام رایزنی با سران عشایر در خصوص پیشگیری از وقوع قتل های ناموسی 
گفت: تعداد موارد قتل های ناموسی در خوزستان در سال های گذشته حدود 150 

مورد بود که در حال حاضر به تعداد انگشتان دست هم نمی رسد.
 وی بیان کرد: برای حل مساله تیراندازی راه حل های تشویقی خوب است و 
مردم را به نظام جذب می کند اما از طرف دیگر دادگستری باید به فریاد مردم 
هم برسد. مثال چرا برای اسلحه های کسانی که تیراندازی کرده اند باید صادر 
شده است و باید این مجوزها از بین برود که این یک کار قضایی است. همچنین 
کسانی که در این خصوص نافرمانی می کنند باید احضار شوند. اگر پیرو جلسات 
شورای تامین در شورای استانی این مسائل مصوب شوند کار زیربنایی خوبی 

انجام خواهد شد. 

سکوت محیط زیست
 درمقابل سدهای بدون مجوز

عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان گفت: طبق قانون برای سد سازی 
ها درصورت عدم مجوز الزم از سوی محیط زیست نمی توان هیچ فعالیتی 

را آغاز کرد. 
عباس پاپی زاده با اشاره به اظهارات رییس سازمان محیط زیست درخصوص 
اینکه شرایط تاالب های کشور قابل قبول نیست، گفت: سازمان محیط زیست 
به عنوان دستگاه متولی مسئول نظارت بر وضعیت تاالب ها و حفظ شرایط 
عادی آنها است، بنابراین دستگاه ذی ربط برای اعمال فشار بردستگاه ها برای 
جلوگیری از مصرف آب تغذیه کننده تاالب ها سازمان محیط زیست است؛ 
اما متاسفانه درسدسازی ها یا محیط زیست مجوز الزم را صادرکرده یا اینکه 

درمقابل اقدامات خالف قانون سکوت کرده است.
فعلی  از شرایط  انتقاد  با  اسالمی،  درمجلس شورای  دزفول  مردم  نماینده   
دریاچه ارومیه و تاالب های کشور، افزود: متاسفانه میزان آب بسیاری درحال 
درحوزه  که  شده  انباشته  ارومیه  دریاچه  به  ورودی  سدهای  پشت  حاضر 
نیاز تاالب  نیرو حقابه مورد  متاسفانه وزارت  کشاورزی مصرف می شود، 
پیگیری  را  مسئله  این  هم  زیست  محیط  سازمان  و  نداده  اختصاص  را  ها 

نمی کند.
 وی با بیان اینکه سازمان محیط زیست با چه هدف و اساسی تشکیل شده 
دربحث  مواضع سازمان محیط زیست  است  قرار  اگر  کرد:  است، تصریح 
سدسازی و مدیریت مصرف منابع آبی رعایت نشود، چرا این سازمان تشکیل 
شده و افراد بسیاری را به عنوان نیرو با بودجه های آنچنانی درتشکیالت 
خود استخدام کرده است؛ اینکه گفته می شود محیط زیست درپیگیری برخی 
مسائل قدرت الزم را ندارد به هیچ عنوان سیاست قابل قبولی نیست، بنابراین 
شرایط فعلی تاالب های کشور ناشی از ضعف سازمان محیط زیست است.

 پاپی زاده با تاکید براینکه ضعف سازمان محیط زیست دراحیاء تاالب ها 
محیط  سازمان  اختیارات  و  حدود  درقانون  گفت:  است،  شده  ثابت  بارها 
زیست درحوزه تاالب ها مشخص شده است، بنابراین درقانون آمده است 
که برای سد سازی ها درصورت عدم مجوز الزم از سوی محیط زیست 
نمی توان هیچ فعالیتی را آغاز کرد؛ اما چطور ممکن است که برای ساخت 
سدی که اقلیم یک منطقه را تحت تاثیر قرار می دهد سازمان محیط زیست 

سکوت می کند.
 عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان با اشاره به اینکه بسیاری از سدها 
محیط  سازمان  چرا  افزود:  اند،  شده  احداث  محیطی  زیست  مجوز  بدون 
زیست نسبت به احداث این سدها واکنشی نشان نداده و با اقدامات خالف 
قانون برخورد نکرده است، البته درخصوص شرایط فعلی تاالب ها چندین 
عامل موثر هستند که می توان به سدسازی های بی رویه و انتقال آب اشاره 
کرد؛ به عنوان مثال ازخوزستان یک میلیارد و دویست میلیون مترمکعب آب 

به حوزه آبریز دیگری برای مصارف صنعتی و کشاورزی منتقل می شود.

    الهام خلجی

شکرستان، نخل و خرما، نفت و گاز، کارون و 
هورالعظیم و... این خوزستان است، ثروتمند اما 
فقیر، سبز اما زخم دیده از سال ها رنج، مردمانی 
که هرشب بر روی طالی سیاه می خوابند اما بهره 
ای از آن ندارند و حتی از یک قطره آب سالم، 
پاک و شیرین محروم هستند، مردمی که سال 
هاست با نجابت قفل سکوت بر لب زده اند و 
هر دولتی که با وعده های جدید می آید، می 
گویند - بله این دیگه خودشه- همانی آمد که باید 
می آمد همانی که خوزستان را آباد می کند اما هر 

دولت دریغ از دولت قبل.
مدیرانی بر استان سایه افکنده اند 
باور  را  خوزستان  محرومیت  که 
ندارند و در سایه آمار و ارقام کذب 
این استان را بهشت برین توصیف 
تمامی  گویند:  می  و  کنند  می 
شده  اجرایی  دولت  مصوبات 
است، کو؟ کجاست؟ آدرس بدهید 
خوزستانی  مدیران  ببینم.  هم  ما 
بین بهبود وضعیت مردم و تامین 
خواسته های دولت ها بخاطر حفظ 

موقعیتشان، متاسفانه مسند، میز و مقام را انتخاب 
می کنند و هرکدام مردم را به دیگری می سپارند.

نشده،  عملی  های  وعده  از  خسته  خوزستان 
فرتوت از تحمل 8 سال جنگ، روزی در زیر 
بمب و خمپاره و روزی در زیر خاک، خشک و 
تشنه روزگار را سپری می کند و مدیران ناالیق هر 
روز بدتر از دیروز زخم های بیشتری بر پیکره این 
استان وارد می کنند و بیش از 35 سال است که 

دِین خود را به فراموشی سپرده اند.
هر روز یک مدیر نا الیق –ملی یا استانی- می 

آید و می رود، روضه ای برای مردم می خواند و 
طعنه و لگدی به دولت های قبل می زند و تقصیر 
را گردن دیگران می اندازد و می رود و بعد از 
رفتنش، لوله های جدید علم می شود برای به یغما 
رفتن آب و نفت خوزستان، می گویم یغما، چون 
مردم خوزستان واجب تر هستند و نباید نفت و 
گاز را از مردم ندار خوزستان گرفت و به داراهای 

غیر خوزستانی داد.
مدیر ناالیق کیست؟ مدیر ناالیق کسی است که 
با ریا، تزویر و البی داالن های مخفی )احزاب 
به  تا  و گروه های بی هویت( را طی می کند 

به  و  کند  پیدا  نفوذ  قدرت  فرادست  های  الیه 
سرکار بیاید، مدیری که بدون هیچ هدف وبرنامه، 
بدون دلسوزی برای مردم،بدون جسارت، بدون 
تخصص و تجربه الزم کرسی های مدیریتی ارشد 
و میانی استان را اشغال می کند و این مدیر بعد از 
انتصاب، مسلماً بخاطر ادای دین به البی های خود 
باید دوست و آشناهای بی لیاقت تر از خود را نیز 
بر سر کار بیاورد و اینطور است که وضعیت استان 

می شود چیزی که شاهد آن هستیم.
مدیرانی به ظاهر دلسوز و خیرخواه که در پی حل 

مشکالت مردمند و از بابت فقر و نیاز و درماندگی 
خلق خدا،شب و روز در سوز و گداز دائم اند و 
دائم السفر در شهرها و روستاهای استان با هم 
رکابان خود می چرخند و تعدادی رسانه ها زرد 
هم آنان را همراهی می کنند و به به و چه چه راه 
می اندازند،   اما در الیه های زیرین مدیریتشان 
کرسی  حفظ  برای  البی  و  شخصی  منافع  جز 
مدیریتی چیزی دیده نمی شود و در جای دیگر 
هم استانی ها بخاطر فقر و نداری، نگرفتن حقوق 
و محرومیت از آب و هوای سالم و... در تجمعات 
مسالمت آمیز با برخوردهای بد مواجه می شوند.

با مدیریت قبیله ای، قومی و حزبی 
نمی توان خوزستان را نجات داد، 
گزینش های سلیقه ای و انفعالی و 
بدون تفکر جمعی و صرفأ جناحی 
ما  استان  در  قومیتی،همچنان  و 
اصلی پایدار است، لطفا در خانه 
هایتان بنشنید و ثروت های مردم 
را به باد ندهید، محیط زیست را 
تخریب نکنید، کشاورزی را نابود 
نکنید، آب را نبخشید و خاک بر 

سر مردم نریزید.
 با حذف این مدیران ناالیق می توان به رسیدن 
امیدوار  خوزستان  محرومیت  انقضای  تاریِخ 
احزاب،  اعضای  اینکه  از  بردارید  دست  بود، 
ستادهای انتخاباتی، حسینیه های شخصی باید 
طایفه  فالن  سهم  باید  و  باشد  استان  مسئول 
پشت فالن نماینده،جهت قدردانی از حمایت 
چاره  مهم  این  برای  اگر  بماند،  آنان،محفوظ 
جبران  تبعات  شاهد  زودی  به  نشود  اندیشی 

ناپذیر آن خواهیم بود.

موقعیت  دلیل  به  اهواز  کالنشهر  که  حالی  در 
جغرافیایی و اقلیمی تقریبا از مناطق بحران خیز 
به شمار می رود و مدیریت پس از حوادث و 
اسکان اضطراری حادثه دیدگان دراین کالنشهر 
ضروری می نماید ، به نظر میرسد این امر از 
چالشهای مغفول مرکز استان پهناور خوزستان 

است .
انبار  برای  مکانی  بحران  مدیریت  های  سوله 
تجهیزات فاسد نشدنی و استفاده آن در زمان های 
بحران است، این سوله ها در واقع فضایی است 
که با هدف کمک به جامعه و افراد و خانواده های 
بحران زده ، در زمان وقوع حوادث و بحران ها، 
ایجاد شده که انباری از تجهیزات و امکاناتی باشد 

تا در زمان وقوع حادثه مورد استفاده قرار گیرد.
در سال 94 دستورالعمل تشکیل ستاد مدیریت 
بحران در شهرداری ها به استناد مواد قانونی از 
سوی وزارت کشور ابالغ شد. دستورالعملی که 

اجرایی  ارگان  مهم ترین  آن  واسطه  به 
شهرها به ویژه در شهرهای بزرگ خود 
را برای مواجهه احتمالی با بحران ها آماده 
می کنند. پیش بینی و پیشگیری، آمادگی، 
مقابله و بازسازی و همکاری و تعامل 
درون سازمانی و برون سازمانی وظیفه ای 
چهارگانه  وظایف  عنوان  به  که  است 
مدیریت بحران شهرداری ها تعریف شده 

است.

**لزوم برنامه جامع
 مدیریت بحران

معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری اهواز در 
همین خصوص گفت: درحال حاضر یک سوله 
مدیریت بحران در منطقه هشت اهواز وجود دارد 
که عمال تغییر کاربری داده و در حال حاضر به 

عنوان فضای ورزشی از آن استفاده می شود.
ابراهیم نوشادی با اشاره به اینکه درحال رایزنی 
با اداره کل مسکن و شهرسازی برای ساخت 2 
بودجه  داد:  ادامه  بحران هستیم  مدیریت  سوله 
 97 سال  بودجه  در  نیز  ها  سوله  این  ساخت 

شهرداری اهواز پیش بینی شده است.
بحران  مدیریت  سوله  کرد:  نشان  خاطر  وی 
کارکردهای مختلفی دارد که یکی از آنها اسکان 

در مواقع اضطرار و بروز حادثه است.
به گفته نوشادی باید برنامه جامع مدیریت بحران 
تدوین و نقش هر دستگاه حاکمیتی و شرکت ها 
مانند صنایع فوالد، توسعه نیشکر و شرکت نفت 

در آن مشخص شود زیرا منابع شهرداری محدود 
است و به تنهایی قادر به ساخت این سوله ها 

نیست.

**تغییر کاربری سوله اسکان 
اضطراری اهواز به فرهنگسرا

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان در 
همین خصوص اظهار داشت: در استان خوزستان 
چندین ساختمان اسکان اضطراری وجود دارد که 
شهرداری های برخی شهرها آن را تغییر کاربری 
داده اند. تمام آنها به جز سوله اسکان اضطراری 

اهواز بازگردانده شده است.
کیامرث حاجی زاده با اشاره به اینکه تاکنون بارها 
برای تبدیل مجدد این سوله به اسکان ضطراری، 
اعالم  است گفت: شهرداری  نگاری شده  نامه 
کرده که این مکان به فرهنگسرا تبدیل شده است.

برای ساخت 2  الزم  اقدامات  شد:  یادآور  وی 
سوله مدیریت بحران در شهر اهواز انجام شده 
و شهرداری قول داده که در سال جاری عملیات 
ساخت این سوله های مدیریت بحران را آغاز 

کند.
نامه رییس ستاد  آیین  زاده گفت: طبق  حاجی 
مدیریت بحران در هر شهری، شهرداری است از 
همین رو باید نظارت و کنترل کند و سایر دستگاه 
کنند.  می  پشتیبانی  را  آن  نیز  ستاد  های عضو 

رییس ستاد در هر شهرستانی نیز فرماندار است.
زمین،  رانش  زمان  در  مدیریت  افزود:  وی 
و  ها  جنگل  مراتع  سوزی  آتش  خشکسالی، 
بیشه زارها، زلزله و... با مدیریت بحران است. 
در حوادثی مانند انفجار کوی پردیس اگرچه در 
حوزه وظایف اداره کل مدیریت بحران بود اما 

برای کنترل بهتر اوضاع ورود کردیم.

**غفلت شهرداری از ساخت سوله 
بحران مدیریت 

فرماندار اهواز نیز ساخت سوله برای اسکان 
ها  شهرداری  وظایف  از  یکی  را  اضطراری 
عنوان  به  شهردار  داد:  ادامه  و  کرد  عنوان 
موظف  شهری  بحران  مدیریت  ستاد  رییس 
دیده  آسیب  شهروندان  اضطراری  اسکان  به 

است. 
نبی اهلل خون میرزایی با اشاره به اینکه ساخت 
سوله مدیریت بحران نیز جز وظایف شهرداری 
ها یادآور شد: متاسفانه شهرداری اهواز در سال 
های گذشته از این موضوع غفلت کرده است.
اسکان  برای  فضاهایی  اینکه  بیان  با  وی 
اضطراری در مواقع بروز حادثه نداریم تصریح 
ساخت   97 بودجه  در  اهواز  شهرداری  کرد: 
بینی  پیش  را  اضطراری  اسکان  برای  سوله 
کرده است و ما نیز درحال هماهنگی های بین 

دستگاهی هستیم.

**متولی مدیریت بحران 
در اهواز مشخص نیست 

اینکه  به  اشاره  با  شهر  شورای  عضو 
هیچ  اما  است  زده  بحران  شهر  اهواز، 
آن  بحران  مدیریت  برای  بینی  پیش 
نشده است گفت: در شهر تهران متولی 
اصلی مدیریت بحران شهر، شهرداری 
متولی  اهواز  شهر  در  اما  است  تهران 
اصلی مشخص نیست و هربار این وظایف بین 

دستگاه ها پاس کاری می شود. 
محمد هادی قنوات ادامه داد: یک سوله برای 
اسکان اضطراری در منطقه هشت اهواز وجود 
مانند  محیط  یک  به  حاضر  درحال  اما  دارد 

سرای محله تبدیل شده است. 
وی تصریح کرد: هر فضایی باید برای کاربری 
خاص خود اختصاص پیدا کند وقتی به یک 
می  شده  داده  کاربری  تغییر  ورزشی  فضای 
توان گفت درحال حاضر اسکان اضطراری در 

شهر وجود ندارد.
انتظار می رود مدیران دستگاه ها و سازمان   
های  سوله  ساخت  به  نسبت  مختلف  های 
باشند  داشته  بیشتری  اهتمام  بحران  مدیریت 
وقوع  از  دیدگان پس  از سردرگمی حادثه  تا 
دغدغه  کم  دست  و  کاسته  قدری  حوادث 

اسکان موقت نداشته باشند./ایرنا

حذف مدیران ناالیق، رسیدن
 تاریِخ انقضای محرومیت خوزستان

بامداد زاگرس- سهیال باوری

شهر بحران خیز اهواز، بی نصیب از سوله های مدیریت بحران

جناب آقای سعید رضوانی
 مصیبت وارده را خدمت شما

 و خانواده محترم تسلیت عرض نموده
 برای آن عزیر علو درجات الهی را مسئلت می داریم

تحریریه بامداد زاگرس


