
دلیل  به  اهواز  در  نفیسی  شده  ملی  ثبت  تاریخی  خانه 
بی توجهی شهرداری و اداره میراث فرهنگی شهر اهواز 

بطور تعمدی و پنهانی توسط مالک این بنا تخریب شد.
خانه نفیسی شهر اهواز مربوط به دوره پهلوی اول است که 

در تاریخ ۲۵ اسفندماه سال ۷۹ با شماره ۳۴۹۴ در فهرست 
آثار ملی کشور ثبت شد. مالک این بنای تاریخی بدون آن 
که دیوارهای این خانه را تخریب کند بطور پنهانی این بنا 

را از درون فرو ریخته است.                      صفحه4

استان  در  مخدر  مواد  قاچاق  و  مصرف  با  مقابله  منظور  به  که  پاک  استان  طرح 
خوزستان قرار بود از سال ۹۳ اجرا شود، پس از ۴ سال به دلیل بی پولی دولت به 

فراموشی سپرده شد.
عبدالرضا رحمانی فضلی در سال ۹۳ سفری به خوزستان داشت و در آن سفر خبر 

از اجرای طرح استان پاک در خوزستان داد. طرحی که قرار بود خوزستان را در زمره 
پاک ترین استان ها از نظر دسترسی افراد به مواد مخدر و کاهش مصرف آن قرار دهد.
اما این طرح هیچ گاه اجرایی نشد و استاندار خوزستان در سال ۹6 در نشستی گفته 

بود که خوزستان به محل ترانزیت مواد مخدر تبدیل شده است.
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 اجتامعی-   سیاسی

هفته نامه منطقه ای

حقوق بیمار در ایران
 نمایشی است

آشفته بازاری است. اینجا یکی از بیمارستانهای دولتی آموزشی 
تهران است. یکی از همان پر تراکم ترین  بیمارستان هایی که 
حقوق بیمار در آنها ارزشی ندارد. کسی به وضعیت مراجعه کننده، 
به شرایط او، به ترتیب  رسیدن او به بیمارستان و زمان و انرژی ای 
که صرف می کند، به حالی که در آن لحظات دارد، به راه بسیار 
دوری  که با دشواری خود را به آن بیمارستان رسانده،به فشاری 

که روی اوست، اهمیتی نمی دهد.
نفس نفس زنان از پله های پرشمار باال می آید. عرق پیشانی 
اش را می گیرد و با نگاهی گنگ به شماره های پذیرش درمانگاه 
های تخصصی بیمارستان با یاس روی صندلی می نشیند. 
نفسش که جا می آید، یک شماره می گیرد و پزشک مورد 
نظرش را پیدا می کند و منتظر می نشیند.شماره 535. ساعت 
آید  از درمانگاه به میان خیل جمعیت نمی  10 صبح.کسی 
بگوید فالن دکتر از ساعت 12 نیست و اپراتورها به مردمی که 
ساعتها پشت نوبت گیری معطل شده اند، نوبت ندهد تا بیش 
از این وقتشان هدر نرود. برخی پزشکان ساعت 12 می روند و 
اپراتورها تا ساعت یک و دوی ظهر نوبت می دهند. برای کدام 
پزشک و معاینه؟ برای هیچ. ناگهان صدای بین بیمار و منشی 
پزشک از یکی از درمانگاه ها بلند می شود.          صفحه3

بامـداد زاگرس
پایگاه خبری زاگرس نشینان
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تخریب تعمدی خانه تاریخی
 نفیسی در اهواز

رمزگشایی از جنجاِل 
»اسناد هسته ای در شورآباد«!

در گزارشی که روزنامه واشنگتن پست درباره اسناد اسرائیل منتشر 
کرده، تلویحا همین نکته مطرح شده است. این روزنامه نوشت: »اما 
دیگران که با افشاگری های اسرائیل آشنا هستند، گفتند که این 
اسناد، حداقل نشان می دهند ایران چیز های زیادی دارد تا درباره 
آن ها توضیح دهد”. همزمان با صدور سیگنال های مثبت از اروپا و 
آمریکا در خصوص ایران، اسرائیل حمله رسانه ای گسترده ای علیه 
ایران به راه انداخت.  به گزارش فرارو، در 30 آوریل 2018، بنیامین 
نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در راستای زمینه سازی برای خروج 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از برنامه جامع اقدام مشترک 
)برجام(، طی یک کنفرانس خبری از مقر وزارت دفاع اسرائیل، 
مدعی شد که دستگاه جاسوسی موساد، مقادیر زیادی از اسناد آرشیو 
برنامه هسته ای ایران را از یک محله ای در تهران سرقت کرده 
است. سرانجام ترامپ هم در هشتم ماه می، به طور یکجانبه از 
برجام خارج شد و در سخنرانی اعالم خروج، به اسناد ادعایی نتانیاهو 

استناد کرد.  
بدون شک هدف اصلی نخست وزیر اسرائیل از نمایش عمومی 
اسناد هسته ای، زمینه سازی و ترغیب رئیس جمهور آمریکا به ترک 
توافق هسته ای بود. این امر نه یک تحلیل، بلکه واقعیتی است که 
اخیرا خود نتانیاهو هم به آن اشاره کرده است.           صفحه2
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فراموشی وعده وزیر کشور پس از4 سال؛

استان پاکم، آرزوست
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همیشه جای این سوال مطرح بود که چرا با این همه ظرفیت 
مانند اصفهان و  استان ها  از  استان خوزستان، بعضی  در 
آذربایجان غربی و یزد در مقوله توسعه یافتگی از این استان 
نفت خیز و قطب اقتصادی کشور جلوتر هستند و روز به روز 

فاصله آنها در مقوله توسعه یافتگی بیشتر هم می شود!
اگرچه می توان ده ها دلیل کوچک و بزرگ مانند تبعات 
هشت سال جنگ تحمیلی، اعمال نفوذ اصفهانی و تبریزی 
ها در سیاستگذاری ها و تخصیص بودجه های کالن، 
شرایط آب و هوایی ،مهاجرت نخبگان فکری و ابزاری از 
استان، تضارب فرهنگی در مقایسه با یکپارچگی فرهنگی 
ماندگی  عقب  دالیل  عنوان  به  را  و…  دیگر  استانهای 
خوزستان نام برد، ولی به جرات می توان گفت بخش 

عمده این عقب ماندگی ریشه فرهنگی دارد.
استان  مرکز  که  اهواز  کالنشهر  های  محله  از  یکی  در 
خوزستان و عصاره فرهنگ های غالب استان نیز می باشد. 
یک باب نانوایی تنوری و یک باب نانوایی لواش مشغول 
خدمت رسانی به مردم این محله می باشند. از قضا مالکین 
نانوا تنوری خوزستانی و مسئولین و کارگران نانوایی نان 

لواش آذری زبان های تبریزی هستند.
وضعیت کاری این دو باب نانوا به وضوح مشخص کننده 
فرهنگ کار در این دو استان می باشد. نانوایی تنوری که 
هم استانی های خوزستانی مشغول هستند یک نوبت صبح 
یا دو نوبت صبح و شب کار می کنند و به مدت سه روز 
تعطیل هستند و به محض اینکه نیاز مالی پیدا می کنند 
مجددا دو نوبت دیگر مشغول به کار می شوند و سه روز 
دیگر کارشان را تعطیل می کنند. به عبارتی فرهنگ کار 
برای بسیاری از خوزستانی ها از نوع معیشتی است. صرفا 
کار می کنند تا نیازهای آنی خود را رفع کنند و کار را 

تعطیل تا به محض احساس نیاز مجدد کار را آغاز کنند.
اما از سوی دیگر نانوایی نان لواش که هموطنان تبریزی 
در آن مشغول به کار هستند به صورت شبانه روزی پخت 
نان را انجام می دهد و آشکارا می توان نظم کاری، تالش 
و استمرار کار را در این نانوایی را حاکی از فرهنگ  کار 
مبتنی بر ایجاد سرمایه،ارزش افزوده که روغن چرخ های 

اقتصادهستند، قلمداد کرد.
نمونه دیگر را می توان در بعضی از نقاط استان از جمله در 

شهرهای زیدون بهبهان و شهرستان دشت آزادگان مشاهده 
کرد؛ که بعضی از مردم این مناطق زمین های کشاورزی 
خود را به اصفهانی ها اجاره داده و خود بر این زمین ها به 

عنوان کارگر روزمزد مشغول کار هستند.
این دو نمونه از فرهنگ کار در استان به خوبی بیانگر ریشه 
ی بسیاری از مشکالت خوزستان است که می توان گفت 

صرفا” حاکمیتی نیستند بلکه ریشه فرهنگی دارد.
عدم  فرهنگی،  خوزستان  مشکالت  است  ممکن  حال 
وجود فرهنگ مطالبه گری در استان خوزستان نسبت به 
استان های ذکر شده از جمله ارجحیت مطالبات معیشتی 
بر مطالبات زیرساختی و کالن، ارجحیت مطالبات قومی، 

گروهی، جغرافیایی بر مطالبات استانی و ملی باشد.
ضعف فرهنگ حق خواهی جامعه و پاسخگویی مدیران 
از  ای  نمونه  نیز  یاد شده  های  استان  به  نسبت  استانی 
ضعف فرهنگی در استان خوزستان است؛ همچنین ضعف 
فرهنگ انتخابی و انتصابی در خوزستان و تقدم معیارهای 
مانند هم شهری، هم زبانی، هم طایفه ای، هم قومیتی، هم 
کالسی، همسایگی و بسیاری دیگر از این قسم  هم ها بر 
توانمندی و شایستگی های منتخبین در شورای اسالمی 
شهرها و انتصابات مختلف مبتنی بر همان معیاری های 
انتخابی و مبتنی بر تعلقات سببی و نسبی و جغرافیایی در 
راس هرم مدیریتی استان و شهرستان ها را می توان یکی 
دیگر از این مشکالت فرهنگی در استان و از عله العلل این 

عقب ماندگی ها ذکر کرد.
یاداشت  مقدمه  در  شده  ذکر  دالیل  چه  اگر  بنابراین 
ریشه  و  خوزستان  در  ماندگی  عقب  این  پیامدهای  از 
مشکالت خوزستان می باشند ولی ریشه فرهنگی عقب 
ماندگی در این استان چیزی نیست که به راحتی بتوان از 

کنار آن گذشت!
در این میان نقش نهادهای فرهنگی از جمله آموزش و 
پرورش، فرهنگ و ارشاد اسالمی، صدا و سیما، کانون های 
بسیج و سپاه، نهادهای مردم نهاد و تشکل ها و گروه های 
سیاسی در حل مشکالت خوزستان آن هم نه به صورت 
آنی و یک شبه بلکه با چشم انداز بلند مدت و برنامه ریزی 
به صورت تدریجی و فرهنگ سازی بیش از پیش می 

تواند در حل این مشکل کارساز واقع شود.

آیا ریشه همه مشکالت خوزستان حاکمیتی است؟

در گزارشی که روزنامه واشنگتن پست درباره اسناد اسرائیل منتشر کرده، تلویحا همین نکته 
مطرح شده است. این روزنامه نوشت: "اما دیگران که با افشاگری های اسرائیل آشنا هستند، 
گفتند که این اسناد، حداقل نشان می دهند ایران چیز های زیادی دارد تا درباره آن ها توضیح 

دهد”.
همزمان با صدور سیگنال های مثبت از اروپا و آمریکا در خصوص ایران، اسرائیل حمله رسانه 

ای گسترده ای علیه ایران به راه انداخت. 
به گزارش فرارو، در 30 آوریل 2018، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در راستای زمینه 
سازی برای خروج دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از برنامه جامع اقدام مشترک )برجام(، 
طی یک کنفرانس خبری از مقر وزارت دفاع اسرائیل، مدعی شد که دستگاه جاسوسی موساد، 
مقادیر زیادی از اسناد آرشیو برنامه هسته ای ایران را از یک محله ای در تهران سرقت کرده 
است. سرانجام ترامپ هم در هشتم ماه می، به طور یکجانبه از برجام خارج شد و در سخنرانی 

اعالم خروج، به اسناد ادعایی نتانیاهو استناد کرد. 
بدون شک هدف اصلی نخست وزیر اسرائیل از نمایش عمومی اسناد هسته ای، زمینه سازی 
و ترغیب رئیس جمهور آمریکا به ترک توافق هسته ای بود. این امر نه یک تحلیل، بلکه 

واقعیتی است که اخیرا خود نتانیاهو هم به آن اشاره کرده است. 
نتانیاهو: ترامپ را من از برجام خارج کردم

در کلیپی که روز سه شنبه از تلویزیون رسمی اسرائیل پخش شد، نتانیاهو مباهات کرده که او 
در مخالفت با توافق هسته ای، در برابر "کل جهان" ایستاده است. 

او طی جلسه ای در میان فعاالن حزب تندروی لیکود، گفت:”ما رئیس جمهور آمریکا را )به 
خروج از برجام( متقاعد کردیم و من در برابر کل جهان ایستادم و با این توافق مخالفت کردم. 

ما تسلیم نشدیم". 
ممکن است این پرسش مطرح شود، که حاال که نتانیاهو به مراد خود رسیده، پس چرا اسرائیل 

مدام با اسناد ادعایی، علیه برنامه هسته ای ایران تبلیغ و هراس افکنی می کند؟ 
پاسخ دقیق دادن به این پرسش اندکی دشوار به نظر می رسد با این حال، می توان با رصد 
تحوالت روز های اخیر و همچنین دلمشغولی های نتانیاهو از دورنمای کلی اهداف اسرائیل 

رونمایی کرد. 
نخست آنکه باید گفت که نتانیاهو دچار وسواسی به نام ایران است. این وسواس حتی در زمان 
استراحت هم نتانیاهو را رها نمی کند. این روزها، کنست اسرائیل قبل از آغاز تعطیالت تابستان، 
چند رأی گیری را در دستور کار دارد که نتانیاهو هم اغلب روز های هفته در آنجا حضور دارد. 
در میانه جلسات کنست، چند استراحت وجود دارد. به گفته روزنامه جروزالم پست، در تصویری 
که دوربین های وبسایت الدات از نتانیاهو در حین استراحت گرفته، معلوم شد که او در وقت 

استراحت هم مشغول خواندن یک گزارش ضدایرانی از روزنامه دیلی بیست بوده است. 
تخریب سیگنال های مثبت اروپا و آمریکا

همین دلمشغولی نتانیاهو، دولت او را واداشت تا در هفته گذشته خبرنگاران چندین رسانه بزرگ 
آمریکایی را به تل آویو دعوت کند تا اسناد هسته ای را به آنها نشان دهد. نتیجه سفر این روزنامه 
نگاران این شد که رسانه هایی نظیر نیویورک تایمز، وال ستریت ژورنال و واشینگتن پست به 
طور هماهنگ گزارش های مفصلی از اسناد ادعایی موساد منتشر و ادعا کنند که برنامه هسته 

ای ایران در گذشته ابعاد نظامی داشته است. 
گزارش های این رسانه ها ضمن بزرگنمایی توانمندی عملیاتی موساد، همگی ایران را به پنهان 

کاری در برنامه هسته ای متهم کردند. اما چرا االن؟ 
بنا به ادعای مقامات اسرائیلی، این اسناد طی یک عملیاتی سری در شب 12 بهمن 96 از یک 

انبار در منطقه شورآباد تهران به سرقت رفتند. اسرائیلی ها قبل از خروج ترامپ از برجام به اندازه 
کافی با این اسناد جنجال سازی کردند و به زعم نتانیاهو توانستند ترامپ را به خروج از برجام 
متقاعد کنند؛ و حتی آن ها را به آژانس بین المللی انرژی اتمی و نیز به دستگاه اطالعاتی 22 
کشور دیگر نشان داده اند. تقریبا کشور مهمی باقی نمانده که اسرائیلی ها این اسناد را به آن 
نشان نداده اند. اما باز هم حتی پس از خروج ترامپ از برجام، از خبرسازی با این اسناد دست 

برنمی دارند. 
نشریه هیل، نزدیک به کنگره آمریکا به چرایی اقدام اخیر اسرائیل در دعوت از خبرنگاران 
پاسخ داد. این نشریه با اشاره به تالش اسرائیل برای افزایش فشار بر ایران از طریق دعوت 
خبرنگاران نوشت: “بدون شک، اسرائیلی ها می خواهند فشار بر دولت ترامپ را بیشتر کنند. 
شاید آن ها از مالیم شدن )موضع( آمریکا در قبال ایران، نگران هستند. خصوصا که وزارت 
خزانه داری از درخواست پیشین خود مبنی بر بایکوت بین المللی کامل و تحریم ایران در نوامبر 

عقب نشینی کرده است”. 
گفتنی است که دولت آمریکا چندی پیش از تمام مشتریان نفت ایران درخواست کرد که خرید 
نفت از این کشور را به صفر برسانند. اما چند رو بعد مقامات آمریکایی از این خواسته، عقب 
نشینی کردند. جدیدترین اظهارات در این زمینه، متعلق به استیون منوچین، وزیر خزانه داری 
آمریکا است که گفته بود کشورش حاضر است برخی معافیت های موردی از تحریم های ایران 
را بررسی کند. این موضع آمریکا، در حالی مطرح شد که در اروپا هم سیگنال های مثبتی در 
خصوص ایران ارسال شده بود. روزنامه وال ستریت ژورنال گزارش کرد که بانک های مرکزی 
اروپایی درحال بررسی حفظ کانال های مالی شان با بانک مرکزی ایران هستند. رمزگشایی از 

جنجال اسناد هسته اینتانیاهو در حال ارائه اسناد هسته ای 
این سیگنال ها که نشان دهنده باال رفتن امید ها برای حفظ برجام شده بود، اسرائیلی ها 
را نگران کرد. در نتیجه، به طور هماهنگ مجددا اسناد ادعایی شان را در رسانه های عمده 
آمریکایی مطرح کردند تا دولت های اروپایی و آمریکا و همچنین افکار عمومی را علیه ایران 

تحریک کنند. 
افزایش بدگمانی در آژانس

در روز های اخیر، گزارش ها در خصوص ورود بازرس های بین المللی به برخی از دانشگاه های 
ایران خبرساز شد. چرا که چنین اقدامی مرسوم نبوده است. اگر چه هنوز نمی توان با قاطعیت 

بین این بازرسی ها و اسناد اسرائیل ارتباط برقرار کرد. اما می توان گفت که مطرح شدن این 
اسناد و نیز محتوای آن ها، باعث مشکوک شدن بازرسان آژانس به جا های بیشتری در ایران 
خواهد شد. بویژه آنکه رسانه ها با استناد به این اسناد مدعی شدند ایران در پارچین فعالیت 

هسته ای مشکوک داشته است. 
عالوه بر این، مقامات رژیم صهیونیستی در توجیه پیدا شدن چنین اسناد مهمی در یک 
ساختمان غیرمهم در منطقه شورآباد ادعا می کنند این اسناد در شورآباد ذخیره شده اند تا 
توجه را جلب نکنند. بنابراین، این احتمال وجود دارد که بازرسان بین المللی در آینده با استناد به 
این ادعای اسرائیلی، درخواست کنند که از اماکن بسیار ساده و غیر هسته ای هم بازدید کنند. 
در گزارشی که روزنامه واشنگتن پست درباره اسناد اسرائیل منتشر کرده، تلویحا همین نکته 
مطرح شده است. این روزنامه نوشت: “اما دیگران که با افشاگری های اسرائیل آشنا هستند، 
گفتند که این اسناد، حداقل نشان می دهند ایران چیز های زیادی دارد تا درباره آن ها 

توضیح دهد”. 
اولی هاینونن، سرپرست تیم بازرسی آژانس در ایران در اواسط دهه 2000، به طور ضمنی 
صحت اسناد را پذیرفته و گفته “چرا ایران چنین اطالعاتی را ذخیره کرده است. هاینونن 
خاطر نشان کرد آژانش از سایر کشورها، مانند عراق و لیبی، خواسته بود که تجهیزات و بانک 
اطالعاتی فنی مرتبط با پژوهش های پیشین هسته ای را نابود کنند. او گفته، افشاگری اسرائیل 
حداقل باید برجام را به گونه ای اصالح کند که هیچکدام از محدودیت ها بر تولید اورانیوم 
رفع نشوند مگر آنکه بازرسان تایید کنند که همه پژوهش های تسلیحاتی تعطیل شده باشند” 
اظهارات هاینونن نشان می دهد که مقامات آژانس بین المللی انرژی اتمی ممکن است از 
ادعا های اسرائیل تاثیر بپذیرند. بویژه آنکه اسرائیلی ها، مواردی از اسنادشان را هم در اختیار 

آژانس قرار داده اند. 
ایران تکذیب کرد اما... 

ایران رسما ادعا های اسرائیل مبنی بر سرقت اسناد سری برنامه هسته ای را رد کرد و آن ها را 
ادعا هایی توصیف کرد که “به طور مضحکی بی معنی" هستند. 

تکذیبیه ایران از سوی نمایندگی ایران در سازمان ملل و در واکنش به گزارش های نیویورک 
تایمز و سایر رسانه ها منتشر شد. 

علیرضا میریوسفی، سخنگوی نمایندگی ایران در سازمان ملل، طی بیانیه ای که با ایمیل به 
نیویورک تایمز ارسال کرده، ادعا های اسرائیلی را رد کرد و گفت: “این ادعا که ایران، چنین 
اطالعات حساسی را در انبار های دورافتاده در تهران رها کرده است، به صورت خنده داری 

بی معنی است”. 
در خصوص تکذیبیه ایران چند نکته قابل ذکر است؛ نخست آنکه این تکذیب با اندکی تاخیر 
صادر شد. رسانه های آمریکایی حدود سه روز پیش ادعا های اسرائیلی را به صورت هماهنگ 

منتشر کردند، اما مقامات ایران تقریبا با تاخیری دو روزه این ادعا ها را رد کردند. 
دوم؛ ادعا های اسرائیلی در چندین رسانه های عمده آمریکایی به طور مفصل منتشر شده اما، 
واکنش ایران در اکثر این رسانه ها مطرح نشده است. حتی نیویورک تایمز که بخش هایی 
از بیانیه میریوسفی منتشر کرده، بخش قابل توجهی از گزارشش را به ادعا های اسرائیلی 
اختصاص داد. به هر حال، با توجه به سابقه رژیم صهیونیستی در جوسازی علیه ایران، بعید به 
نظر می رسد که آنها از این پیراهن عثمان دست بردارند. یوسی کوهن، رئیس موساد، چند هفته 
پیش از رونمایی نتانیاهو از اسناد هسته ای با اطمینان مدعی شده بوده که او 100 درصد مطمئن 
است که ایران دنبال تسلیحات هسته ای است. این ادعا و استفاده مستمر از اسناد ادعایی، نشان 

داد که مقامات این رژیم قصد دارند از این اسناد، در جریان سازی رسانه ای استفاده کنند.

رمزگشایی از جنجاِل »اسناد هسته ای در شورآباد«! ه گا ی�د د

حکایت پرهزینه و دیرپای
 "مایه گذاشتن از اسالم"

مسائل  از  را  جامعه  یک  نیکبختی  میزان 
مبتالبه آن می توان دریافت.

در کشوری که هر روز یک حاشیه، به متن 
خبرها می رود، این بار، خط و نشان مدیر 
حراست شهرداری قزوین برای رانندگان خبر 
ساز شد. او در دستوری نوشته بود: “با عنایت 
به اخبار واصله، برخی از رانندگان آژانس در 
مناطق و سازمان ها نسبت به رعایت شئونات اسالمی اقدام ننموده و با لباس آستین کوتاه در محل 
کار خود حاضر می شوند.” و  تهدید کرده بود که اگر همچنان آستین کوتاه بپوشند، اخراج می شوند!

در پی انتشار این نامه، خبرنگار عصر ایران با شهردار قزوین تماس گرفت و آقای شهردار گفت که 
این بخشنامه صرفاً برای رانندگانی است که در اختیار شهرداری هستند و شامل رانندگان تاکسی 

سطح شهر و آژانس ها نمی شود.
در این باره چند نکته قابل توجه است:

1 - برای جامعه خودم و برای شخص خودم متأسف هستم که در هزاره سوم میالدی، در 1397 
مین سال هجری خورشیدی و در عصر رقابت های علمی و اقتصادی که دنیا لحظه ای را برای 

توسعه از دست نمی دهد، موضوع لباس آستین کوتاه، هنوز محل اختالف و دغدغه است. 
اگر رسانه ها به این موضوع و نظایر آن واکنش نشان ندهند، سالئق شخصی حاکم می شود و به 
امور مختلف توسعه می یابد و اگر واکنش نشان دهند باید تلخکام باشند که چه موضوعات سخیفی، 

سوژه شده است!
میزان نیکبختی یک جامعه را از مسائل مبتالبه آن می توان دریافت. در یک جامعه، دغدغه مردم 
این است که چگونه می توانند حداکثر انرژی خورشید را برای تولید برق به کار بگیرند؟ یا ازکدام 
روش تربیتی برای افزایش شادی در مدارس استفاده کنند؟ یا چگونه بتوانند توریست های بیشتری 
را جذب کنند؟ و در جامعه ای دیگر، هنوز دارند بر سر این بحث می کنند که آیا مردان می توانند 
لباس آستین کوتاه بپوشند؟ آیا پخش تصاویر رئیس جمهور زن کرواسی در مراسم اختتامیه جام 
جهانی درست بود؟ آیا یک زن می تواند در کنسرت، نوازندگی کند؟ آیا یک شهروند زرتشتی که 
طبق قانون توانسته کاندیدای شورای شهر شود و موفق به اخذ رأی مردم هم شده است، می تواند 

وارد شورا شود؟ و ...؟
ای کاش روزی برسد - در واقع ای کاش روزی را بسازیم - که در آن، موضوعات جدی و واقعی 
دغدغه مشترک مان شوند؛ آن روز به مسائلی که امروز ، خیلی جدی به نظر می رسند، با تأسف، 
خواهیم خندید و البته حسرت خواهیم خورد که چگونه زمان و توان جامعه را صرف این امور کردیم.

2 - شهردار قزوین گفته است که دستورالعمل ممنوعیت آستین کوتاه مختص رانندگانی است که 
در اختیار شهرداری اند و شامل رانندگان تاکسی نمی شود.

در این که کارفرما حق دارد شرایطی را در قرارداد خود با افراد طرف قرارداد بگنجاند، تردیدی نیست 
و اگر در قرارداد فیمابین رانندگان و شهرداری، قید شده است که باید آستین بلند بپوشند، باید تعهدات 
قراردادی رعایت شود. اما اگر آن گونه که شهردار قزوین گفته، این موضوع، فقط یک بخشنامه 
یکسویه است، قطعاً ناظر به محدودیتی فراقانونی است و چنین بخشنامه ای باید لغو شود. علت نیز 
کاماًل واضح است: در هیچ کدام از قوانین باالدستی، پوشیدن لباس آستین کوتاه برای مردان منع 
نشده است و بخشنامه نمی تواند با نادیده گرفتن قانون، ممنوعیت جدیدی را برای مردم ایجاد کند.

وانگهی اگر از منظر انسانی هم به موضوع بنگریم، روا نیست مدیری که در اتاق خود و زیر کولر، 
حتی با کت و شلوار هم راحت و خنک است، رانندگانی که در دمای 40 درجه تابستان، زحمت می 
کشند و عرق می ریزند را تهدید کند که اگر برای کاستن از گرمای طاقت فرسایی که بر تن و بدنتان 

تحمیل می شود، آستین کوتاه بپوشید، شما را از نان خوردن می اندازیم!
3 - نکته دیگر، استفاده ناروا از تعبیر “شئونات اسالمی" است )که البته درستش شؤون اسالمی 
است(. در این مملکت مد شده است که هر که بخواهد منویات شخصی اش را پیش ببرد، آن را به 

اسالم و انقالب و ارزش ها بچسباند و پشت این مفاهیم پنهان شود.
در نامه حراست شهرداری هم پوشیدن لباس آستین کوتاه مترادف نقض شؤون اسالمی خوانده شد 

و البته که در جمهوری اسالمی با ناقض دستورات شرع برخورد می شود.
اما کجای پوشیدن لباس آستین کوتاه برای مردان، مغایر با دستورات شرع و ناقض شؤون اسالمی 
است؟ احتمااًل مدیری که چنین دستوری داده، لباس آستین کوتاه را دوست ندارد ولی قطعاً حق 
ندارد آنچه دل خودش می خواهد را به اسالم نسبت دهد و با همین نسبت ناروا، مردم را از کارشان 

بیکار کند. ای کاش دستکم به جای “شؤونات اسالمی" از "شؤون اداری" استفاده می کردند!
اگر جایی از دین اسالم آمده که پوشیدن لباس آستین کوتاه برای مردان حرام است، اعالم کنند 
تا همه بدانیم ولی اگر چنین منعی وجود ندارد، بسیار بیجا می کنند که از اسالم مایه می گذارند و 

مردم را می آزارند.
بازی با مفاهیم ارزشی، کی قرار است به پایان برسد؟!

جعفر محمدی 

 در حاشیه
واکنش وزارت امورخارجه به ادعای کذب 

نماینده مشهد
روابط عمومی وزارت امور خارجه با رد “ادعای بی اساس و مغرضانه” 
مطرح در خصوص دو تابعیتی بودن پروین فرشچی که اخیرا به عنوان 
سفیر ایران در فنالند منصوب شده است، اعالم کرد: این ادعا همچون 
ادعاهای قبلی مطرح شده بی هیچ دلیل و مدرک و از پایه و بنیان کذب 
است. بررسی ها در وزارت امور خارجه و وزارت اطالعات نشان می دهد 
ایشان تابعیت و یا مجوز اقامت از هیچ کشور خارجی ندارند و راویان این 
گونه قصه های دروغ با چنین جوسازی های بی حاصل صرفا اهداف 
کم ارزش و موضوعات شخصی و جناحی خاصی را دنبال می کنند که 

اصوال قابل توجه و اعتنا نیست!

پیشنهاد تعطیلی یک ماهه دانشگاه ها برای 
صرفه جویی در مصرف برق

روزنامه جمهوری اسالمی در یادداشتی به قلم رضا امراللهی 
اگر وزارت  امیرکبیر نوشت:  استاد و رئیس پردیس دانشگاه 
علوم و دولت محترم به مصلحت بدانند شاید تعطیل کردن 
جدی دانشگاه ها در یک ماهه نیمه تیر با نیمه مرداد ماه )زمان 

پیک مصرف برق در سراسر کشور( الزم باشد. 
با محاسبه ساده ای که انجام داده ام این تعطیلی که عماًل وجود 
داشته ولی مصرف انرژی را تعدیل نکرده است، بین 1000 تا 
2000 مگاوات مصرف برق دارد که می توان از این مصرف 

بیهوده اجتناب کرد.

واکنش »ح. ص« به گزارش »رد پای برخی 
سلبریتی ها و مسئوالن در پرونده ثامن الحجج«

»ح. ص« نیز با تکذیب دریافت صد میلیارد تومان، حقوق 
سی سال آینده فرزند خود مي گوید: چنین چیزي صحت ندارد 
بین  ارتباطي  و  نکرده است  و پسر من اصال وامي دریافت 
او و این مؤسسه وجود ندارد. حتي یک ریال هم بدهي به 
مؤسسه ندارم، همه مبالغ اقساط تسهیالت در سال 95تسویه 

شده است. 
دخترم حقوق نجومي نگرفته است، دخترم حدود دو سال در 
آن مؤسسه مشغول به کار بود که پس از ازدواج نیز آنجا را 

ترک کرد. او که مانند پنج هزار کارمند دیگر این مؤسسه در 
آنجا مشغول به کار بود. کل حقوق بنده ماهانه پنج میلیون 
تومان بوده و در سال 95 در ازاي پنج سال حقوقي که دریافت 
کردم، با اینکه منع قانوني وجود نداشت، همه مبلغ را که حدود 
300 میلیون تومان بوده است، به مؤسسه برگرداندم. شرکت 
حدود دو میلیارد تومان تسهیالت گرفته است که با جریمه 

حدود سه میلیارد و 200 میلیون تومان شده بود. 
براي این تسهیالت ملکي چهارطبقه در سیدخندان به عنوان 
وثیقه گذاشته بود که این ملک بیش از چهار میلیارد تومان 
قرار  ثامن الحجج  مؤسسه  تملک  در  و  مي شود  کارشناسي 

مي گیرد و ارتباطي به همسر بنده ندارد./شرق

نگـــاه

بامداد سیاسی

 لزوم رعایت شرایط ایمنی در پارک های شهری 
خصوصاً برای کودکان موضوعی بسیار مهم و 
الزامی است که شهرداری باید به آن توجه ویژه 
داشته باشد؛ زیرا در محیط های بازی، از مصالح 
به کاررفته تا حصار و سطح زمین  بازی و وسایل 
بازی می توانند برای کودکان مخاطره آمیز بوده 
و در صورت وجود نواقص و معایب هر چند 
همراه  به  را  ناپذیری  جبران   کوچک صدمات 

داشته باشند.
به اجبار باید یک مثال ناخوشایند زد مبنی بر این که 
فرض کنید سر یک کودک در حین بازی به یک 
نرده معیوب برخورد کرد که منجر به خونریزی 
مغزی شود یا خدایی نکرده چشم آن صدمه جرحی 
دید، آن وقت شهرداری اهواز در برابر این حادثه که 
قطعاً در اثر سهل انگاری متولیان پیش آمده چه جوابی 

می تواند داشته باشد؟
حتماً باید به انتظار نشست تا حادثه ای رخ دهد 
و جانی به خطر افتد و شهرداری دیه بپردازد 
و موضوع رسانه ای شود تا شهرداری از خواب 

بیدار شود.
 حتی اگر کارشناس نباشید رصد موضوع کار 
سختی نیست، می توانید به چندین پارک کودکان 
در شهر اهواز مراجعه کنید، ازجمله باغ معین 
یا شهید صباغان، مجموعه پارک های ساحلی و 
... اولین مشاهدات شما دیدن  پارک جزیره و 
حصارها و لوازم بازی و کف  پوش های تخریب  
را  الزم  ایمنی  که  است  صدمه دیده ای  و  شده 
ندارد و مسئوالن ذی ربط در خصوص موضوع 

بی توجه هستند. 
بی توجه  هم  استفاده کنندگان  یعنی  مردم  البته 
یک  به عنوان  مهم  موضوع  این  چون  هستند 
مطالبه عمومی درنیامده است که فرزند من باید 
در محیطی بازی و فعالیت نماید که ایمنی الزم 

را داشته باشد.
البته نهادهای نظارتی مانند شورای شهر اگر دید 

کارشناسی داشته باشند و در طول روز و هفته 
از محله های مختلف شهر بازدید میدانی داشته 
باشند می توانند به راحتی بسیاری از این نواقص 
به ظاهر ساده اما مهم را رؤیت و پیگیری نمایند.

لذا مجدد تأکید می گردد توجه به سالمتی و ایمنی 
کودکان در پارک های شهری یک صورت مهم و 

اساسی است.
عالوه بر متولیان نگهداری پارک ها والدین باید 
در این زمینه فعال و نسبت به موضوع حساس 
باشند و پیگیری جهت باال بردن سطح ایمنی 
پارک ها برای خانواده ها به یک ضرورت تلقی 
شود همچنین جراید و ناظرین امور شهری باید 
نسبت به موضوع حساس و بررسی آن ها را در 

دستور کار قرار دهند.
اجرای صحیح ایمنی در پارک ها نیاز به ایجاد 
و استقرار یک رویه یا دستورالعمل و یا الزام به 
استفاده از یک استاندارد در سیستم شهرداری را 
دارد، این موضوع مهم باید در قالب پیاده سازی 
شهرداری  طریق  از   HSE-MS الگوی 
دیگر  با  مشاوره  و  همفکری  با  شود،  اجرایی 
کالن شهرهای کشور و رجوع به استانداردهای 
بین  المللی آمریکایی و اروپایی که در این زمینه 
فعالیت دارند بهره برد تا دستورالعمل اجرای و 

نظارتی بومی تهیه شود.
توجه ویژه داشتن به مبحث ایمنی و بهداشت در 
تمامی حوزه های مدیریت شهری باید به  عنوان 
پذیرفته  اهواز  در شهرداری  اساسی  اصل  یک 
شود زیرا تمامی فعالیت های این سازمان خدماتی 

بازندگی روزمره مردم ارتباط در ارتباط است.
اگر شهرداری اهواز با استقرار این رویه بتواند 
و  معیوب  موارد  و  اعمال  را  خود  نظارت 
مصدوم را اصالح و بعد نظارت خود را قوی 
آینده یک  در  که  باشد  امیدوار  نماید می تواند 
خدماتی  امور  اجرای  در  صحیح  ریل گذاری 

گذاشته است.

ش�هر ر  د نوید قائدی

ایمنی نامطلوب پارک های کودکان در اهواز دندان خونین پلنگ و چالش های دردناک خوزستان
مرحوم تاج محمد خان، ایلمردی کاردان و پخته و بسیار 
دلسوز بود. وی که معاصر با احمدشاه قاجار می زیست، 
در ساماندهی و نظم ایلیات عشایری شرق زاگرس 

هماره نقشی محوری و ممتاز داشت.
روایت نمودند: جوانی مجنون و شیرین عقل موسوم به 
گرگ اهلل طعمه پلنگ می شود. تاج محمد خان وقتی 
جریان خونی شدن دندان پلنگ و کشته شدن گرگ 
اهلل را شنید ، برفراز قله کوه رفت و شروع کرد به هوو 

کشیدن.
ایل  بزرگ  است که مردان  دردناکی  هوو ضجه ی 
هنگام وقوع اتفاقات بزرگ سر می دهند. هوو مقدمه ای 
برای تشکیل فراخوان بزرگ به منظور یافتن راه های 

مقابله با اتفاقات پیش رو است.
بزرگان ایل به محض شنیدن هوو خودشان را به فراز 
قله رسانیدند و تاج محمد خان را در حال شروه و شیون 

و گاگریو یافتند.
هوو  که  محمد  تاج  شده  چی  گفت:  مالضربعلی 

کشیدی!! ؟
تاج محمد گفت: پلنگ گرگ اهلل را کشت، پلنگ…

ضربعلی نیش خندی زد و گفت: من فکر کردم احمد 
شاه قاجار مرده، گرگ اهلل راحت شد، دیوانه ی بی پناهی 

بود از آوارگی و بدبختی نجات پیدا کرد.
حرف ضربعلی تمام نشده بود که دوباره تاج محمد خان 
مثل شیر غرش کرد و پژواک آن فریاد طنین انداز شد 
و کوه را لرزانید …. بعد گفت: دندان پلنگ خونی شد!! 
امروز پلنگ آمد سراغ گرگ اهلل، فردا نوبت افراد سردیار 

دیگر است.
با این مقدمه مطول می خواهم عرض نمایم، تنی چند 
از اهالی قلم در ارتباط با چالش ها و تبعات سد گتوند، 
به استان های  انتقال سرشاخه های کارون  عواقب 
کویری، تسلیم شدن محض در برابر خواسته های 
بی حد و حصر نمایندگان استان خوزستان در مجلس 
شورای اسالمی که عمال قوه مجریه را در استان مثل 
گوشت شتر قربانی بین خودشان تقسیم کردند، بارها و 
بارها بحران سوء مدیریت و فساد اداری و دیگر چالش 
های استان را مطرح نمودیم اما دریغ از یک گوش 

شنوا….

  مثل تاج محمد خان کم مانده است که هوو 
بکشیم

سد گتوند وصله ناجوری بود که دامنه و عواقب آن منجر 
به ظهور شورستان ] منظور خوزستان حالیه[ خواهد شد. 
یکی از مدیرانی که در دولت احمدی نژاد ریاست سد 
گتوند را بر عهده داشت در دولت روحانی ارتقاء درجه 
گرفت تا با دادن کد غلط علل شوری آب خرمشهر و 
آبادان که به سد گتوند بر می گردد را با زدن نعل وارونه 
به گردن طرح توسعه نیشکر می اندازد و نمایندگان 

استان هم به همین سادگی قانع می شوند.
نمایندگان استان خوزستان در مجلس شورای اسالمی از 
لحاظ تعداد بعد از تهران و خراسان جایگاه سوم کشور را 
دارند اما لحاظ تاثیر گذاری و قدرت البیگری و یا توانایی 
در اخذ اعتبارات … در انتهای جدول قرار دارند. 11 نفر 
آنها عضو کمیسون انرژی است. سهم 2 در هزار نفت که 
توسط نمایندگان قبلی به تصویب رسیده بود متاسفانه 
در عهد نمایندگان فعلی خوزستان ؟باد هوا شد؟ انتقال 

سرشاخه های کارون که خود حکایت دیگری است.
آقایان کمیسون انرژی را قرق کردند که به اصطالح به 
فریاد خوزستان برسند،زهی خیال باطل اما همین نماینده 
هایی که در مجلس دیده نمی شوند تمام ادرات را تحت 
سیطره خودشان درآوردند، دخالت در انتصاب رییس تا 

سرایدار تک تک ادارات …
سخن پایانی

الف: سد گتوند مستلزم یک تصمیم گیری بزرگ 
است و آنهم فروریختن آن است. هر یک ثانیه تعلل 
در نگهداشت آن منجر به سرعت بخشی شوری آب و 
نابودی زمین های کشاورزی است. تجربه آب خرمشهر 
و آبادان را به فال نیک بگیریم و نگذاریم اتفاقات بعدی 

تکرار بشود.
ب: با توجه به اینکه یک سال اندی به پایان عمر 
زیاده  جلوی  است  الزم  است.  نمانده  باقی  مجلس 
خواهی نمایندگان ایستاد ، آنها حق ندارند وارد امور اجرا 
بشوند و چیدمان تمام ادارات را از رئیس تا سرایدار مهره 
چینی کنند. اگر مبارزه با فساد اداری و عزل مدیران 
ناکارآمد به طور جدی در دستور کار قرار نگیرد باید 

منتظر حوادث ناگوار دیگری باشیم/.

علی دژمان  محمد شریفی
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معه جا

نفس نفس زنان از پله های پرشمار باال می آید. 
گنگ  نگاهی  با  و  می گیرد  را  اش  پیشانی  عرق 
به شماره های پذیرش درمانگاه های تخصصی 
بیمارستان با یاس روی صندلی می نشیند. نفسش 
که جا می آید، یک شماره می گیرد و پزشک مورد 
نظرش را پیدا می کند و منتظر می نشیند.شماره 
۵۳۵. ساعت 10 صبح.کسی از درمانگاه به میان 
خیل جمعیت نمی آید بگوید فالن دکتر از ساعت 
1۲ نیست و اپراتورها به مردمی که ساعتها پشت 
نوبت گیری معطل شده اند، نوبت ندهد تا بیش 
از این وقتشان هدر نرود. برخی پزشکان ساعت 
1۲ می روند و اپراتورها تا ساعت یک و دوی 
ظهر نوبت می دهند. برای کدام پزشک و معاینه؟ 

برای هیچ. ناگهان صدای بین بیمار و 
منشی پزشک از یکی از درمانگاه ها 

بلند می شود.
تو  ساعته  دو  من  ساله   ۷0 پدر   «
شده  وقتش  که  حاال  نشسته  نوبت 
بی  اینقدر  رفته؟چطور  دکتر  میگید 
مسئولیتید؟چرا اعالم نمی کنید دکتر 
معطل  مردم  که  میره   1۲ ساعت 
گوید:با  می  منشی  همانجا  نشن؟” 
من بحث نکن و زن جوان ادامه می 
توضیحاتمو  پرسی  می  دهد:”سوال 
گرفتید  تماس  خودتون  کن.  گوش 
گفتید بیاید برای انجام نمونه برداری.

حاال میگید دکتر نیست«.
مردی در صف طوالنی صندوق ایستاده است.امید 
به زندگی در او موج می زند! “جهنم وضعش بهتر 
از اینجاست«. در طبقه ای دیگر تنشی دیگر در 
اعتراض  با  برخورد  در  سرپرستار  است.  جریان 
را  نگهبان  کارش  نشدن  انجام  در خصوص  زن 
صدا می زند و خطاب به او می گوید:«ما اینجا 
فقط حوصله مریضای خودمونو داریم.انقدر سوال 
در  زن  ندارم«.  کن،حوصله  کوتاه  نپرس،حرفتو 

پاسخ می گوید:«حوصله کن منم مریض دارم”.

اینجا یکی از بیمارستانهای  آشفته بازاری است. 

پر  همان  از  یکی  است.  تهران  آموزشی  دولتی 
تراکم ترین بیمارستان هایی که حقوق بیمار در آنها 
ارزشی ندارد. کسی به وضعیت مراجعه کننده، به 
شرایط او، به ترتیب رسیدن او به بیمارستان و زمان 
و انرژی ای که صرف می کند، به حالی که در آن 
لحظات دارد، به راه بسیار دوری که با دشواری 
خود را به آن بیمارستان رسانده،به فشاری که روی 

اوست، اهمیتی نمی دهد.
ایران  در  پرستاری  همان  یا   nursing سیستم 
یکی از ناکارآمدترین و توهین آمیزترین سیستم 
هم  چندانی  تفاوت  دنیاست.  در  پرستاری  های 
بین بیمارستانهای خصوصی و دولتی وجود ندارد.
در  هم  و  خصوصی  در  هم  هست.  البته  استثنا 

دولتی،اما امری ریشه دار نیست. امری که پرستاری 
وظیفه خود بداند خوش خلقی و خوش برخوردی 
و احترام به بیمار و رفتار هم شان او همچون سایر 
نقاط دنیا، انجام دهد، گویا برای ایران تعریف نشده 

است.
نگارنده در چندین تجربه از بیمارستان های دولتی و 
خصوصی این نوع رفتارها را به عینه دیده و لمس 
کرده است. به ندرت پیش می آید به بیمارستان 
عوامل  با  مردم  درگیری  و  تنش  بروید  دولتی 
بیمارستانی را نبینید. تراکم جمعیت،رفتار نامناسب، 
سربازکنی،بیرحمانه  از  و  نادرست  پاسخگویی 
و غیرانسانی به بیماران از سوی عوامل پذیرش، 

در  پزشکان  دستیاران  و  پرستاران  و  نوبت دهی 
به یک رویه و عادت  تبدیل  بیمارستانها،  عمده 
شده است. بیمار و همراه او اگر یک بار به چنین 
شرایطی اعتراض و یا انتقاد کند، قطعا تنش ایجاد 
می شود و انرژی فراوانی است که از او گرفته می 
شود. چون کسی به پرستاران آموزش نمی دهد به 
همان میزان که دائم نارضایتی از میزان حقوق خود 
را بیان می کنند، به همان میزان رفتار درست با 
بیماران داشته باشند.کسی به آنها عذرخواهی کردن 
و کل کل با بیماری که حالش وخیم است و دوری 

از بی مباالتی را نیاموخته است.
ها  و بحث  ناچیز جرح  بسیار  فقط بخش  اینها 
و تنشهای روزمره ای است که در بیمارستانهای 
پرسنل  و  بیماران  بین  کشور، 
به  شود.  می  ایجاد  بیمارستانی 
راستی حقوق بیمار در کشور کجا 
تدوین شده و کجا اجرا می شود، 
به همان جا برویم تا کمتر اعصاب 
و روان مردم به بازی گرفته شود. 
بیمار  برای  حقوقی  اساسا  آیا 
تعریف شده است؟ این روزها که 
بسیاری از مردم از پیش از شروع 
“طوفالن تحریم ها” به گفته وزیر 
بهداشت، زیر  فشار کمبود و نبود 
این  شود،  می  خم  کمرشان  دارو 
اتفاقات و برخوردها در بیمارستانها، 

دیگر جانی برایشان باقی نمی گذارد.
مردمی که سالهاست همه نوع فشاری را به نوبه 
تجربه می کنند.اینجا همیشه جنگ بوده.همیشه 
شرایط جنگ و فشار داشته، البته فقط برای مردم 
بینوا و نه هیچ یک از ژن های خوب و آقا زاده ها 
و رانت خواران و سرمایه داران دالر و طال.فقط 
مدلش برای مردم همیشه در حال مقاومت، عوض 
می شود. حاال بار دیگر همچون سال تلخ ۹0 ، 
فشار دارو و درمان بر گرده مردم می نشیند و کسی 
هرگز از مرگ های پنهان و تدریجی آدم ها آماری 
ارائه نخواهد داد.انصافا خودمان هم در این رزم 

خوب علیه همدیگر خنجر می کشیم.

حقوق بیمار در ایران نمایشی است
نوش�ت پا خب�ر

پرونده ام مختومه نشده 
و در حال پیگیری است

تشریح  ضمن  پاشی  اسید  قربانی 
به   ، خود  درمانی  وضعیت  آخرین 
“اسید  پرونده  شدن  مختومه  خبر 
پاشی اصفهان” واکنش نشان داد و 
گفت: فردی در مورد پرونده قربانیان 
گفته  و  کرده  صحبت  اسیدپاشی 
این  اما  است  شده  مختومه  پرونده 
فرد وکیل را نمی شناسم و پرونده من هم مختومه نشده و طبق روال در حالی 

پیگیری است.
سهیال جورکش در مورد آخرین وضعیت درمانی خود اظهار کرد: پس از عملی 
که روی چشم من انجام شد طبق گفته پزشک وضعیت به گونه ای است که 
ممکن است هر روزی که از خواب بیدار می شوم بینایی ام را از دست بدهم. هر 
روز خدا را شکر می کنم که بینایی ام را دارم و همه توان من این است که بتوانم 
این بینایی را نگه دارم و همه دلخوشی من به اندک بینایی چشم چپ است چون 
چشم راست من کوچک شده و برای آن دیگر کاری نمی شود کرد.وی افزود: 
ضمن اینکه من هنوز عمل هایی زیبایی را هم انجام نداده ام و در طی چهار سال 
بعد از حادثه تنها به دنبال بینایی چشم چپ خودم بودم و در حال حاضر هم با 
تمام سختی ها و رنج ها توانسته ام مقدار کمی از بینایی چشم چپ را به دست 
بیاورم. از طرفی حفظ این بینایی هم سخت است و برای آن باید از قطره هایی 
که ساختنی هستند استفاده کنم که این قطره ها را با کمک دوستان از آمریکا تهیه 
و برای من ارسال می کنند.این قربانی اسید پاشی اصفهان در مورد اینکه آیا باز هم 
برای درمان باید به آمریکا برود یا خیر گفت: من در حال حاضر پلکم باز است و 
یک عمل پلک دارم و باید آن را انجام بدهم ولی به ایران برگشتم تا مسئله دیه ام 
را پیگیری و آن را دریافت کنم. ضمن اینکه پزشک من گفتهبیش از دوماه نباید 

بمانم و برای ادامه رود ردرمن باید به آمریکا برگردم. 
جورکش اضافه کرد: رئیس جمهور قبال نامه ای زده بود که به وضعیت دیه من 
به صورت صد در صد رسیدگی شود. من هم هر روز با این وضعیت چشمم 
پیش دکترهای پزشکی قانونی ، دادگاه و استانداری مراجعه کردم و مقامات 
اصفهان و خانم تاج الدین هم وضعیت من را پیگیری کردند اما در نهایت وزارت 
دادگستری و صندوق خسارت های بدنی به دیه من اعتراض کردند و پرونده 
به دیوان عالی و از آنجا به شعبه ۳ ، شعبه هم عرض تهران در اصفهان انتقال 
پیدا کرد. طیق قول ها و مساعدت های که انجام شده ایمان دارم که به من کمک 
می کنند و به دیه من رسیدگی می شود. چون تنها راه حلی که بتوانم بینایی ام 
را نگه دارم همین است.وی در مورد اینکه آیا تا به حال مبلغی را به عنوان دیه 
دریافت کرده یا خیر گفت: مبلغ اندکی به صورت علی الحساب به من پرداخت 
شده بود. اما این هفته دادگاه برای رسیدگی به دیه من و اعتراضی که زده شده 

بود برگزار می شود.
جورکش در مورد نحوه پیگیری پرونده اش و در واکنش به خبر مختومه شدن 
پرونده اسیدپاشی اصفهان که روز چهارشنبه اعالم شد، گفت: فردی در مورد 
پرونده قربانیان اسیدپاشی صحبت کرده و گفته پرونده مختومه شده است اما من 
وکیلی به نام “عباس علی زاده« ندارم و او را نمی شناسم و پرونده من هم مختومه 
نشده و طبق روال در حالی پیگیری است، همان طور که گفتم هفته آینده داگاه 
مربوط به دیه ام برگزار می شود. همچنین ایمان دارم که روزی فرد اسیدپاش که 

چهار سال من را در این رنج قرار داده رسوا خواهد شد.

نظریات ذهن خطرناک  
یک کارشناس

فیاض  ابراهیم  آقای  استدالل  اساس  بر 
مردی  هر  از  ما  وقتی  )جامعه شناس( 
بیاید،  خوش مان  است  قیافه  خوش  که 

همجنس گرا هستیم!
بهرام رادان را دوست دارم. فکر می کنم برد 
پیت، تام کروز و دی کاپریو را هم دوست 
دارم.  راستش را بخواهید دیوید بکهام و کاکا 

را هم دوست داشتم. پس نتیجه می گیریم من یک همجنسگرا هستم.
بر اساس استدالل ابراهیم فیاض) جامعه شناس و دانشیار گروه مردم شناسی دانشگاه 
تهران( وقتی ما از هر مردی که خوش قیافه است خوشمان بیاید، همجنسگرا هستیم. 
هر چندبار هم که عاشق کسی شده باشیم، رابطه جنسی داشته ایم. مهران مدیری در 
یک برنامه گفت 1۸ بار عاشق شده است و آقای کارشناس استدالل کرد که او 1۸ 

بار بله.
ابراهیم فیاض: دورهمی کثیف ترین برنامه از لحاظ اخالقی است/ مهران مدیری 
روابط جنسی خارج از خانواده را ترویج می کند/ او در حضور فردوسی پور تبلغ 

همجنس بازی کرد 
من خودم حساب کردم چند بار عاشق شدم، چندباری هم عاشقم شدند، پس من 
چقدر بله. امروز من دقیقا فهمیدم چرا برخی در این کشور فکر می کنند ما با پستان 

گرگ هم تحریک می شویم.
انسان موجودی است که زیبایی را دوست دارد و همیشه به کسانی که چهره بهتری 
دارند واکنش های مثبت نشان می دهند. همه ما این مسئله را تجربه کرده ایم. آیا این 

نشان از عالیق جنسی ماست؟
آنها کال به روابط آدم ها نگاه جنسی دارند و فکر می کنند در پس هر عالقه ای، 

ذهنی شیطانی وجود دارد.
آیا واقعا با این تفکر می توان به انسانیت فکر کرد و به آن احترام گذاشت؟

در کجای اسالم این نگاه وجود دارد؟ مگر نه اینکه در آیه ۴۹ سوره نسا آمده 
است:» نباید به کسی که اظهار ایمان به خدا می نماید، گفت که تو ایمان نداری« 
مگر نه اینکه امام صادق فرموده است:» رفتار برادرت را همواره با بهترین وجه 

تفسیر نما.«
در اسالم، سوءظن و گمان بد کامالً نهی شده است و آن را در بعضی موارد به عنوان 
یک گناه مطرح کرده اند. دین اسالم پر از نگاه مثبت به انسان هاست اما برخی که 
خود را مسلمان مسلمانان می دانند به ریز و درشت جامعه منفی نگاه می کنند و به 

همه بد بین هستند.
آنها تصورمی کنند انسان آمده است که گناه کند. نظریات آنها بیشتر مبتنی بر نظر 
معروف توماس هابز است. این فلیسوف مشهور غربی معتقد است که » انسان گرگ 

انسان است«
این تفکر در خیال خود فکر می کند که در حال خدمت اسالم است اما نمی داند که 
این رفتار آنها بیشتر به دین زدایی در جامعه کمک می کنند تا جذب مردم. به ویژه 

جوانانی که دنیا برای آنها در یک موبایل و یا تبلت کوچک خالصه می شود.
همین تفکر است که در بوشهر بنری نصب می کند و از زنان می پرسد دوست 
دارید همسر شما با زنی چادر همکار باشد یا مانتویی؟ یا بخشنامه می دهد رانندگان 

شهرداری آستین کوتاه نپوشند.
  * تیتر برگرفته از فیلم سینمایی »اعترافات ذهن خطرناک من« ساخته هومن سیدی 

است.
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مصطفی داننده

از زمان��ی که دونال��د ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا خروج از برجام را اعالم کرد، واشنگتن 
متحدانش را برای توقف کامل واردات نفت 
ایران تا چهارم نوامبر که تحریم ها علیه تهران 
به اجرا درمی آیند، تحت فشار قرار داده است.
ی��ک مقام بلندپایه وزارت خارجه آمریکا در 
اظهارات��ی در ۲6 ژوئن گفت: آمریکا انتظار 
ندارد مهلت داده شده برای اجرای تحریم ها 

تمدید شود یا به کسی معافیت داده شود. 
این اظهارات، حس اضط��راری را به وجود 
آورد که در نتیجه آن، قیمت نفت بیش از ۳.۵ 
درصد جهش یافت. بیژن زنگنه، وزیر نفت 
ایران در مصاحبه با ش��بکه آمریکایی سی ان 
ان، شخص ترامپ را مسئول قیمتهای باالی 
نفت خواند. در مجموع، قیمت باالی نفت به 
نفع اقتصادهای وابسته به صادرات نفت مانند 
عربستان سعودی، روسیه و عراق خواهد بود 
ب��ه خصوص که این کش��ورها می توانند به 
عنوان جایگزینی برای نفت ایران مورد استفاده 

قرار گیرند.
س��ومین  ای��ران 
تولیدکنن��ده بزرگ 
نفت اوپک است و 
در ماه مه سال ۲01۸ 
ح��دود ۲.۷ میلیون 
بشکه در روز نفت 
خ��ام ص��ادر کرد. 

چین که یکی از بزرگترین مشتریان نفت ایران 
است، تقریبا ۲۷ درصد از مجموع صادرات 
ای��ران را خریداری ک��رد و پس از آن، هند با 
16 درصد، کره جنوبی با 10 درصد، ژاپن با 

۷ درصد و ترکیه با 10 درصد قرار گرفتند.
 با در نظرگرفتن اینکه در دوران تحریمهای 
قبلی در فاصله س��ال ۲01۳ تا ۲01۵، میزان 
ص��ادرات نفت ایران به یک ت��ا 1.۵ میلیون 
بشکه در روز کاهش پیدا کرد )صادرات ایران 
از حدود ۲.۵ میلیون بش��که در روز در سال 
۲011 به حدود یک میلیون بشکه در روز در 
اواخر س��ال ۲01۳ رسید( بسته به اینکه چه 
تعداد از کش��ورها به درخواست کاخ سفید 
برای همراهی با تحریم ه��ای جدید گوش 
خواهن��د کرد، تحلیلگران غربی انتظار دارند 
ص��ادرات نفت ایران بی��ن ۲00 هزار تا یک 

میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کند.
این کاهش باعث خواهد شد که کشورها در 

منطقه بدنبال صادرکنندگان دیگری برای تامین 
نیاز نفتی خود باشند. 

به عنوان نمونه اگر ترکیه از نفت ایران محروم 
شود، ناچار است به روسیه اتکا کند. ترکیه در 
سال ۲01۷ به میزان ۲۴.۹ میلیون تن نفت خام 
وارد کرد که عمدتا از ایران )حدود ۵0 درصد( 
و باقی آن از عراق، روسیه، کویت و عربستان 

سعودی بود.
 با توجه به این حقیقت که عراق به عنوان یک 
صادرکننده نفت که می تواند جایگزین نفت 
ایران شود، انتخاب مطمئنی نیست، اگر ترکیه 
به درخواست آمریکا گوش فرادهد و خرید 
از ایران را متوقف کند، روسیه عالوه بر اینکه 
عمده گاز طبیعی مورد نیاز ترکیه را تامین می 
کند، بی��ش از 60 درصد از نفت ترکیه را نیز 

تامین خواهد کرد.
چنین وضعیتی ترکیه را در خطر وابس��تگی 

کامل به روسیه قرار می دهد.
 با در نظر گرفتن وضعی��ت مذکور، نیهات 
وزی��ر  زیبکچ��ی، 
اقتص��اد ترکی��ه در 
اواخر م��اه میالدی 
گذش��ته اظهار کرد 
از  تصمیمات��ی که 
سوی آمریکا گرفته 
می ش��ود، برای ما 

الزام آور نیست. 
البته ما تصمیمات سازمان ملل متحد را دنبال 
می کنیم در غیر این صورت تنها منافع خود را 
دنبال خواهیم کرد.یک برنده دیگر تحریمهای 
آمریکا علیه نفت ایران، عربس��تان سعودی 

خواهد بود. 
کاهش چشمگیر واردات نفت ایران، احتماال 
تولید عربستان را به رقمی افزایش خواهد داد 
که از اواخر دهه 1۹60 بی س��ابقه به ش��مار 
می رود.بر اس��اس گزارش اویل پرایس، کره 
جنوبی که یکی از خریداران بزرگ نفت ایران 
است، اعالم کرده اگر نتواند از آمریکا معافیت 
بگیرد، ناچار خواهد بود تا پایان ماه میالدی 

جاری واردات نفت از ایران را متوقف کند. 
با این وضع، ایران ممکن اس��ت چین را که 
بزرگترین مش��تری نفتش است مجاب کند 
نفت بیشتری خریداری کند. در نتیجه فروش 
نفت بیشتر به چین ممکن است موازنه روابط 

میان دو کشور را به نفع چین تغییر دهد.

برخورد با متخلفان ثبت سفارش عیرقانونی خودرو، رسیدگی 
به پرونده واردات ، انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز 4200 
تومانی ؛ حاال “شفافیت« مطالبه فراگیر دولت و مردمی است 

که سالمت اقتصاد را اولویت می دانند.
مروری بر گزارش های منتشر شده در خصوص شکل سوء 
استفاده واردکنندگان خودرو و ... نشان می دهد بخشی از 
تحریک تقاضا نیز در قالب همین تخلفات در حال پیگیری 
است. اما سئوال اساسی اینجاست؛ آیا اقدامات کنونی رییس 
جمهور و بدنه دولت برای مقابله بافساد به ایجاد شفافیت و 

سالم سازی وضعیت منجر خواهد شد؟
دستور  درباره  پایدار  توسعه  تحلیلگر  ساسانی،  حسین 
رئیس جمهور برای مبارزه با متخلفان گفت: معرفی متخلفین 
گام بسیار مثبتی است اما باید این مسئله به صورت ریشه ای 
حل شود تا افراد به خودشان اجازه ندهند که تخلف کنند. 
وی با بیان اینکه به طورمعمول این موضوع در همه کشورها 
وجود دارد گفت: هر جا امکان سوء استفاده فراهم باشد عده 
ای دست به تخلف می زنند اما نظارت دقیق بر فعالیت ها 
و باال بردن هزینه ارتکاب جرم سبب می شود تعداد کسانی 

که ریسک می کنند کاهش یا افزایش داشته باشد.
مطلب  این  توضیح  در  وی   
در  مسئله  این  متأسفانه  افزود: 
باید  و  است  بیشتر  ما  کشور 
را  رانت  جلوی  تا  کنیم  کاری 
از  جلوگیری  بنابراین  بگیریم 

خطا کار درستی است.
 وی با اشاره به اینکه کشورهایی 
هستند  آزاد  اقتصاد  دارای  که 

کمتر با این مشکالت مواجه هستند گفت: باید کاری کنیم 
تا مشکالت اقتصاد کشورمان با مکانیزم های آزاد حل و به 

سمتی حرکت کنیم تا سهم دولت در اقتصاد کاهش یابد.
ساسانی با بیان اینکه این اقدام رئیس جمهور را نباید نادیده 
گرفت گفت: در این راستا قوه قضائیه و مجلس هم باید به 
کمک دولت بروند و قوانینی نوشته شود که کسی نتواند 
قوه  افتاد  اتفاق  این  درصورتی که  و  بدهد  انجام  خالفی 

قضائیه بتواند جلوی آن را بگیرد.

دستگاه های نظارتی پاسخگو باشند
رضا علیزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز 
در این رابطه ضمن تشکر از این اقدام رئیس جمهور گفت: 
دستگاه های  از  و  باشد  شدیدتر  باید  متخلفان  با  برخورد 
رابطه  این  در  که  داریم  را  انتظار  این  نظارتی  و  بازرسی 
پاسخگو باشند و ما هم این موضوع را در کمیسیون مجلس 

مطرح کرده ایم.
نام  عمومی  انتشار  خصوص  در  مجلس  نماینده  این 
شرکت های دریافت کننده ارز دولتی که هفته های گذشته 

منتشر شد گفت: این گونه اقدامات خوب و مثبت است و 
هر قدمی که در راستای شفافیت سازی و دفاع از بیت المال 
انجام شود قابل تقدیر است؛ اما کنترل و نظارت می تواند 
بسیار بهتر از این هم باشد. وی با اشاره به لزوم برخورد 
بیشتر با متخلفان گفت: باید با اشد مجازات با متخلفین 
برخورد شود تا ببینند که اراده عملی برای این کار وجود دارد. 
وی با اشاره به اینکه در این مسیر همه دستگاه ها ازجمله 
دستگاه های نظارتی، مجلس و قوه قضائیه باید دولت را 
یاری کنند گفت: درزمینه  نظارت، مجلس می تواند کمک 
کند و از مسئولین در این مورد بخواهد تا پاسخگو باشند کما 
اینکه تاکنون هم به همین صورت بوده است. وی در ادامه 
به نقش قوه قضائیه دراین باره اشاره کرد و گفت: قوه قضائیه 
هم می تواند در برخورد و صدور احکام قاطعیت بیشتری 
نشان بدهد و به ویژه با دانه درشت ها بدون مالحظه برخورد 

کند و در این مورد مصلحت سنجی نکند.

با اخالل گران اقتصادی برخورد شود
محمد وحدتی هالن، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم 
در این رابطه با اشاره به اینکه دستور اخیر رئیس جمهور 
خودرو  واردات  موضوع  درباره 
و  جا  به  اقتصادی  مسائل  و 
مطلوب بود گفت: انتظار داریم 
این دستورات توسط وزارتخانه ها 
و مراجع مربوطه عملیاتی شود 
و این گونه مشکالت در شورایی 
که متشکل از روسای سه قوه 

است حل شود.
وی با اشاره به اینکه ما انتظار داریم وقتی رئیس جمهور 
چنین دستوری را صادر می کند قوه قضاییه هم جدی وارد 
کارزار شود و با کسانی که از سوی قوه مجریه معرفی خواهد 

شد یعنی همان اخالل گران اقتصادی برخورد شود

این اقدام رئیس جمهور
 برای حفظ نظام است

حجت اسالم و المسلمین حسین ابراهیمی، عضو جامعه 
دستور  به  اشاره  با  دراین باره  همچنین  مبارز  روحانیت 
رئیس جمهور برای مقابله با فساد گفت: طبیعی است که 
دستورات ریاست جمهوری به زیرمجموعه خود کاماًل مؤثر 
است. وی با اشاره به اینکه این دستور مؤکد و مفید بود 
گفت: فکر می کنم تا حدودی نیز  مؤثر باشد. وی با اشاره به 
اینکه این دستور را می توان برای حفظ نظام دانست گفت: 
اگر این برنامه توسط رئیس جمهور ادامه پیدا کند و مفاسد 
از دولت دور شود کاری شایسته و خدمت بزرگی از سوی 
رئیس جمهوری انجام شده و قطعاً نظام هم از این اقدام آقای 

روحانی حمایت می کند.

به  مسافرتی  ارز  حذف  احتمال  روز  هر 
مسافران بیشتر شده و در این حالت هنوز 
مشخص نیست که اگر قرار باشد پرداخت 
ارز رسمی قطع شود چه سیاستی جایگزین 
آن خواهد شد، اما بعید نیست که در زمره 
ارزهایی قرار گیرد که در بازار ثانویه و به 

گروه سوم کاالیی پرداخت می شود.
در حدود سه ماه گذشته که سیاست جدید 
ارزی دولت برای ساماندهی بازار ارز اجرایی 
شامل  ارز  دریافت  برای  نیز  مسافران  شده 
برای  که  به طوری  شرایط جدیدی شدند. 
نظر  در  دالر  مبلغ 1000  حداکثر  مسافران 
و  مرز  هم  کشورهای  برای  که  شد  گرفته 
با  به ۵00 دالر می رسد.اما  المنافع  مشترک 
توجه به اینکه دالر اختصاص یافته به مسافران 
حدود ۴۳00 تومان بوده و با قیمت بازار آزاد 
تا بیش از ۸000 تومان معامله می شود  که 
همین  دارد،  وجود  توجه ای  قابل  اختالف 
امر موجب ایجاد فعالیت های داللی و فروش 

بابت  دریافتی  ارز 
شده  بازار  در  سفر 
اخیر  است.در مدت 
بحث های زیادی در 
ارز  حذف  با  رابطه 
مسافرتی به متقاضیان 
مطرح شد و با اینکه 
بارها شایعات زیادی 

در رابطه با احتمال حذف آن وجود داشت، اما 
درنهایت مورد تایید قرار نگرفت. این در حالی 
است که به تازگی حتی بخشنامه صادره یکی 
از بانک ها به شعب رسانه ای شد که در آن 
عنوان شده بود باید از روز شنبه همزمان با ۳0 
تیرماه پرداخت ارز مسافرتی متوقف شود، اما 
در نهایت این موضوع ظاهرا لغو شده و روال 

همچنان ادامه خواهد داشت.
با این حال برخی خبرها از این حکایت دارد 
افتاده  اتفاق  این  زودی  به  است  که ممکن 
مسافران  به  تومانی   ۴۲00 ارز  پرداخت  و 
باید  اینکه  این حالت  در  اما  متوقف شود، 
نیاز خود را از چه محلی  مسافر ارز مورد 
تامین کند جای سوال خواهد بود. از سویی 
این موضوع وجود دارد که بازار آزاد ارز را 
دولت و بانک مرکزی به رسمیت نمی شناسد 
و هرگونه معامله ای در آن قاچاق محسوب 
می شود چرا که صرافی ها حق خرید و فروش 

اسکناس ارز را ندارند در این حالت ورود 
مسافر به بازار وقتی که بانک مرکزی تامین 
کننده ارز آن نخواهد بود به نوعی انجام کاری 
قاچاق از سوی او محسوب شده و البته اگر 
راهکاری برای مسافر تعیین نشود این اقدام 
بانک مرکزی به معنی تشویق مسافر به انجام 
امری قاچاق و ممنوعه خواهد بود.اما به طور 
حتم حذف ارز مسافرتی بدون در نظر گرفتن 
محلی برای تامین آن انجام نخواهد شد این 
در شرایطی است که در مدت اخیر رایزنی 
و مذاکرات زیادی ظاهرا بین بانک مرکزی 
و سازمان گردشگری برای ایجاد راهکاری 
انجام شده، اما هنوز موضوعی مشخص و 
نهایی نشده که برخی خبرها از این حکایت 
دارد که تامین ارز مسافران نیز در بازار ثانویه 

ارزی احتماال انجام خواهد شد.
 بازار ثانویه ارزی محلی برای تامین ارز وارد 
کنندگان است که از محل ۲0 درصد ارز ناشی 
از صادرات غیرنفتی برای کاالهای گروه سوم 
ضرورت  از  که 
کمتری واردات آنها 
است  برخوردار 
می شود.این  انجام 
تامین ارز در سامانه 
نظام یکپارچه ارزی 
داشته  قرار  )نیما( 
آن  در  معامالت  و 
انجام می شود، اما برخالف گروه اول و دوم 
کاالیی که ارز آنها با نرخ رسمی بانک مرکزی 
که اکنون حدود ۴۳00 تومان برای دالر است 
انجام می شود برای گروه سوم با نرخ توافقی 
و رقابتی است به طوری که تاکنون قیمت 
۷۵00 تومان هم برای دالر تعیین و معامله 
شده است.از این رو اگر قرار باشد تامین ارز 
مسافران در بازار ثانویه انجام شود هزینه آنها 
در مقایسه با ارز ارزان تری که این روزها 
دریافت می کند باال خواهد رفت.آخرین آمار 
بانک مرکزی طی  این حکایت دارد که  از 
حدود سه ماه گذشته بیش از ۳00 میلیون 
دالر از بابت سفرهای خارجی پرداخت کرده 
که این مورد انتقاد کارشناسان قرار دارد آنها 
تاکید دارند نباید در شرایطی که تامین ارز 
واردات با مشکل مواجه خواهد شد تا این 
اندازه ارز با نرخ پایین در اختیار مسافر قرار 

گیرد.

باشگاه اقتصادی

اگر ارز مسافرتی حذف شود ...حلقه مبارزه با فساد اقتصادی چگونه تکمیل می شود؟چه کسانی از تحریم نفت ایران برد می کنند؟

آشفته بازاری است. اینجا یکی از بیمارستانهای دولتی آموزشی تهران است. یکی از همان پر تراکم ترین
 بیمارستان هایی که حقوق بیمار در آنها ارزشی ندارد. کسی به وضعیت مراجعه کننده، به شرایط او، به ترتیب

 رسیدن او به بیمارستان و زمان و انرژی ای که صرف می کند، به حالی که در آن لحظات دارد، به راه بسیار دوری
 که با دشواری خود را به آن بیمارستان رسانده،به فشاری که روی اوست، اهمیتی نمی دهد.
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بیشتر بیماری های منتقله  از آب اکنون
 در خوزستان  وجود دارند

رئیس مرکز بهداشت خوزستان با اشاره به بیماری هایی که از طریق آب انتقال 
می یابند، گفت: هپاتیت آ، شیگلوز )اسهال خونی(، سالمونلوز )نوعی عفونت روده 
ای(، تیفوئید )حصبه( و... از طریق آب انتقال می یابند که متاسفانه بیشتر این 

بیماری ها اکنون در خوزستان وجود دارند.
 دکتر شکراله سلمان زاده در خصوص تاثیر خشکسالی بر بروز بیماریهای 
واگیردار و سالمت مردم اظهار کرد: سالمت باید محور همه گفتگوها قرار 
داده شود. شکی نیست که کمبود منابع آب و خشکسالی بر جنبه های 
مختلف سالمت تاثیرگذار است. خشکسالی بر تغذیه، بیماری های مرتبط با 
آب و منتقله از آب، بیماری های مرتبط با گرد و خاک و بیماری های منتقله 
از هوا، بیماری های منتقله از ناقلین، بیماری های زئونوز )بیماری های مشترک 
بین انسان و دام( و حتی بر افزایش برخی بیماری های غیرواگیر مثل سرطان 

تاثیرگذار است.
رئیس مرکز بهداشت خوزستان تصریح کرد: کمبود منابع آبی از نظر کیفی و 
کمی سالمت مردم را تهدید می کنند. هفته گذشته کمبود منابع آبی از نظر کمی 
در شهر رفیع از توابع هویزه ابتال به اسهال را ایجاد کرده بود زیرا در این شهر 
تاسیسات آبی برای وارد کردن آب تصفیه شده به شبکه وجود نداشت بنابراین 
کمبود کمی منابع آبی می تواند چنین مشکلی را ایجاد کند. همچنین کمبود 
منابع آبی از نظر کیفی موجب روی آوردن مردم به سایر منابع آبی و آبهای 

غیرسالم می شود که این مساله نیز بیماریهایی را ایجاد می کند.
وی با اشاره به بیماری هایی که از طریق آب انتقال می یابند، افزود: هپاتیت 
آ، شیگلوز )اسهال خونی(، سالمونلوز )نوعی عفونت روده ای(، تیفوئید )حصبه( 
و... از طریق آب انتقال می یابند که متاسفانه بیشتر این بیماری ها اکنون در 
خوزستان وجود دارند. سلمان زاده با اشاره به کیفیت آب شهری در شهرهای 
تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اهواز بیان کرد: کیفیت آب شهری از نظر 
میکروبی در شهرهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اهواز 95 درصد 
است این در حالی است که حتی یک دهم عدم مطلوبیت میکروبی قابل قبول 

نیست یعنی به هیچ وجه نباید میکروب در شبکه توزیع آب وجود داشته باشد.
 رئیس مرکز بهداشت خوزستان ادامه داد :در شهرستانهای خوزستان می بینیم 
که کمتر از 95 درصد مطلوبیت میکروبی دارند و این مساله می تواند مشکالتی 

که با آن روبه رو هستیم را بیشتر کند.
وی افزود: آب شرب شهری شرق اهواز امسال از نظر میکروبی افت زیادی 
داشته است به طوری که در فصل می بینیم که عدم مطلوبیت میکروبی حتی 

به 20 درصد رسیده است که وجود این مساله در مرکز شهر، بحران است.
سلمان زاده با اشاره به وضعیت آب شهری شهرستان کارون تصریح کرد: آب 
شرب شهرستان کارون افت کیفیت داشته و عدم مطلوبیت میکروبی آن 43 
درصد بوده است که این موضوع به جز کیفیت ظاهری آب است. میکروب 
موجود در آب قابل قبول نیست و در حوزه روستایی نیز وضعیت بدتر از حوزه 
شهری است. وی بیان کرد: در روستاهای غرب اهواز هرچه به تابستان نزدیکتر 
می شدیم شاهد عدم مطلوبیت میکروبی آب بودیم. این وضعیت آب موجب 
بروز طغیان های متعددی شده است. در سال 92 هپاتیت آ و اسهال و از  سال 
93  تا سال 97 انواع طغیان ها را داشتیم اما در بازه زمانی ابتدای امسال میزان 

طغیان بسیار باال بوده است.
رئیس مرکز بهداشت خوزستان با اشاره به طغیان بیماریها در استان خوزستان 
ادامه داد: اسهال خونی در رفیع و  مسمومیت در رامهرمز و هپاتیت در شهرهای 
خوزستان برخی از طغیانها  بوده است. قطعا امسال طغیانهای بسیاری خواهیم 

داشت که باید هزینه و زمان زیادی را برای این موضوع صرف کنیم.  
وی با اشاره به وضعیت بروز بیماری التور )وبا( در خوزستان بیان کرد: از دهه 80 
تا دهه 90، هشت مورد بیماری التور در خوزستان مشاهده شد اما از سال 91 
تا سال 96،  167 مورد بیماری التور در خوزستان گزارش شده است. همچنین 
فراوانی بیماریهای اسهال خون و ناگ انسانی و موارد هفتگی هپاتیت آ بسیار رو 
به افزایش است. سلمان زاده گفت: همچنین پشه یکی از مهمترین ناقلین است 

که در انتقال بیماری های منتقله از ناقلین مثل ماالریا نقش دارد.
رئیس مرکز بهداشت خوزستان گفت: پدیده خشکسالی موجب می شود که 
حیوانات وحشی به سمت شهرها و روستاهای خوزستان بیایند و این موضوع 

موجب آلوده شدن حیوانات اهلی به هاری نیز می شود.
وی ادامه داد: ساالنه بیش از 8 هزار حیوان گزیدگی در خوزستان رخ می دهد 
که علت عمده این حیوان گزیدگی ها کم کاری  شهرداری ها در جمع آوری 
سگهای ولگرد است. همچنین خشکسالی و هجوم سگ ها به محل زندگی 

افراد در این مساله موثر است.
سلمان زاده بیان کرد: بروز تب کریمه کنگو نیز به دلیل افزایش فعالیت کنه ها 

در استان خوزستان رو به افزایش است.

طرح استان پاک که به منظور مقابله با مصرف و قاچاق مواد مخدر 
در استان خوزستان قرار بود از سال 93 اجرا شود، پس از 4 سال به 

دلیل بی پولی دولت به فراموشی سپرده شد.
عبدالرضا رحمانی فضلی در سال 93 سفری به خوزستان داشت و 
در آن سفر خبر از اجرای طرح استان پاک در خوزستان داد. طرحی 
که قرار بود خوزستان را در زمره پاک ترین استان ها از نظر دسترسی 

افراد به مواد مخدر و کاهش مصرف آن قرار دهد.
اما این طرح هیچ گاه اجرایی نشد و استاندار خوزستان در سال 96 
مواد مخدر  ترانزیت  به محل  بود که خوزستان  در نشستی گفته 

تبدیل شده است.
حسین المی زاده، دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر در این باره با بیان 
اینکه این طرح اصال اجرا نشد، می گوید: وقتی این طرح ابالغ شد 
زیربناهای الزم برای اجرا شدن طرح مثل موضوع فرهنگ و درمان 
مهیا نبود،همچنین اعتبارات آن هم به دستگاه های اجرایی داده 

نشد.
اما 4 سال پس از سفر وزیر کشور و ابالغ طرحی که جنبه اجرایی 
سال  تا  است  قرار  می گوید:  خوزستان  استاندار  نگرفت،  خود  به 

1400 مصرف مواد مخدر در خوزستان 25 درصد کاهش پیدا کند 
و براساس این موضوع همه دستگاه های مرتبط باید برنامه های خود 

را ارائه دهند تا نتایج حاصل شده را متوجه شویم.
لزوم جمع اوری معتادان متجاهر از سطح خیابان های اهواز

خوزستان  استان  پژوهشی  مباحث  به  اشاره  با  شریعتی  غالمرضا 
باید طرح های پژوهشی را گسترش دهند و  می افزاید: دانشگاه ها 

انتظار داریم در این زمینه اقدامات موثرتری انجام شود.
باید  مخدر  مواد  با  مبارزه  در  خوزستان  اوضاع  اینکه  بیان  با  وی 
نسبت به سال گذشته بهتر شود، عنوان می کند: برنامه ها باید بیشتر 
جنبه عملیاتی پیدا کنند و نباید فقط به برگزاری جلسه های کمی 
اکتفا کنیم. استاندار خوزستان با تاکید بر در دستور کار قرار دادن 
جمع آوری معتادان متجاهر بیان می کند: باید خوزستانی بدون معتاد 
متجاهر داشته باشیم و با دستگاه های مرتبط در این زمینه همکاری 

الزم را خواهیم داشت.
جمع آوری 636 معتاد از خیابان های اهواز

رئیس سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شهرداری اهواز در این 
باره می گوید: وظیفه ما جمع آوری معتادان متجاهر است که در 4 

ماهه نخست امسال 636 نفر از خیابان ها جمع آوری شدند.
احمد سراج با بیان اینکه 563 نفر مرد و 73 نفر زن از خیابان های 
اهواز جمع آوری شدند، می افزاید: پس از بررسی وضعیت این افراد 
مشخص شد که 395 نفر از آنها معتاد متجاهر بودند که 224 نفر از 

آنها تحویل اداره کل بهزیستی خوزستان شدند.
از  نفر  بودند که 7  آنها کودکان کار  از  نفر  بیان می کند: 33  وی 
آنها تحویل بهزیستی شدند و 8 نفر نیز با کمک کمیته امداد امام 

خمینی)ره( به شهرستان های محل اقامت خود اعزام شدند.
رئیس سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شهرداری اهواز با بیان 
اینکه 15 نفر از این افراد به زندان تحویل داده شدند، عنوان می کند: 
بیمارستان سالمت  به  دلیل شرایط جسمی  به  آنها هم  از  نفر   8

تحویل داده شدند.
وی با بیان اینکه سایر افراد پس از انجام مشاوره و و اخذ تعهد ثبتی 
ترخیص شدند، می گوید: ما وظیفه جمع آوری آنها را بر عهده داریم 
و در یک مدت زمان کوتاه هم می توانیم آنها را نگهداری کنیم اما 
سایر دستگاه های باید با ما همکاری کنند تا شاهد بازگشتن آنها به 

سطح شهر نباشیم.

دلیل  به  اهواز  در  نفیسی  شده  ملی  ثبت  تاریخی  خانه 
اهواز  میراث فرهنگی شهر  اداره  و  بی توجهی شهرداری 

بطور تعمدی و پنهانی توسط مالک این بنا تخریب شد.
خانه نفیسی شهر اهواز مربوط به دوره پهلوی اول است که 
در تاریخ 25 اسفندماه سال 79 با شماره 3494 در فهرست 

آثار ملی کشور ثبت شد.
مالک این بنای تاریخی بدون آن که دیوارهای این خانه را 
تخریب کند بطور پنهانی این بنا را از درون فرو ریخته است.  
خانه نفیسی اهواز پیش و پس از انقالب اسالمی ایران 
تبدیل به مهد کودک شده بود و در تمام سال هایی که این 
بنا ثبت ملی بود نه مرمتی در آن انجام شد و نه بودجه ای 
برای حفاظت و مرمت آن در نظر گرفته شد.شهرداری و 
اداره میراث فرهنگی شهر اهواز نیز موضوع حفاظت از این 

بنای ثبت ملی شده را جدی نگرفتند.
 90 دهه  از  اهواز  شهر  نفیسی  تاریخی  خانه  مالک  اما 
تالش ها برای تخریب این خانه ثبت ملی شده را آغاز کرد. 
او به تدریج این خانه تاریخی را تخریب کرد و حاال تصاویر 
بنای ثبت ملی شده در صدای  بر علیه یک  او  اقدامات 
میراث منتشر شده است. مالک خانه نفیسی بارها تالش 
کرده بود تا این خانه را از فهرست آثار ملی کشور خارج کند 
اما پس از شکست در این تصمیم خانه نفیسی را به اینروز 

انداخت که در تصاویر قابل مشاهده است.
خانه تاریخی نفیسی شهر اهواز در منطقه یک این شهر 
و در قلب شهر اهواز در بازار این شهر قرار گرفته است. 
منطقه بازار اهواز یک منطقه تجاری است و زمین های آن 

قیمت بیشتری نسبت به سایر نقاط شهر دارد.

تا پیش از یکسال گذشته که تالش های دوستداران میراث 
فرهنگی آن شهر به ثمر نشست و تعامل بین شورای شهر 
اهواز، شهرداری و اداره میراث فرهنگی خوزستان برقرار 
شد، خانه های تاریخی زیادی در آن شهر تخریب شدند. 
حاال اما با تعامل خوب ایجاد شده شهرداری اهواز تمامی 
استعالمات مربوط به خانه های تاریخی و ساخت وسازها 
را به اداره میراث فرهنگی خوزستان ارسال می کند و در 

صورت مجوز میراث پروانه ساخت وساز صادر می کند.
 4،5 مبلغ  که  است  کرده  اعالم  نیز  اهواز  شهر  شورای 
میلیارد تومان برای مرمت و حفاظت از بناهای تاریخی 
شهر اهواز اختصاص داده است. این رقم تا پیش از این 
اعالم 200 میلیون تومان بود که هرگز صرف حفاظت از 

بناهای تاریخی و مرمت آن ها نمی شد.

مدیرکل مدیریت بحران خوزستان با اشاره به اینکه در حال حاضر در بیشتر شهرهای استان 
خوزستان از جمله هندیجان با مشکل آب شرب مواجه هستند، گفت: آثار خشک سالی فراتر 

حدی بود که تصور می کردیم در حال نشان دادن عالئم خود است.
کیامرث حاجی زاده گفت: باید بپذیریم که خوزستان فقط نام استان را یدک می کشد ولی 
فراتر از یک استان است. خوزستان با مساحت 6.4 میلیون کیلومتر مربع، 27 شهرستان، 88 
شهر و بیش از 10 هزار روستا و دهستان و جمعیتی بالغ بر 4 میلیون و 800 هزار نفر شرایط 

متفاوتی نسبت به دیگر استان ها دارد.
وی در خصوص وضعیت آب و هوای مناطق مختلف استان خوزستان بیان کرد: سال گذشته 
در یک ساعت پنج نوع آب و هوای مختلف در خوزستان وجود داشت به طوری که در یک 
ساعت آب و هوا در مناطق مختلف استان آفتابی، بارانی، خاکی، برفی و با رطوبت 90 درصدی 
بوده است بنابراین شرایط خوزستان نسبت به استان های دیگر و استان های همجوار بسیار 

متفاوت است.
مدیرکل مدیریت بحران استان خوزستان یادآور شد: در استانی که این تعداد صنایع بزرگ 
دارد، بحران های آن نیز بزرگتر از دیگر استان ها خواهد بود و باید استان “دائم البحران” نامید!

 از بحران گرد و خاک که بیش از 15 سال در خوزستان عمر می کند تا بحران خشکسالی 
و بی آبی.

 حاجی زاده افزود: بخشی از بحران های ایجاد شده ریشه در عدم وجود زیرساخت های الزم 
در خوزستان دارد که یکی از علل این موضوع این است که زیرساخت های خوزستان متناسب 
با شروع استخراج نفت به وجود آمد و با جنگ تحمیلی از بین رفت و فرسوده شد و سپس نیز 
در مدیریت ها سوءتدبیر داشتیم و به صورت مسکن عمل کردیم. هنوز نیز برخی سوءتدبیرها 

در برخی دستگاه های متولی مشاهده می شود.
وی گفت: همه این مسائل و شرایط اقلیمی در 70 سال اخیر به زعم تحلیلهای کارشناسان 
خارجی و داخلی بی سابقه بوده و مضاعف شده است و  موجب شده که خوزستان در هر 24 
ساعت و شاید کمتر از این بازه زمانی شاهد یک بحران باشد. بنابراین باید تصمیماتی که امروز 

گرفته می شود بر اساس نظر کارشناسی باشند.
مدیرکل مدیریت بحران خوزستان با بیان اینکه مسئوالن و فرمانداران خوزستان باید بدانند 

که خشکسالی چه تاثیراتی بر سالمت شهروندان ایجاد می کند، عنوان کرد:  در حال حاضر در 
هویزه به دلیل مشکالت کمی و کیفی آب موارد ابتال به اسهال خونی را داریم. بنابراین باید 

راهکارهای علمی ارائه شوند و مسئولین بر اساس این راهکارها تصمیم گیری کنند.
حاجی زاده گفت: خوزستان از 32 بحران 21 بحران بزرگ را در خود جای داده است. امروز 
پنج بحران خوزستان به ابربحران تبدیل شده اند و اگر مدیریت نشوند از وضعیت بحرانی عبور 

می کنند و به فاجعه تبدیل می شوند.
وی یادآور شد: در گذشته اولین بحران خوزستان گرد و خاک بوده است اما اکنون خشکسالی 
جای گرد و خاک را گرفته  و پس از آن گرد و خاک، زلزله و آتش سوزی و بحران های دیگر 

در رتبه های بعدی مشکالت در خوزستان قرار دارند.
مدیرکل مدیریت بحران استان خوزستان افزود: مشکالتی که در سال های اخیر در خوزستان 
به وجود آمده است باید ما را به این رهنمود کنند که به  سمت پیش بینی و پیشگیری برویم. 
حاجی زاده گفت: باید بپذیریم که سال کم بارشی در حوضه های آبریز داشته ایم. در پایین 
دست سدها نسبت به سال گذشته سه درصد کاهش بارندگی داشتیم اما در باالدست سدها 
آورده سدهای خوزستان نسبت به سال گذشته 50 درصد کاهش یافته است که این موضوع 
باید مدیریت شود. اگر این مسائل مدیریت نشود قطعا در پاییز امسال با بحران آب شرب 

مواجه خواهیم بود.
مدیرکل مدیریت بحران خوزستان بیان کرد:  در حال حاضر در بیشتر شهرهای خوزستان 
از جمله هندیجان مشکل آب شرب وجود دارد و می بینیم که مشکالت مسمومیت و یا 
مواردی مثل اسهال در شهر رفیع هویزه به دلیل مشکل آب شرب ایجاد شده است. بنابراین 
آثار خشکسالی در خوزستان بیش از آن چیزی که فکر می کردیم در حال نشان دادن عالئم 

خود است.
حاجی زاده در خصوص وقوع آتش سوزی در بخش عراقی تاالب هورالعظیم و تاثیر آن بر 
شهرهای خوزستان گفت: دو سوم تاالب هورالعظیم در کشور عراق قرار دارد و آتش سوزی 

این تاالب به دلیل خشکسالی موجب مشکالتی در شهرهای خوزستان شده است.
وی با اشاره به بحران سال 95 عنوان کرد: تا قبل از 25 بهمن ماه سال 95 چه کاری در بحث 
مقابله با پدیده ریزگردها انجام شده بود؟ همه کارها پس از مصوبات دولت در فروردین سال 

96 انجام شد و در یک سال 40 هزار هکتار از 360 هزار هکتار کانون ریزگرد، مالچ پاشی و 
نهالکاری شد. همچنین 10 هزار هکتار از تاالب هورالعظیم که خشک شده بود در این دوره 
آبگیری شد. حاجی زاده گفت: قطعا خشکسالی وسعت کانون های ریزگرد را افزایش می دهد. 
در حال حاضر 400 هزار هکتار کانون ریزگرد در خوزستان شناسایی شده اند و در یک یا دو 

سال کنترل نخواهند شد.
وی خاطر نشان کرد: مگر می شود بگوییم بحران هایی که در حال حاضر وجود دارد ماحصل 
دولت کنونی است؟ دولت کنونی فقط می تواند بحران ها را کنترل کند و پیشگیری باید در 
دهه های گذشته انجام می شد. حاجی زاده یادآور شد: باید در بحث آب شرب به جد نظارت 
شود و فرمانداران و مدیران دستگاه های اجرایی باید در برون رفت از این بحران ها همکاری 
داشته باشند. مدیرکل مدیریت بحران خوزستان گفت: اگر در بحران مسمومیت روستاهای 
ابوالفارس که بیشتر کودکان را بیمار کرده بود، اتفاقی برای آنها رخ می داد، چه پاسخی برای 
آن داشتیم؟ اگر این مشکالتی تبدیل به یک ایپدمی شود کنترل آن دشوار خواهد شد بنابراین 

دستگاه های متولی باید هوشیار باشند.

فراموشی وعده وزیر کشور پس از4 سال؛

استان پاکم، آرزوست

خوزستان دائم البحران است

تخریب تعمدی خانه تاریخی نفیسی در اهواز

آگهی فقدان سند
مورخ   1۲۳۵۳1 شماره  به  وکالت  با  چراغی  سروش  آقای 
استشهاد  برگ  دو  تسلیم  با  اهواز   6۸ دفترخانه   ۹۷/۴/۲۳
گواهی شده دفترخانه 6۸ اهواز مدعی است که سند مالکیت 
۲/۷ دانگ از ششدانگ پالک 1۵6۹/1۲۳۴ واقع در بخش۳ 
بلوره  بنام  ثبت ۷۳0۷  ذیل  دفتر ۵۵  در صفحه ۲6۲  اهواز 
جاللی ثبت و سند مالکیت  صادر و تسلیم گردیده و برابر 
سند قطعی شماره ............... مورخ ............ تنظیمی دفترخانه 
.... اهواز نامبرده/مع الواسطه انتقال قطعی یافته که برابر اسناد 
نزد  اهواز   ............ دفترخانه   ................. تاریخ  به   ..............
مفقود  انگاری  سهل  علت  به  که  است  رهن   ..................
گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 1۲0 آیین نامه 
قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم یک 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 مالک صادر خواهد شد .
شماره: ۵/100۴ م/الف

تاریخ: ۹۷/۴/۳1
قادریان

 رئیس ثبت شهرستان ناحیه سه اهواز 

آگهی فقدان سند
آقای جهانشاه نامداری بیرگانی با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی شده دفترخانه 1۵۹ اهواز مدعی است که سند مالکیت 
ششدانگ پالک  ۹1۳/۸۸۴۹ واقع در بخش ۷ اهواز در صفحه ۹1 دفتر ۲۹0 ذیل ثبت ۵۲1۴۵ بنام جهانشاه نامداری بیرگانی 
ثبت و سند مالکیت ۲۲۵۲۳۴ صادر و تسلیم گردیده و برابر سند قطعی شماره 1۹0۲6۵ مورخ ۸۲/۴/1۹ دفترخانه ۲ اهواز 
نامبرده انتقال قطعی یافته که برابر اسناد 1۹0۲6۷ مورخ ۸۲/۴/1۹ دفترخانه ۲ اهواز نزد بانک مسکن رهن است  که به علت 
سهل انگاری مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 1۲0 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم یک 
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 مالک صادر خواهد شد .
 شماره: ۵/۹۹۴ م/الف  تاریخ: ۹۷/0۴/۳1

افشین-رئیس ثبت ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز

آگهی فقدان سند
آقای سید نصرت اهلل موسوی با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی شده دفترخانه 1۳۷ اهواز مدعی است که سند مالکیت 
ششدانگ پالک 1۹۸۸/11۲۴۳واقع در بخش دو اهواز در صفحه ...... دفتر ذیل ثبت .............. بنام سید نصرت اهلل موسوی 
ثبت و سند مالکیت  صادر و تسلیم گردیده و برابر سند قطعی شماره 61۹/۹۵/1۸66۹ مورخ ۹۵/6/۲۹ دفترخانه اداره ثبت 
اهواز نامبرده/مع الواسطه انتقال قطعی یافته که برابر اسناد .............. دفترخانه ............ اهواز نزد .................. رهن است که به 
علت سهل انگاری مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 1۲0 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم 
یک 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 مالک صادر خواهد شد .
شماره: ۵/۹۹1 م/الف    تاریخ: ۹۷/۴/۳0

 رئیس ثبت شهرستان ناحیه دو اهواز

آگهی فقدان سند
آقای سروش چراغی با وکالت به شماره 1۲۳۵۳1 مورخ ۹۷/۴/۲۳ دفترخانه 6۸ اهواز با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی شده دفترخانه 
6۸ اهواز مدعی است که سند مالکیت 1/6۵ دانگ از ششدانگ پالک 1۵6۹/1۲۳۴ واقع در بخش۳ اهواز در صفحه ۳۵۲دفتر ۵۹ 
ذیل ثبت ۷۸6۵ بنام هاشم تقی پور ثبت و سند مالکیت  صادر و تسلیم گردیده و برابر سند قطعی شماره ............... مورخ ............ 
تنظیمی دفترخانه .... اهواز نامبرده/مع الواسطه انتقال قطعی یافته که برابر اسناد .............. به تاریخ ................. دفترخانه ............ اهواز نزد 
.................. رهن است که به علت سهل انگاری مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 1۲0 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
جهت اطالع عموم یک 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 مالک صادر خواهد شد .
شماره: ۵/100۲ م/الف     تاریخ: ۹۷/۴/۳1

قادریان- رئیس ثبت شهرستان ناحیه سه اهواز

آگهی فقدان سند
آقای سروش چراغی با وکالت به شماره 1۲۳۵۳1 مورخ ۹۷/۴/۲۳ دفترخانه 6۸ اهواز با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی شده دفترخانه 
6۸ اهواز مدعی است که سند مالکیت 1/6۵ دانگ از ششدانگ پالک 1۵6۹/1۲۳۴ واقع در بخش۳ اهواز در صفحه ۳۵۵دفتر ۵۹ ذیل 
ثبت ۷۸66 بنام ایمان پژوهش ثبت و سند مالکیت  صادر و تسلیم گردیده و برابر سند قطعی شماره ............... مورخ ............ تنظیمی 
دفترخانه .... اهواز نامبرده/مع الواسطه انتقال قطعی یافته که برابر اسناد .............. به تاریخ ................. دفترخانه ............ اهواز نزد .................. 
رهن است که به علت سهل انگاری مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 1۲0 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت 
اطالع عموم یک 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 مالک صادر خواهد شد .
شماره: ۵/100۳ م/الف     تاریخ: ۹۷/۴/۳1

قادریان-رئیس ثبت شهرستان ناحیه سه اهواز


