
دانشجوی رشته نقاشی دانشگاه فنی و حرفه ای دختران-
دکتر شریعتی تهران.ساکن تهران و متولد دهه ی شصت در 
خوزستان. متولد دوران جنگ تحمیلی، دوره ی خاموشیها 

وصدای آژیر قرمز و بمباران شهرهای ایران.
 »تصویری واضح و روشنی از آن روزگار ندارم ،هرچند 
اوج  در  ماه  فقط چند  من  خانواده  جنگ  مدت  تمام 
بمبارانهای شهری مجبور به خروج از خوزستان شدند.

تنها تصویر ماندگار در ذهنم پناهگاه بزرگ ومبله شده زیر 
درخت زیتون منزل پدری من یک سنگر مبله با چراغ قرمز، 
حمله ی هوایی ورفتن به پناهگاه بهانه پخش فیلم با آپارات 

۸ میلیمتری توسط بابابزرگ بود. 
فضا  با  زیبا  بسیار  محیطی  در  من  نوجوانی  و  کودکی 
ومعماری متفاوت ودلپذیر در خانه های سازمانی کوی سوم 

شعبان گذشت،                                    صفحه4
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 اجتامعی-   سیاسی

هفته نامه منطقه ای

نواختـن شـیپـور 
کاهش طالق

گروه جامعه: اینکه نباید صیغه طالق به سرعت و 
سهولت جاری شود، ضروری است  اما اگر زوجین 
آگاهانه و عالمانه پای سفره عقد بنشینند، حتما پیوند 
آنان محکم  تر  و طوالنی  تر خواهد بود و به راحتی 

تن به فروپاشیدن خانواده نمی  دهند.
به دنبال حاد شدن وضعیت طالق در کشور، دستگاه 
های مسئول به این نتیجه رسیدند که دست  کم مسیر 
طالق را برای زوجین اندکی طوالنی کنند، به امید 
جدایی.سامانه  از  آنان  کردن  منصرف  و  سازش 
همین  در  )تصمیم(  طالق  کاهش  الکترونیکی 
راستا و با توافق و همکاری دادگستری  و سازمان 
بهزیستی راه اندازی شده است؛ ابتدا در مشهد و در 
دیگر.متقاضیان طالق  استان   11 در  هم   97 مرداد 
دیگر نمی توانند در گام نخست به دادگاه خانواده 
مراجعه کنند بلکه ابتدا باید درخواست خود را در 
مددکاری  مراحل  سپس  کنند  ثبت  تصمیم  سامانه 
اجتماعی، روانشناسی، روانپزشکی و در نهایت مشاوره 

حقوقی را دریافت کنند.                        صفحه3

بامـداد زاگرس
پایگاه خبری زاگرس نشینان

www.newsbz.ir

4

درخشش هنرمند خوزستانی 
در مسابقات جهانی نقاشی

جای خالی انرژی خورشیدی
 در خوزستان

خوزستان  استان  که  است  پیدا  ناگفته  اوصاف  این  با 
یکی از مستعدترین  نقاط کشور برای تامین و تولید 
آفتاب سوزان و  باشد. وجود  انرژی خورشیدی می 
تعداد روزهای متعدد آفتابی در این استان زمینه های 
خدادادی برای بهره گیری انرژی خورشیدی را فراهم 
اما همانگونه که شاهد هستیم همچنان  آورده است 
تامین برق یکی از دغدغه های اصلی در فصل گرم در 

خوزستان به شمار می رود.
فن آوری های جدید و توسعه تکنولوژی هر روز 
وابستگی  کاهش  برای  را  آوردهای جدیدی  دست 
انرژی  ارائه می دهد.  به سوخت های فسیلی  بشر 
فسلی  های  سوخت  جای  سرعت  به  جدید  های 
را گرفته و در سراسر جهان در حال تکثیر هستند 
اما این تکنولوژی در کشور ما تقریبا بیگانه بوده و 
همچنان مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه 
سوخت های فسیلی ابار تولدی انرژی را به دوش می 

کشند.                                              صفحه2
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اگر هورالعظیم
 در خوزسـتان نبود

پذیرش دانشجو بدون کنکور
 )آخرین فرصت غیر قابل تمدید - فقط سه روز ( 

  در رشته های : 
  مهندسی نفت با کد 31011

  مهندسی عمران با کد  31008
  مهندسی کامپیوتر 31009

  مهندسی مواد و متالورژی با کد  31010
  کارشناسی مدیریت صنعتی با کد   32608

در واحد دانشگاهی مهر اروند آبادان 

  پذیرش در همه رشته ها بدون کنکور و براساس سوابق تحصیلی با هر نوع دیپلم می باشد . 
  ثبت نام کلیه متقاضیان اعم از اینکه در کنکور شرکت کرده باشند یا شرکت نکرده باشند 

آزاد است . 
  شروع ثبت نام از دوشنبه 15ام تا چهارشنبه 17ام مردادماه 97 

  پیشنیاز ثبت نام : داشتن مدرک پیش دانشگاهی نظری یا دیپلم نظام قدیم برای رسته 
های  کارشناسی پیوسته و فوق دیپلم برای رشته های کارشناسی ناپیوسته 

  روش ثبت نام : در تاریخ های تعیین شده فوق به سایت سازمان سنجش به آدرس 
Www.sanjesh.org  مراجعه و با انتخاب نام موسسه آموزش عالی مهر اروند و رشته مورد 

نظر ثبت نام کنید . 
  شرایط ویژه : 20 درصد تخفیف ویژه زمان ثبت نام برای ورودی های جدید که در این 

فراخوان ثبت نام کنند . 
  برای از دست ندادن فرصت از روز اول اقدام کنید . 

جهت کسب اطالعات بیشتر از روز شنبه به به سایت سازمان سنجش
 یا موسسه به آدرس Www.mehrarvand.ac.ir  مراجعه فرمایید .

آدرس دانشکده فنی و مهندسی مهر اروند )سازمان مرکزی (  :
آبادان ، بلوار طالقانی )بعد از دانشگاه آزاد ( ،نرسیده به فلکه فرودگاه 

روابط عمومی موسسه آموزش عالی مهر اروند

ایران تاکنون چند بالگرد آبپاش پس از رایزنی های بسیار با کشور عراق برای خاموش کردن حریق هور به کشور مذکور اعزام کرده و چندی پیش نیز 
در تاریخ 3 مرداد ماه خبر مهار آتش از زبان کیامرث حاجی زاده مدیرکل مدیریت بحران استان خوزستان منتشر شد اما گویی آتش از بین نرفته بود 

و زیرخاکسترهای  به جا مانده از نیزارهای سوخته پنهان شده بود چرا که حدود 4 روز بعد دوباره جان می گیرد 
و بار دیگر فضای آسمان خاکی خوزستان را دودی می کند.

ارسال پیامک و  واتس آپ:۰۹۱۶۵۳۴۵۷۰۰
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با این اوصاف ناگفته پیدا است که استان خوزستان 
یکی از مستعدترین  نقاط کشور برای تامین و 
تولید انرژی خورشیدی می باشد. وجود آفتاب 
سوزان و تعداد روزهای متعدد آفتابی در این استان 
زمینه های خدادادی برای بهره گیری انرژی 
خورشیدی را فراهم آورده است اما همانگونه که 
شاهد هستیم همچنان تامین برق یکی از دغدغه 
های اصلی در فصل گرم در خوزستان به شمار 

می رود.
فن آوری های جدید و توسعه تکنولوژی هر روز 
دست آوردهای جدیدی را برای کاهش وابستگی 
بشر به سوخت های فسیلی ارائه می دهد. انرژی 
های جدید به سرعت جای سوخت های فسلی 
را گرفته و در سراسر جهان در حال تکثیر هستند 
اما این تکنولوژی در کشور ما تقریبا بیگانه بوده 
و همچنان مانند بسیاری از کشورهای در حال 
توسعه سوخت های فسیلی ابار تولدی انرژی را 

به دوش می کشند.
یکی از مولدهای انرژی پاک و جدیدی که به 
کند  می  فراوانی  کمک  زیست  محیط  حفظ 
صفحات خورشیدی هستند؛ این صفحه ها از 
مونتاژ سلول های خورشیدی و از ترکیبات نیمه 
تبدیل  بوجود می آیند که وظیفه آن ها  هادی 
الکتریکی  انرژی  به  خورشید  نورانی  انرژی 
می باشد. استفاده از این نوع صفحه ها در بسیاری 
از کشورها حتا کشورهایی که در طول سال 
روزهای آفتابی چندانی ندارند رواج یافته است 
بطوری که کشور مانند فنالند که جزو کشورهای 
اسکاندیناوی محسوب می شود و نزدیک به 
قطب شمال قرار دارد با استفاده از این تکنولوژی 

به شمال اروپا برق صادر می کند!
متاسفانه این فن آوری در کشور ایران علی رغم 

300 روز آفتابی در بیش از دو سوم آن که باعث 
شده است به یکی از کشورهای با پتانسیل باال در 
زمینه انرژی خورشیدی تبدیل شود، کمتر مورد 
توجه قرار دارد در حالی که برخی از کارشناسان 
این انرژی معتقدند که در صورت تجهیز مساحت 
بیابان های ایران به سامانه های دریافت انرژی 
بخش های  نیاز  مورد  انرژی  می تواند  تابشی 
گسترده ای از خاورمیانه را نیز تأمین و در زمینه  

صدور انرژی برق فعال شود.
ناگفته پیدا است که استان خوزستان یکی از 
مستعدترین  نقاط کشور برای تامین و تولید انرژی 
خورشیدی می باشد. وجود آفتاب سوزان و تعداد 
روزهای متعدد آفتابی در این استان، زمینه های 
خدادادی برای بهره گیری انرژی خورشیدی را 
فراهم آورده است اما همانگونه که شاهد هستیم 
همچنان تامین برق یکی از دغدغه های اصلی در 

فصل گرم در خوزستان به شمار می رود.
به دلیل کاهش بارندگی و افزایش دما در خوزستان 
تصمیم بر آن شد که ساعات کاری ادارات دولتی 
کاهش پیدا کند که این کار پیامدهای منفی به 
دنبال دارد ؛ البته در شرایط فعلی و با توجه به 
گرمای شدید تابستان در خوزستان به نظر راهکار 
مناسبی به نظر می رسد اما کافی نبوده و همانطور 
که گفته شد پیامدهایی مانند خسارت به بخش 
خصوصی را به دنبال دارد. بنابراین الزام استفاده از 
این نوع انرژی با توجه به خشک سالی های فعلی 

ضروری و واجب به نظر می رسد.
هرچند در سال های اخیر گام هایی برای حرکت 
استان  و  کشور  در  انرژی  نوع  این  سمت  به 
خوزستان برداشته شده است اما با توجه به نیاز 
گذاری  سرمایه  باید  برق  نیروی  به  روزافزون 

بیشتری در این زمینه صورت بگیرد.

جای خالی انرژی خورشیدی در خوزستان

با وجود اینکه بعد از خروج ایاالت متحده امریکا از برجام، وزیر امور خارجه این کشور 12 
شرط برای مذاکره با ایران مطرح کرده بود، اما دوشنبه شب دونالد ترامپ اعالم کرد که 

بدون هرگونه پیش شرطی حاضر به مذاکره با حسن روحانی است.
معموال هر بار که دونالد ترامپ به مسئله ایران طی ماه های اخیر اشاره می کرد 
البه الی حمالت تند کالمی عنوان می کرد که حاضر هستند با ایران وارد مذاکره 
ایران  برای  برجام  از  آمریکا  از خروج  بعد  پمپئو  مایک  اینکه  به  توجه  با  و  شوند 
چه  مذاکره  محور های  که  بود  مشخص  بود،  کرده  مطرح  دوازده گانه ای  شروط 
مواردی هستند. اما دونالد ترامپ در کنفرانس خبری مشترک با نخست وزیر ایتالیا 

به گونه دیگری مسئله مذاکره با ایران را مطرح کرد. 
وی گفت: اگر ایرانی ها بخواهند او هم حاضر با مالقات با آنهاست و چندین بار 
ندارد. ترامپ گفت: هیچ شرطی  برای چنین دیداری  تاکید کرد که هیچ شرطی 
وجود ندارد. آن ها اگر بخواهند مالقات کنند، ما هم مالقات می کنیم. این هم برای 
ترامپ  دونالد  برای جهان.  ما و هم  برای  آنها، هم  برای  کشور خوب است، هم 
در صحبت هایش توافق اتمی برجام را مضحک خواند و گفت: این توافق ارزش 

کاغذی که بر روی آن نوشته شده بود را نداشت.
توافق  به  من  هستند.  سختی  شرایطی  در  آن ها  حاضر  حال  در  گفت:  ترامپ   
در  است  ممکن  آن ها  بود.  مضحک  که  توافقی  دادم،  پایان  ایران  با  هسته ای 
نهایت بخواهند با ما دیدار کنند و من هم در هر زمانی که آن ها بخواهند آماده 
نه  و  بود  از موضع قدرت خواهد  نه  دیدار  این  ترامپ،  به گفته  هستم.  دیدار  این 
از موضع ضعف. بلکه اگر منجر به توافقی معنی دار شود که مانند توافق قبلی بی 
ارزش نباشد، کار مناسبی است؛ بنابراین حاال تا حدود زیادی ماجرا تغییر کرده است 
و جدا از اینکه چه عواملی موجب تغییر رفتار رئیس جمهور ایاالت متحده امریکا 
شده است که البته در ادامه به ان ها پرداخته خواهد شد، بحث درباره موافقت یا عدم 
با مذاکره در فضای مجازی و رسانه ها بسیار داغ است و همه منتظر ان  موافقت 

هستند که موضع رسمی ایران را در خصوص این پیشنهاد بشنوند. 

با احتیاط وارد مذاکره شویم 
در همین خصوص حسن هانی زاده تحلیلگر مسائل بین الملل طی گفتگو با فرارو عنوان 
کرد: »به نظر من تغییر موضع دونالد ترامپ و پیشنهادش مبنی بر مذاکره بدون پیش 
شرط، نتیجه موضع گیری یک پارچه مقامات ایرانی بود. اما از سوی دیگر به نظر می رسد 
ترامپ سعی دارد توپ را به زمین مقامات ایران پرتاب کند که اگر مقامات ایرانی حاضر 
به مذاکره با ایاالت متحده نشدند نه تنها مردم ایران بلکه جامعه جهانی تصور کنند که 
این نظام جمهوری اسالمی است که حاضر نیست وارد عرصه مذاکره شود و مشکالت 

را رفع کند.« 
وی ادامه داد: »از سوی دیگر رفتار های اخیر ترامپ نشانگر پارادوکسی در کاخ سفید 
است. او از یک سو صحبت از مذاکره بدون پیش شرط را مطرح می کند و از سوی دیگر 
وزیر امور خارجه آمریکا 12 شرط برای ایران مطرح می کند و خواهان کاهش حضور 
ایران در منطقه است و این را به عنوان یک پیش شرط مذاکره مطرح می کند؛ لذا به نظر 

می رسد رفتار ها و مواضع مقامات کاخ سفید تا این لحظه هماهنگ و یک دست نبوده و 
این جای نگرانی دارد.« 

با بیان اینکه مذاکره می تواند بسیار مفید باشد گفت: »مذاکره اگر بدون تهدید و  او 
زورگویی باشد، می تواند دستاورد هایی برای طرفین داشته باشد و هیچ شکی در این 
مسئله وجود ندارد. اما اگر قرار باشد آمریکایی ها از موضع قدرت مذاکره کنند و به دنبال 
این باشند ایران را تحقیر کنند، نمی تواند نتیجه بخش باشد. با همه این ها من باز هم 
تاکید می کنم که ذات مذاکره بسیار مفید است و فکر هم نمی کنم کسی که منافع ملی 
برایش اهمیت دارد حاضر باشد با این مسئله مخالفت کند، ولی باید زمینه های الزم برای 

مذاکره فراهم باشد« 
مطرح  اینجا  در  که  مهمی  سوال  »اما  کرد:  تاکید  بین الملل  مسائل  تحلیلگر  این 
می شود این است که آیا امریکایی ها به توافق احتمالی بعد از مذاکرات پایبند خواهند 
رفتار های  در خصوص  بدی  تجربه  ایران  ملت  که  است  این  واقعیت  خیر؟  یا  بود 
متناقض رئیس جمهور امریکا دارند و این نکرانی وجود دارد که بعد از توافق هم 
آن ها دوباره تغییر نظر دهند و به توافق بی توجه باشند؛ لذا باید در درجه اول دولت 
امریکا این تضمین را بدهد که اگر با ایران به توافق هایی دست پیدا کردند، کنگره 
این کشور آن را تصویب کند، زیرا رفتار رئیس جمهور آمریکا اصال متعادل و قابل 

اعتماد نیست.« 
هانی زاده در پایان گفت: »به عقیده من مقامات ایرانی هم مخالف مذاکره نیستند، 
اما به هرحال موانعی این وسط وجود دارد که باید رفع شوند. به عنوان نمونه باید ابتدا 
آمریکایی ها برای نشان دادن حسن نیتشان، تحریم هایی که علیه ایران اعمال می کنند را 
تعلیق کنند و سپس مذاکرات زیر نظر سازمان ملل انجام شود تا تضمین های بین المللی 
هم پشتوانه نتیجه مذاکرات باشند. ما در گذشته هم مذاکراتی با آمریکا در قالب 5+1 
داشتیم، اما نتیجه اش این شد که بعد از حضور ترامپ در کاخ سفید، این توافقنامه را 

نادیده گرفتند؛ لذا باید با احتیاط وارد مذاکره شویم.« 

تاثیر مذاکره کاهش  حداقل 
سطح تنش میان دوکشور است 

همچنین محسن جلیلوند مدرس روابط بین الملل در گفتگو با فرارو اظهار کرد: »دو 
تحلیل می توان در خصوص پیشنهاد اخیر رئیس جمهور امریکا مطرح کرد. یکی این 
است که آن ها به دنبال سیاست چماق و هویج هستند و از یک طرف تهدید می کنند 
و ایران را تحت فشار قرار می دهند و از سوی دیگر مسئله مذاکره را مطرح می کنند. 
زیرا من معتقدم که آن ها هر روز و حتی هر ساعت در حال رصد ایران هستند و هر 
زمان که مشاهده می کنند ایران دچار مشکالتی در داخل شده است، مسئله مذاکره را 
مطرح می کنند و اینگونه سعی دارند در شرایطی که ایران در موضع ضعف قرار دارد، 

پای میز مذاکره بیاید.« 
او ادامه داد: »اما تحلیل دوم خارج از این مسئله است و مربوط به سفر وزیر امور خارجه عمان 
به واشنگتن و حاال به ایران است. با توجه به اینکه پیش تر آقای دکتر ظریف هم به عمان 
سفر کرده بودند و سفر وزیر امور خارجه عمان به واشنگتن بعد از دیدارش با آقای ظریف بود 
و حاال قصد دارد بعد از دیدار با مقامات آمریکایی، به تهران بیاید، به نظر می رسد پیشنهاداتی 

در این میان رد و بدل شده است و حاال ترامپ پیشنهاد مذاکره داده است.« 
وی تصریح کرد: »احتماال در داخل این دیدار ها صحبت هایی مطرح و پیشنهاداتی ارائه 
شده است که ترامپ قبول کرده بدون پیش شرط با ایران وارد مذاکره شود. البته باز هم 
آقای پمپئو به یک سری مسائل اشاره کرده اند، اما با اینحال شرایط با میانجی گری عمان 
موجب شده که حاال مسئله مذاکره مطرح شود و باید حاال صبر کرد دید روز جمعه که 
وزیر امور خارجه این کشور به تهران می آید چه مسائلی مطرح می شود تا بتوان تحلیل 

دقیق تری ارائه کرد.« 
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که چقدر احتمال دارند 12 شرط پمپئو در روند 
مذاکرات مورد توجه قرار بگیرد، اظهار کرد: »درست است که آقای پمپئو 12 شرط مطرح 
کرده است، اما ممکن است در روند مذاکره تنها چهار یا پنج مورد آن مورد توجه قرار 
بگیرد. به عنوان مثال محدود شدن حضور ایران در منطقه یکی از موضوعاتی است که 
آمریکایی ها خیلی برایشان اهمیت دارد. باقی شروط یا خیلی اهمیت ندارند یا اگر کاری 
هم به آن ها نداشته باشند، عملی می شود یا عملی شده است. در این میان ایران هم 
باید به گونه ای عمل کند که آمریکا نهایتا به توافقات برجام پایبند بماند. نه به این معنی 
که دوباره برجام اجرایی شود، زیرا ترامپ هرگز این کار را نخواهد کرد، اما می توان به 
سمتی رفت که شکل دیگری از برجام را اجرایی کنند و این می تواند بسیار مفید باشد.« 
جلیلوند در خصوص اینکه آیا مذاکره در شرایط فعلی می تواند مثبت باشد، عنوان کرد: »به 
طور کلی ذات مذاکره در همه مواقع مفید است. زیرا حداقل تاثیری که می توان داشته 
باشد این است که خصومت طرفین را تاحدودی کاهش دهد. زیرا دیگر در روند مذاکره 
نمی توانند برای یکدیگر شاخ و شانه بکشند. به عنوان مثال االن آمریکا در ماجرای 
مذاکره با کره شمالی اعالم کرده که تحریم ها را لغو نمی کند، اما تحریم جدیدی اعمال 
نخواهد و طرف مقابل هم گفته آزمایش هسته ای انجام نخواهد. این عمال باعث می شود 

که سطح تنش میان دو کشور کاهش پیدا کند.«ش

مذاکره با آمریکا چرا و چگونه؟
ش�ت ا د د یا

بازگشت به خلخالی
روش خلخالی نه تنها در برخورد با فساد بلکه در هیچ یک از سایر ابعاد حکومتی پاسخگوی جامعه 
نیست. این روش صرفا یک هیجان موقتی است که به بسط بی قانونی و هرج و مرج منجر شده 

و سرانجام خود به انزوا می انجامد
بازگشت به خلخالی؟!آقای شیخ محمد گنجی امام جمعه جم )استان بوشهر( در شورای اداری این 
شهرستان گفته است که »ایران برای اصالح فساد به یک خلخالی دیگر نیاز دارد.« سخنی که البته 

تازگی ندارد و هر چند وقت از گوشه و کنار شنیده می شود. 
رسانه های منتشر کننده این خبر به این موضوع اشاره نکرده که امام جمعه محترم، دوای کدام یک 
از شق های فساد را احیای خلخالی به معنی دادگاه هایی به سبک شیخ صادق خلخالی در سال 
های 58 و 59 می داند، اما می توان حدس زد احتمااًل مراد وی به تخلفات و سوء استفاده های مالی 

و اقتصادی بوده است نه دیگر صور فساد.
فساد به صورت گسترده و تصاعدی در حال تکثیر در بدنه نظام اجتماعی و اداری است. در روزگار 
پیشرانی سکه و ارز و گرانی که مردم هشت شان گرو نه شان شده است، عده ای که تعدادشان هم 
کم نیست با اختالس و سوء استفاده مالی چون سوهانی روح عمومی اعتماد را می آزارند و می بلعند. 
فضا چنان ناخوب است که احمد توکلی اصول گرا انذار می دهد که اگر تدبیری اندیشده نشود، این 
دیو می تواند نظام سیاسی را به پرتگاه سقوط بکشاند. اما آیا واقعا با متد خلخالی می توان ریشه 

فساد را کند؟
محمد صادق صادقی گیوی معروف به صادق خلخالی حاکم شرع در سال های آغازین انقالب 
اسالمی را به صدور رای های بدون محاکمه یا محاکمه حداقلی و در زمان کوتاه 24 ساعته می 

شناسند. 
نقل است که غالبا طی فرایند قانونی محاکمه و اجرای حکم در تصمیمات و آرای صادره 
توسط خلخالی محلی از اعراب نداشته و بر اساس بینش شخصی و برداشت های فقهی به 

صدور رای مبادرت می ورزیده است.
داگالس نورث برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1993 معتقد است در دنیای معاصر هیچ 
کشوری نمی تواند در مسیر توسعه به شرایط آستانه ای پیشرفت برسد مگر این که مقامات 
دولتی، یعنی فرادستان و اعضای اصلی ائتالف قدرت، به طور جدی به قانون پایبندی داشته 

باشند.
روش خلخالی نه تنها فسادبر نیست که اتفاقا فسادزا هم هست زیرا فرصت را در اختیار 
صاحب قدرت قرار داده که نه بر اساس ضابطه بلکه بر اساس رابطه و برداشت های شخصی 

تصمیم گیری کند. 
هر جا که قانون به حاشیه رفته یا چنان تدوین شود که بتوان از دل آن روزنه های دور زدن 
را یافت، تخلف ریشه می زند. تقطیع و تحدید فساد را نباید در برخوردهای پلیسی و قضایی 
خالصه کرد که اگر روش مناسبی بود، امروزه بر اساس گزارش رسمی مرکز پژوهش های 

مجلس، دو سوم از زنان ایرانی، اصطالحاً »بدحجاب« نبودند.
کردن  بازنشسته  امور،  شفافیت  اجرایی،  سیستم  سازی  کوچک  و  اصالح  با  را  اختالس 
بازنشسته های صاحب مناصب، عمل به همه اصول قانون اساسی، تدوین قوانین کارآمد و 
به روز، ارتباط با جهان و ... می توان کاست و اال بازگشت به خلخالی، به مثابه مصرف یک 

مسکن است برای تسکین موقت درد.
اگر هم در سال های آغازین انقالب که دوره گذار از آشفتگی به آرامش بوده، شاید برخوردهای 
خلخالی وار ضرورت داشته اما حال که در اربعین عمر انقالب اسالمی قرار داریم نمی توان این چنین 

عقب گرد بزرگی داشت و از سی چهل سال قبل فراتر و یا در واقع فروتر رویم؟ 
اتفاقا اگر اراده ای هم بر این رجوع باشد، با ظهور، گسترش و تاثیر گذاری شگرف انگیز و روزافزون 
شبکه های اجتماعی، مجالی برای این گونه تصمیم گیری های یک طرفه و بزن در رو نمانده است.

شاید روح سخن امام جمعه محترم و معتقدین بر این گزاره، اقدام قاطع و بدون اغماض با متخلفین 
و مختلسین باشد. این مهم خواست و نقطه اشتراک عموم مردم است اما نباید انتظار داشت به 
صرف اینکه فردی به صورت غیرقانونی در بازار سکه اخالل عمده ایجاد کرده به سرعت در چهارراه 
استانبول به دار آویخته شود. کما این که آقای جعفری دولت آبادی دادستان تهران چندی پیش 
تصریح کرد: اگر آقای خلخالی امروز حضور می داشت با وجود این قوانین نمی توانست یک روزه 
مجرمی را اعدام کند چرا که به متهم چند نوبت حق اعتراض داده شده و وکیل باید در تحقیقات 

مقدماتی حضور داشته باشد.
روش خلخالی نه تنها در برخورد با فساد بلکه در هیچ یک از سایر ابعاد حکومتی پاسخگوی جامعه 
نیست. این روش صرفا یک هیجان موقتی است که به بسط بی قانونی و هرج و مرج منجر شده 
و سرانجام خود به انزوا می انجامد چنان که خانم دکتر فاطمه صادقی دختر شیخ صادق -که خود 
اکنون پژوهشگر سیاسی است و شباهتی به اندیشه های دوران دادگاه های پدر ندارد- درباره او 

می گوید: 
»کاماًل خودش را منزوی کرد. از سیاست خیلی سرخورده شده بود و رفت که رفت. در همین ایام 

انزوا به لحاظ روحی به هم نزدیک تر شده بودیم اما به لحاظ فیزیکی مسافت زیاد بود.«

حسن محدث زاده 

 در حاشیه
قطع امید از پرداخت بدهی زنجانی

درباره  نفت  وزارت  بین الملل  و  حقوقی  معاون  هندی  اصغر 
پرداخت  برای  وزارتخانه  این  حال  به  تا  که  پیگیری هایی 
بدهی های بابک زنجانی داشته است گفت: تا به حال هیچ 
پولی نه از طریق بابک زنجانی و نه از طرف شرکای خارجی 
او به وزارت نفت پرداخت نشده است.هندی در پاسخ به این 
سوال که قرار بود جلساتی با شرکای خارجی ایشان برگزار 
شود و در این جلسات شرکا تعهد داده بودند که بدهی زنجانی 
تا  هم  االن  ما  حال  هر  به  گفت:  کرد،  خواهند  پرداخت  را 
جایی که امکان داشته باشد و بتوانیم این موضوع را پیگیری 
می کنیم.معاون حقوقی و بین الملل وزارت نفت همچنین با 
قطعی شدن حکم  از  قوه قضاییه  اینکه سخنگوی  به  اشاره 
باباک زنجانی و اجرایی شدن حکم او خبر داده است، تاکید 
کرد: حکم ایشان قطعی شده و تصمیم درباره سرنوشت او 

هم با قوه قضاییه است.گفتنی است بر اساس شنیده ها جلسات 
وزارت نفت و دیگر ارگان های ذی صالح با شرکای خارجی 
بابک زنجانی که پیش از این تعهد کرده بودند تا بدهی او را 
پرداخت کنند بی نتیجه مانده است. همچنین گفته می شود که 
احتماال این جلسات دیگر برگزار نشود چون در دو سال گذشته 

با وجود پیگیری های وزارت نفت پولی پرداخت نشده است.

لعنت خدا بر نماینده ای که به خاطر 
کاسبی خودش امضاء سوال از 

رئیس جمهور را پس بگیرد
مجتبی روحانی، امام جمعه بابل در خطبه های نماز جمعه این 
شهر: مگر رئیس دولت وعده شفافیت و مردم گرایی را سر نداد 
چرا امروز در مقابل مردم سخن نمی گوید؟ بر اساس اطالعات به 
دست آمده، آقای رئیس جمهور قصد سخن گفتن با مردم داشت 

و یکی از مشاورانش جلوی او را گرفت. مجلس شورای اسالمی 
دو بار است که می خواهند از رئیس جمهور سوال کنند اما در بار 
اول برخی از نمایندگان در دقایق آخر سوال خود را پس گرفتند. 
رئیس مجلس بداند که بخشی از بی تدبیری ها به مجلس شورای 
اسالمی برمی گردد. برخی نمایندگان، روز نامه ای را امضا می کنند 
و شب امضاها را پس می گیرند. لعنت خدا بر نماینده ای که از 
امضا و موقعیت خود در حال کاسب کاری است. در مجلس چه 
خبر است چرا مدیریت نمی شود؟ نامه سوال از رئیس جمهور با 
امضای 90 نفر برای بار دوم مطرح شد. سوال مردم این است چرا 
دو نماینده این شهرستان و اکثر نمایندگان استان زیر نامه سوال از 
رئیس جمهور را امضا نکردند؟ خدای ناکرده نکند این مساله ناشی 
از راحت طلبی و نداشتن مشکالت اقتصادی و… در اطرافیان 
آقای نماینده باشد. دستگاه قضایی تا کی می خواهد با این وضعیت 

مماشات کند و محاکمه ها کش دار و پرونده ها طوالنی شود.

آماده مناظره با معاون رئیس جمهور هستم
رئیسه  در هیات  فراهانی« مسئول سواالت  امیرآبادی  »احمد 
مجلس در واکنش به درخواست حسینعلی امیری معاون پارلمانی 
رئیس جمهور درباره انجام مناظره پیرامون طرح سوال از روحانی 
گفت: آماده ام با آقای امیری درباره ابهامات وارده به نحوه اعالم 
وصول سوال از رئیس جمهور مناظره ای داشته باشم.وی اضافه 
کرد: متاسفم که معاون پارلمانی رئیس جمهور به جای همراهی 
و هماهنگی با مجلس به جهت ایجاد فضای آرام و مناسب برای 
حضور آقای روحانی در مجلس به دنبال حاشیه سازی و زیر سوال 
بردن اختیارات قانونی نمایندگان است.عضو هیات رئیسه مجلس 
شورای اسالمی در پایان تاکید کرد: بررسی تعداد انصراف دهندگان 
با حضور آقایان امیری و هروی صورت گرفت و صورتجلسه 
شد؛ طرح سوال از رئیس جمهور کامال قانونی است و از همگان 

بخصوص دولت می خواهم به قانون تمکین کنند.

نگـــاه

بامداد سیاسی

بخش اول ساعت 2 بامداد
هنر موتور محرکه فرهنگ است.هنر هزاران 
جلوه متنوع و متکثر می تواند داشته باشد، از 
شعر و موسیقی و رمان تا یک تفکر اجتماعی 
و معماری و شهرسازی و حتی اعمال مدیریت 
صحیح و صدها مثال دیگر که از مصادیق آثار 
و اعمال هنری است.شاید بپرسید هنر مدیریت 
دیگر چه صیغه ای است؟جواب من یک سوال 
یا  امیرکبیر هنرمند بود  آیا مرحوم  است که 
سیاست مدار یا دیپلمات؟جواب روشن است که 
با خالقیت و هنرآفرینی همه فنون نامبرده را به 

پیش برد و موفق شد.
قرن بیستم دوره ای پر آشوب و متالطم بود.

پر از کشتار و جنگ و درگیری و فرقه گرایی 
و انقالب های متنوع و بروز مکاتب مختلف 
اخالقی اما در طی این همه آشوب و بی ثباتی 
هیچگاه رشد فرهنگی متوقف نشد، اما کمیت 
و کیفیت آن با توجه به شرایط مکان و زمان 
متفاوت بود. در همه این سال ها آثار متنوع و 
ماندگار و تاثیر گذاری مانند فیلم، داستان، شعر، 
تئاتر، معماری، مجسمه سازی و صدها مورد 
دیگر مانند خلق مکاتب اندیشه ای و تحلیلی 
ادعا کرد  یافت. پس نمی توان  رشد و قوام 
بحران حتی از نوع خطرناک آن می تواند مانعی 

بر سر راه توسعه فرهنگی باشد.
پایان بخش اول

بخش دوم 97.5.12 
ساعت 14 

در شرایط جتماعی متفاوت تولیدات فرهنگی 
متنوع و متثکر می شوند.تجربه نشان داده در 
شرایط حاد بحرانی که جامعه دچار آشفتگی 

اجتماعی و معیشتی و فکری است بیشترین 
تولید فرهنگی توسط افراد خلق می شوند. اتفاقا 
در جوامع ملتهب بوده که تاثیرگذارترین و عمیق 
ترین آثار فرهنگی تولید شده اند و مورد توجه 
عموم قرار گرفته و گاهی سرزندگی و حیات 
جامعه توسط این آثار هنری و مشی آنان ادامه 
یافته و گاهی جهت دهی حرکت،ترمیم ضعف 
های اجتماعی در بطن این آثار نهفته بوده است.

اما در شرایط ثبات اجتماعی رشد فرهنگی و 
توسعه آن توسط نهادهای اجتماعی و فرهنگی 
و توده های مردمی ملموس تر بوده و از روند 
تندتر و شیب متناسبی برخوردار بوده است.شکی 
نیست که در دوران ثبات تولیدات فرهنگی 
متکثرتر و متنوع تر و اجزاع اجتماعی بیشتری 
را تحت پوشش می برند و نکات و جالش های 
اجتماعی بیشتری را مورد توجه و بازبینی و انتشار 

قرار می گیرند مثال مبحث کودک آزادی . 
در بررسی جوامع باثبات فرهنگی معموال روال 
های تولید و نشر فرهنگی بسیار متنوع است.به 
طور مثال انواع سالن های سینما،تئاتر،نگارخانه و 
مجامع ادبی و فرهنگی،آموزش های اجتماعی و 
فرهنگی و نشست های متنوع برقرار است.سالن 
ها و موزه ها و مجامع بحث و جدال اجتماعی 
برپاست.نهادهای مدنی بیشماری در توسعه و 
اعتالی فرهنگی مشارکت و دخالت دارند و الیه 
های اجتماعی غنی است.این غنای فرهنگی در 
سطح جامعه ثبات و آرامش روحی و فکری می 
آفریند و در جوار خود خود اخالق شهروندی و 
تعادل فرهنگی را ترویج می کنند.در دل این 
روال است که افراد آرام و متعادل و صبور و با 
اخالق و رفتارهای منطقی رشد و توسعه می 

یابند.       / پایان بخش دوم

ش�هر ر  د نوید قائدی

تکلیف فرهنگی اهالی هنر در بحران اجتماعی اخیر قطار تغییر کابینه را متوقف نکنید!
بسیاری اعتقاد دارند که محمد باقر نوبخت، با توجه به نزدیکی اش به رئیس جمهور و 
سمت سخنگویی دولت، نقش کلیدی در تیم اقتصادی داشته است و اگر قرار است تغییری 
در تیم اقتصادی کابینه صورت گیرد، وی هم باید تغییر کند. بخش عمده ای از کارشناسان 
بر این باورند که مسعود کرباسیان، صرفا یک مدیر اجرایی موفق در حد گمرک است، نه 
مسئول وزارتخانه ای که در تعیین سیاست های کالن اقتصادی باید نقش اساسی ایفا کند.

سرانجام پس از گذشت چند ماه پرالتهاب در بازار ارز، رئیس جمهور هفته گذشته، به تغییر 
رئیس کل بانک مرکزی اقدام کرد و همتی جایگزین سیف شد. اگرچه برخی پایان دوره 
5 ساله سیف را دلیل اصلی این تغییر می دانند، اما از این نظر که رئیس کل سابق بانک 
مرکزی، نتوانسته بود تصویری مقتدر و مسلط در مواجهه با التهابات بازار ارز از خود نشان 
دهد، تغییر وی ضروری بود و حتی تاخیر دولت و رئیس جمهور در این تغییر، انتقاد برانگیز 
است. با این حال بحث بر سر این است که قطار تغییر کابینه در ایستگاه »سیف – همتی« 

متوقف شده است یا مسافران دیگری را از کابینه دوازدهم سوار می کند؟
با گذشت یک سال از آغاز فعالیت کابینه دوازدهم، مروری بر عملکرد تیم اقتصادی دولت 
و نکاتی که در ابتدای فعالیت این تیم مطرح بود، ضروری است. نگارنده در تاریخ 
چهارشنبه 18 مرداد 139۶، در یادداشتی در صفحه 2 همین روزنامه با عنوان »تاملی 
در تغییر تیم اقتصادی دولت« نوشت: »فارغ از افراد و وزارتخانه ها، بحث بر سر این 
است که هماهنگی و مدیریت تیم اقتصادی چگونه و توسط چه کسی صورت می 
گیرد؟ … اگر این محوریت قرار است از سوی جهانگیری معاون اول رئیس جمهور 
صورت گیرد باید دید تا چه اندازه گزینه های وزارتخانه ها و دیگر بخش های تیم 
اقتصادی با وی هماهنگ هستند. … در هر صورت عالمت سوال بزرگ در برابر 

تیم اقتصادی دولت دوازدهم، کاپیتانی تیم است.«
این هماهنگی از این نظر مهم بود که اقتصاد ایران در سال های اخیر با انباشت 
چالش ها و بحران هایی مواجه است که ضرورت دارد در دولت و حتی دیگر ارکان 
نظام در مقابل آن ها موضعی کامال مشخص و هماهنگ وجود داشته باشد. به 
عنوان مثال ابتدای تشکیل دولت دوازدهم باید مشخص می شد که رویکرد اعضای 
تیم اقتصادی در قبال چالش های فوری اقتصادی کشور از قبیل نرخ ارز، بحران 
موسسات غیرمجاز و چگونگی مواجهه با نقدینگی چیست؟ فراتر از این رئیس جمهور 
باید در ابتدای فعالیت دولت، خود به جمع بندی نهایی می رسید که در برابر این 
چالش های فوری چه موضعی دارد. پس از آن تیمی را انتخاب می کرد که در آن 
مواضع دوگانه درباره نرخ ارز وجود نداشته باشد. با این حال به وضوح دیده شد که چگونه 
دو مشاور رئیس جمهور، اوایل امسال افزایش نرخ ارز را تئوریزه می کردند و معاون رئیس 

جمهور و سخنگوی دولت، سفت و سخت با افزایش نرخ ارز مخالفت می کرد!
اکنون نیز بحث بر سر این است که با خروج سیف، چه میزان به هماهنگی دولت اضافه 
خواهد شد؟ آیا نوبخت به عنوان متولی برنامه ریزی و بودجه ریزی همچنان بر تثبیت 
مصنوعی قیمت های ارز و سوخت اصرار خواهد کرد و در مقابل، نیلی به عنوان مشاور 
اقتصادی رئیس جمهور، لزوم تبعیت از نرخ بازار آزاد ارز را توصیه خواهد کرد؟ آیا وزیر 
اقتصاد نخوانده اقتصاد از سایه خارج خواهد شد و به جای پیگیری فروش اموال مازاد بانک 

ها، نقش خود در تنظیم سیاست های کالن اقتصادی را ایفا خواهد کرد؟ آیا در شرایطی 
که دولت میلیاردها دالر ارز 4200 تومانی را بدون نظارت به بازار تزریق کرده و اکنون در 
پی شفاف سازی برآمده است، باز هم فردی نظیر عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، 
قیمت گذاری و نظارت بر بازار را رویکرد کمونیستی تصویر خواهد کرد؟ آیا همچنان 
شاهد حضور محمد نهاوندیان در پست نامانوس معاون اقتصادی رئیس جمهور خواهیم 
بود، بدون این که شرح وظایف وی و تداخل فعالیت های وی با دیگر عناصر اقتصادی و 

اجرایی کابینه مشخص باشد؟
سوال های فراوانی از این دست وجود دارد و به نظر می رسد تا زمانی که فعاالن 
اقتصادی و حتی سیاسی، پاسخ روشنی از دولت در این زمینه دریافت نکنند، نمی 
توان به اثرگذاری، تنها تغییر موجود در کابینه دلخوش بود. چرا که تغییر رئیس 
کل بانک مرکزی لزوما به معنای تغییر رویکرد دولت نیست و تکلیف دیگر بخش 
های تیم اقتصادی نامشخص است. بسیاری اعتقاد دارند که محمد باقر نوبخت، با 
توجه به نزدیکی اش به رئیس جمهور و سمت سخنگویی دولت، نقش کلیدی در 
تیم اقتصادی داشته است و اگر قرار است تغییری در تیم اقتصادی کابینه صورت 
گیرد، وی هم باید تغییر کند. بخش عمده ای از کارشناسان بر این باورند که 
مسعود کرباسیان، صرفا یک مدیر اجرایی موفق در حد گمرک است، نه مسئول 
اساسی  نقش  باید  اقتصادی  کالن  های  سیاست  تعیین  در  که  ای  وزارتخانه 

ایفا کند.
جمع زیادی از کارشناسان معتقدند که تعلل محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، در 
مواجهه با پرونده فساد واردات خودرو، به گونه ای بوده است که باید وی را نیز از قطار 
کابینه پیاده کرد. بسیاری از صاحبنظران عقیده دارند که علی ربیعی، وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، با همه تالش هایش در مواجهه مثبت با پدیده های اجتماعی، 
در مدیریت بنگاه های کالن اقتصادی از شستا تا سازمان بازنشستگی و همچنین 
باید از سمت خود  ناتوان بوده و  اثربخش برای اشتغال زایی  تدوین برنامه های 
خداحافظی کند. جمع زیادی از نخبگان معتقدند که عباس آخوندی به عنوان وزیر راه 
و شهرسازی، جز افزایش بدون اثر، وام مسکن و ناکارآمدی در تکمیل مسکن مهر و 
کندی در نوسازی بافت فرسوده، مخالفت با مالیات بر سوداگری در بخش مسکن و 
حاشیه سازی به واسطه برخی ادبیات و رفتارهای خود، کارنامه مشخص دیگری در 

بخش مسکن نداشته است و او نیز باید به فکر خروج از کابینه باشد.
به این ترتیب و با باقی ماندن دیگر گزینه های تیم اقتصادی که عملکرد انتقاد 
برانگیزی داشته اند، نمی توان انتظار داشت که با تغییر در ریاست بانک مرکزی، امید 
و اعتماد به مردم و فعاالن اقتصادی باز گردد. تغییر ابتدا باید در نحوه مواجهه رئیس 
جمهور با پرسش های اصلی این روزهای اقتصاد کشور و پاسخ صریح به آن ها 
صوت گیرد و پس از آن نحوه چینش تیم اقتصادی تغییر کند و فردی با اختیار تعیین 
افراد همفکر و پذیرش مسئولیت تیم اقتصادی، سکان را به دست بگیرد. هرگونه 
تعلل در ادامه این تغییرات، صرفا باعث اعتمادسوزی بیشتر و ناامیدی می شود و ممکن 
است دیگر تغییر در تیم اقتصادی افاقه نکند و کار به تغییر در راس قوه اجرایی کشور بکشد.

کیماس نوروزی پور مهدی حسن زاده

استاد فرهیخته سرکار خانم دکتر کیوان
 مصیبت وارده را به جنابعالی تسلیت گفته ،

از خداوند متعال برایتان شکیبایی آرزو مندیم
 بامداد زاگرس

سرکار خانم دکتر کیوان
مصیبت وارده را به شما تسلیت عرض نموده

 ما را در غم خود شریک بدانید 
پرسنل آژانس مسافرتی توربانان جنوب 
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معه جا

های  دستگاه  کشور،  در  طالق  وضعیت  شدن  حاد  دنبال  به 
مسئول به این نتیجه رسیدند که دست  کم مسیر طالق را برای 
زوجین اندکی طوالنی کنند، به امید سازش و منصرف کردن آنان 
از جدایی.سامانه الکترونیکی کاهش طالق )تصمیم( در همین 
راستا و با توافق و همکاری دادگستری  و سازمان بهزیستی راه 
اندازی شده است؛ ابتدا در مشهد و در مرداد 97 هم در 11 استان 
دیگر.متقاضیان طالق دیگر نمی توانند در گام نخست به دادگاه 
خانواده مراجعه کنند بلکه ابتدا باید درخواست خود را در سامانه 
تصمیم ثبت کنند سپس مراحل مددکاری اجتماعی، روانشناسی، 
روانپزشکی و در نهایت مشاوره حقوقی را دریافت کنند.بهمن 
مرادی  فر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 
کرمانشاه در این باره گفت: از 22 مرداد 97 دیگر تمام متقاضیان 
طالق در استان باید در سامانه تصمیم ثبت نام کنند سپس سازمان 
بهزیستی به آنان نوبت می دهد و به مرکز غربالگری دعوت می 
کند تا برایشان پرونده تشکیل شود و به مرکز مشاوره معرفی 

 شوند.به گفته او ، در این سامانه برای زوجین متقاضی 
طالق 45 روز مشاوره تعریف می شود و در صورت 
سازش نکردن و اصرار بر جدایی، پرونده آنان به دادگاه 

خانواده ارجاع می شود.
 امید قادری، مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه هم با 
بیان اینکه ›اختالفات احساسی‹ از مهمترین علل طالق 
انجام  از  پیش  زوجین  که  تالشیم  در  گفت:  است، 
مشاوره های تخصصی وارد دادگاه خانواده نشوند زیرا 
در این دادگاه بسیاری از هنجارها بین آن ها شکسته 
می شود.بنابر اعالم قادری ›30 درصد از کسانی که در 
دادگاه خانواده پرونده تشکیل می دهند، پیگیر طالق شان 
با فعال شدن سامانه تصمیم کار  نمی شوند و طبعا 

دادگاه خانواده استان نیز سبک تر می شود.‹گرچه سامانه تصمیم 
می تواند در ایجاد سازش بین زوجین، شناخت عوامل موثر بر 
وقوع طالق و کمک به قضات برای گرفتن تصمیم مناسب موثر 
اما روش معکوس سازمان بهزیستی و دادگستری برای  باشد 
کاهش طالق منتقدانی سرسختی هم دارد.منتقدان بر این باورند 
که به جای اینکه در ابتدای مسیر و پیش از آغاز زندگی زناشویی، 
مهارت های رفتاری و کالمی به درستی و به صورت موثر به 
زوجین آموزش داده شود، این کار به زمانی واگذار شده است که 
›چینی زندگی مشترک‹ تکه تکه شده و حتی اگر با مشاوره های 
اجباری به هم چسبانده شود، هرگز آن زیبایی نخست را نخواهد 
داشت و این بار زودتر از گذشته خواهد شکست. به قول معروف 

›سرچشمه شاید گرفتن به بیل، چو پرشد نشاید گرفتن به پیل‹.
›تصمیم‹ موثر است اما...

شهاب تجری، حقوقدان و عضو هیات مدیره کانون وکالی استان 
کرمانشاه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: سامانه الکترونیکی 
کاهش طالق )تصمیم( اقدامی مثبت است زیرا بسیاری از زوجین 
شیوه برخورد مناسب با اختالفات سطحی را یاد نگرفته اند و 
خیلی زود به تنش و در نهایت طالق می رسند.به اعتقاد تجری 
، مشاوره های پیش از طالق در اصالح تصمیمات عجوالنه و 
غیرآگاهانه موثر است اما واقعیت این است که معضل طالق با 
این مشاوره ها به شکل اساسی قابل مهار نیست زیرا مولفه های 
متعددی در رساندن زوجین به جدایی نقش دارند و باید همه 
آنها در کنار هم دید.او افزود: بسیاری از ازدواج ها به دلیل غلیان 
احساسات جوانی شکل می گیرد و طرفین برآورد آگاهانه و گاه 
عاقالنه ای از یکدیگر ندارند و مشکل دقیقا از هم همین جا 

شروع می شود.

مشاوره پیش از ازدواج 
باید اجباری شود

اداره  پیشگیری  امور  به گفته فرحناز محمدی، معاون  هرچند 
بهزیستی استان کرمانشاه ›دوره های مستمر آموزش پیش  کل 
از ازدواج‹ زیرنظر این سازمان برگزار می شود اما تجری تاکید 
کرد که ›انجام مشاوره پیش از ازدواج باید برای زوجین اجباری 
شود و بیشتر تالش و هزینه ای که برای مشاوره های پیش از 
طالق صرف می شود، معطوف به آگاه سازی جوانان در آغاز 
زندگی مشترک شود.‹به گفته او ، هدف مشاوره پیش از ازدواج 
هم این است که در باره پیوندهای بی سرانجام هشدار دهد؛ در 
واقع رفتن به مشاوره باید اجباری اما پذیرش نظر مشاوران برای 

زوجین اختیاری باشد.هم اکنون مشاوره های پیش از طالق از 
قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی نیست و این مشاوره ها با 
توافق سازمان بهزیستی و دادگستری ها اجباری شده است.تجری 
تاکید دارد که می توان مشاوره های پیش از ازدواج را هم در 
قالب چنین توافقی اجباری کرد اما الزم است در مجلس شورای 

اسالمی تبدیل به قانون شود تا اجرای آن اجتناب ناپذیر باشد.

** مشاوره ها باید استاندارد شود
بهره گیری از مشاوران خانواده چه پیش از ازدواج و چه در 
مسیر طالق حتما اثرات مثبتی دارد اما یکی از تردیدهای بزرگ 
در باره کیفیت و میزان اثربخشی این مشاوره هاست؛ اینکه آگاه 
کردن زوجین پیش از آنکه جنبه واقعی و موثر داشته باشد به یک 
روند نمایشی و رفع تکلیف تبدیل شود.تجری هم اذعان دارد که 
مشاوره های فعلی به زوجین یک چارچوب استاندارد ندارد اما 
اگر گام اول را به درستی برداریم طبعا لوازم آن نیز به مرور اصالح 

و استاندارد می شود.

** مسیر طالق نباید آسان و هموار باشد
قوانین ناکارآمد یکی دیگر از معضالتی است که عضو هیات 
مدیره کانون وکالی استان کرمانشاه به آن اشاره کرد و گفت: 
بسیاری از طالق ها ناشی از وجود قوانینی است که مسیر 
جدایی زوجین را به شدت آسان و هموار کرده است.تجری 
افزود: قوانین فعلی طالق به شکلی است که زوجین بدون 
دغدغه و دردسر از هم جدا می شوند؛ مردها با کمک حق 
بسیاری  در   ، او  گفته  مهریه.به  اهرم  با  هم  زنان  و  طالق 
از کشورها ثبت طالق به ویژه در سال های نخست زندگی 
مشترک به شدت سخت و حتی در کشور اسالمی اندونزی 
در اوایل زندگی مشترک ممنوع است تا زوجین پیش از طالق 
مبنای  تجری،  اعتقاد  کنند.به  فکر  مشترک  زندگی  تداوم  به 
گرفتن  قرار  هنگام  در  که  است  این  سختگیرانه  قانون  این 
و  2 شخصیت و جنس متفاوت در کنار هم، بروز اختالف 
مشکل بین آنها طبیعی است اما وقتی مسیر جدایی و طالق 
برای زن و مرد ناهموار باشد آنها گرایش و توجه بیشتری 
با  حقوقدان  داشت.این  خواهند  ازدواج  تداوم  و  سازش  به 
نیاز  ما  کشور  در  طالق  سنتی  و  قدیمی  قوانین  اینکه  بیان 
نمایندگان مجلس شورای  بازنگری دارد، گفت: متاسفانه  به 
اسالمی به جای پرداختن به این مسائل اساسی و حاد جامعه 

در مواقع زیادی درگیر مسائل حاشیه ای هستند.

نواختن شیپور کاهش طالق
Bamdadzagros.news@gmail.com

رئیس  اقتصادی:  گروه 
با مفاسد  فراکسیون مبازره 
درخصوص وضوع تخلف 
خودرو  نام  ثبت  زمان  در 
مزدا 3 گفت: بستن سایت 
ثبت نام مزدا 3 کار خودشان 
بود و نگذاشتند مردم واقعی 

ثبت نام کنند.
امیر خجسته درباره وجود 
نام  ثبت  تخلفات در زمان 
خودرو مزدا 3 و اظهارات 
و  معدن  صنعت،  وزیر 
دست  گفت:  تجارت 
اطالع  موضوع  از  اندکاران 

دارند، هم وزیر اطالع دارد و هم معاون ایشان در جریان 
است اما می گویند این کار غیرقانونی بوده است و ما نه اطالع 

داریم و آن را قبول می کنیم.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه داد: در جریان 
ثبت نام خودرو مزدا 3 هم سناریو همین بود؛ می گویند سایت 
دو دقیقه باز و سپس بسته شده است درصورتی که چنین 

کار  این  خودشان  نیست 
مدیریت  و  ساماندهی  را 
کرده اند تا تیمشان ثبت نام 
کرد:  خاطرنشان  کند.وی 
بالیی  بازهم  کار  این  با 
مردم  سر  می خواستند  که 
مردم  نگذاشتند  آوردند، 
انجام  را  کار  این  واقعی 
نام  ثبت  طریقه  این  دهند؛ 
که  نیست  دهی  سامان  و 
هر جور خودشان بخواهند 

رفتار کنند.
خجسته در پاسخ به سوالی 
مبنی بر این که گفته می شود 
بازار خودرو در دست مافیایی قرار دارد، آیا شناسایی شده اند، 
را مدیریت  بازار خودرو کشور  بزرگ  پنج خانواده  گفت: 
این  ببریم  نمی توانیم  قضائی  لحاظ  از  را  نام شان  می کنند، 
کار بر عهده دستگاه قضاست که بگویند .وی تاکید کرد: از 
مدیران خودرو در بین این خانواده ها قرار دارند که این بازار 

را مدیریت می کردند.

واردات موبایل با ارز 4400 
نیست،  ممکن  تومانی 
می  موبایل  واردکنندگان 
توانند ارز خود را از طریق 
ارز  از محل  نیما و  سامانه 

صادراتی تامین کنند.
مجتبی خسروتاج گفت: در 
گروه بندی کاالیی که اواخر 
تیرماه سال جاری صورت 
 2 گروه  از  موبایل  گرفت 
به گروه 3 کاالیی رفت و 
تا کسانی  این شد  بر  قرار 
که قصد دارند موبایل وارد 

کنند ارز مورد نیاز خود را از طریق  سامانه نیما تامین کنند.
غیر  کاالهای  صادرکنندگان  نیما  سامانه  در  داد:  ادامه  وی 
پتروشیمی و فوالدی به نرخ رقابتی ارز ناشی از صادرات خود 
را عرضه می کنند و وارد کنندگان فرصت دارند تا ارز خود 

را از این طریق تامین کرده و نسبت به واردات اقدام کنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه در 

اینکه  دلیل  به  حال حاضر 
کاالیی   3 گروه  به  موبایل 
واردات  است،  شده  منتقل 
تومانی   4400 ارز  با  آن 
اظهار  نیست،  امکان پذیر 
کرد: در جلسه ستاد بررسی 
مسائل اقتصادی با حضور 
معاون اول رئیس جمهوری 
شد  مطرح  صحبت هایی 
تا بتوان موبایل های ارزان 
دالر   300 زیر  که  قیمت 
 2 گروه  در  دارند  قیمت 
در  اما  گیرند  قرار  کاالیی 
نهایت این مسئله از نظر فنی رد شد؛ چرا که نمی توان برای 
یک تعرفه دو نرخ ارز را در نظر گرفت و این امکان وجود 
دارد که کم اظهاری صورت گیرد. اخیرا اخبار نادرستی در 
ارتباط با توقف ثبت سفارش واردات تلفن همراه منتشر شده 
است اما واردکنندگان می توانند با ثبت سفارش و تامین ارز 

مبادله ای از طریق سامانه نیما واردات خود را انجام دهند.

با وجود خبرهای فراوانی که به تازگی در مورد افزایش 
معاون  اما  شده،  منتشر  بنزین  سهمیه بندی  یا  قیمت 
وزیر نفت اعالم کرد دولت برنامه ای برای تغییر قیمت 
بنزین ندارد. این در شرایطی است که کارشناسان معتقد 
بودند سهمیه بندی بنزین می تواند زمینه تخلف و قاچاق 

سوخت را فراهم سازد.
پرونده بنزین همواره روی میز دولت و مسووالن وزارت 
نفت باز است و هر از چندی شایعه ای در این حوزه نه تنها 
در فضای مجازی می پیچد، بلکه برخی از کارشناسان و 

نمایندگان مجلس نیز درباره آن سخن می گویند.
در این میان، چند روز پیش سخنگوی کمیسیون انرژی 
مجلس از احتمال دو نرخی شدن بنزین و سهمیه بندی آن 
خبر داده است. به گفته اسدهلل قره خانی، »در صورتی که 

مصرف بنزین کاهش پیدا نکند و یا از ناحیه 
تحریم ها تحت فشار قرار گیریم، بنزین دو 
می شود  اعالم  سهمیه بندی  و  شده  نرخی 
که قیمت جدید را هم وزارت نفت تعیین 

خواهد کرد.«
وی متذکر شده است: »اکنون متاسفانه دو 
اتفاق رخ افتاده؛ اول این که مصرف بنزین 
افزایش پیدا کرده که حتی گاهی اوقات به 
باالی 100 میلیون لیتر می رسد، حال این که 
تولید ما ۸0 میلیون لیتر است. موضوع دیگر 
این  بر  است.  احتمالی  تحریم های  بحث 
باشیم  نداشته  مصرف  کاهش  اگر  اساس 
و همچنان مصرف رو به افزایش باشد و 
فاصله بین تولید و مصرف باال باشد، دولت 

ناگزیر به واردات بنزین است.«
نیز  مجلس  انرژی  کمیسیون  خادمی، عضو  هدایت اهلل 
و  شده  مصوب  جایی  در  »این که  است:  کرده  عنوان 
تصمیم قطعی گرفته شده باشد که افزایش قیمت بنزین 
صورت گیرد، نه در دولت نه مجلس چنین رویکردی 

اتخاذ نشده است.«
وی البته تصریح کرده است: »این که در آینده قیمت بنزین 
افزایش پیدا کند، امری طبیعی است؛ چراکه اگر قرار باشد 
ما میزان سوخت را در کشور مدیریت کنیم و با کاهش 
سوخت روبه رو نشویم، باید قیمت سوخت را در کشور 

افزایش دهیم.«
به گفته خادمی،  »یکی از راه های مدیریت سوخت این 
است که دولت بنزین را دو نرخی کند تا بتواند در این 
راستا به مطالبات مدنظر خود دست پیدا کند؛ هر چند 
ارائه کارت سوخت و سهمیه بندی بنزین نیز از دیگر 

مواردی است که می توان برای مدیریت سوخت به آنها 
استناد کرد.«

رد افزایش یا سهمیه بندی بنزین
اگرچه پس از خبرهای فراوانی که اخیرا در مورد افزایش 
قیمت یا سهمیه بندی بنزین منتشر شد، معاون وزیر نفت 
تغییر  برای  برنامه ای  دولت  کرد  اعالم  به طور رسمی 

قیمت بنزین ندارد.
علیرضا صادق آبادی، مدیرعامل شرکت ملی پاالیش  و 
پخش فرآورده های نفتی ایران با تاکید بر این که دولت 
هیچ برنامه ای برای تغییر قیمت بنزین یا سهمیه بندی آن 

ندارد، اعالم کرد: تولید و ذخایر به میزان الزم است.

مردم توان پر کردن
 باک خودرو را ندارند

در این میان، رییس هیات مدیره انجمن صنفی جایگاه های 
فروش فرآورده های نفتی تک و دومنظوره سراسر کشور 
معتقد است: »افزایش یا سهمیه بندی بنزین به هیچ عنوان 

نمی تواند مورد استقبال و پذیرش جامعه قرار گیرد.«
بیژن حاج محمدرضا می گوید:  »هم اکنون خرید بنزین در 
جایگاه ها با عدم تمرکز از سوی مردم مواجه است؛ به 
طوری که با وجود قیمت یک هزار و یک هزار و 200 
تومانی بنزین، بسیاری از شهروندان اقدام به زدن 2 یا 3 
و یا حتی 5 لیتر بنزین کرده و موتورسواران نیز حتی یک 

لیتر بنزین می زنند.«
وی می افزاید: »به طور معمول خودروهایی که بیش از 30 
لیتر بنزین  می زنند، دارای پالک دولتی هستند که این نشان 
می دهد عموم مردم از نظر مالی توان پر کردن باک خودرو 

و موتورسیکلت خود را ندارند.«
حاج محمدرضا متذکر می شود:  »مسووالن جواب بدهند 
نوسانات کنونی قیمت ارز تا بیش از 10هزار تومان چه 

ربطی به افزایش قیمت بنزین دارد؟ «
انجمن صنفی جایگاه های فروش  رییس هیات مدیره 
فرآورده های نفتی تک و دومنظوره سراسر کشور در ادامه 
می گوید: »این شائبه وجود داشت که مسووالن به دنبال 
سهمیه بندی بنزین هستند؛ به طوری که کارت هایی چاپ 
کرده اند که قدیم به صورت تک منظوره استفاده می شد، 
اما اکنون دومنظوره طراحی شده است؛ به گونه ای یک 
پرداخت  و  است  الکترونیک  پول  کیف  برای  دستگاه 
هزینه با آن انجام می شود و کارت دیگر برای محاسبه 
میزان سهمیه مثال 40-50 لیتر یا بیشتر و کمتر به عنوان 
سهمیه در نظر گرفته می شود و بقیه با نرخ 

آزاد محاسبه خواهد شد.«
قبلی  تجربه  به  توجه  »با  وی،  گفته  به 
سهمیه بندی بنزین باید گفت این کار برای 
مردم سخت خواهد بود و موجب ترافیک 
و افزایش تعداد خودروها در جایگاه و... 

خواهد شد.«

مازاد ۳۵ تا ۴۰ میلیون لیتر 
بنزین چه شد؟ 

» بارها  می کند:  تصریح  حاج محمدرضا 
مسووالن مژده داده بودند که با وجود انبار 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس و مازاد 35 تا 
40 میلیون لیتری بنزین، قادر به صادرات 
هستیم. اکنون چرا باید با این میزان مازاد بنزین سخن از 

سهمیه بندی و واردات و افزایش قیمت زده شود.«
وی می گوید:  »تجربه سهمیه بندی قبلی ثابت کرد که این 
کار با مخالفت مردم مواجه می شود و همچنین زمینه 
تخلف و قاچاق سوخت را ممکن است فراهم سازد. چرا 
مسووالن برنامه ریزی مناسب نمی کنند، زیرا 90 درصد 
کسانی که از بنزین استفاده می کنند، در چارچوب اشتغال 

و شغل خود از آن بهره می برند.«
انجمن صنفی جایگاه های فروش  رییس هیات مدیره 
فرآورده های نفتی تک و دومنظوره سراسر کشور عنوان 
می کند:  »هر نوع سهیمه بندی و ایجاد محدودیت به طبقه 
خاصی از جامعه فشار می آورد و استفاده از این شرایط 
برای افراد دغل کار خواهد بود و این افراد با توجه به 
را  سوءاستفاده  راه های  طرحی  چنین  اجرای  سوابق 

می دانند و کار اشتباه و غلطی است.«

باشگاه اقتصادی

بازار خودرو دست ۵ خانواده است!

دالر ۴۴۰۰ تومانی به موبایل تعلق نمی گیرد

پرونده سهمیه بندی بنزین بسته می شود؟
اکثرخودروهایی که در هر سوخت گیری بیش از 30 لیتر بنزین  می زنند، دولتی اند

گروه جامعه: اینکه نباید صیغه طالق به سرعت و سهولت جاری شود، ضروری است
 اما اگر زوجین آگاهانه و عالمانه پای سفره عقد بنشینند، حتما پیوند آنان محکم  تر 

و طوالنی  تر خواهد بود و به راحتی تن به فروپاشیدن خانواده نمی  دهند.

نتیجه برخوردهای قهری باحجاب چه شد؟ 
موافقان: باید با زن بی حجاب برخورد کرد |

 مخالفان: برخوردها نتیجه عکس داشته است

آمارها نشان می دهد که حجاب نسبت به گذشته ارزشمندی خود را از دست داده و تغییر شکل پیدا کرده است؛ این در حالی است 
که هنوز عده ای برای ترویج حجاب کامل دست و پا می زنند و به هر طریقی اعم از برخوردهای قهری و .. می خواهند آن را به 

مردم حقنه کنند
ارزشمندی در میزان پوشش و حجاب تا چه اندازه تغییر کرده است؟ جدا از اعتراض های اخیر به حجاب اجباری مانند دختران خیابان 
انقالب و مقاومت در برابر برخوردهای قهری گشت ارشاد، آخرین آمارها از مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که ۶0 تا 70 
درصد از زنان جامعه در گروه محجبه های عرفی بدحجاب با تعریف شرعی قرار دارند و تنها 35-45 درصد از افراد، موافق مداخله 
و ورود دولت به شکل گشت ارشاد در این موضوع هستند. همین آمار نشان می دهد که حجاب نسبت به گذشته ارزشمندی خود 
را از دست داده و تغییر شکل پیدا کرده است؛ این در حالی است که هنوز عده ای برای ترویج حجاب کامل دست و پا می زنند و به 
هر طریقی اعم از برخوردهای قهری و .. می خواهند آن را به مردم حقنه کنند. چیزی که واضح است اما این است که نوع پوشش 
و میزان ارزشمندی آن هم مانند هر پدیده دیگری در طول زمان و با توجه به مناسبات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تغییر می کند 

و مقاومت در برابر ثابت نگه داشتن آن بی فایده است. 
مرکز پژوهش های مجلس در همین میان پژوهشی درباره حجاب منتشر کرده که در آن آمده است:  »در سال 1390 پژوهشي 
در تهران انجام شده که در آن ارزشمندي حجاب با 2 شاخص زیبایي و راحتي و بهترین نوع پوشش سنجیده شده است. 7/44 
درصد از مردم، مانتو و شلوار با شال، روسري یا مقنعه را زیباترین ترکیب مي دانند. 8/39 درصد پاسخگویان چادر مشکي با روسري 
یا مقنعه را زیباترین پوشش براي پوشیدن در بیرون از خانه مي دانند. بنابراین از حیث زیبا دانستن نوع پوشش، جامعه دچار یک 
وضعیت قطبي شده است که در آن نصف جامعه پوشش مانتو و نصف دیگر، پوشش چادر را زیبا مي دانند و از آنجایي که پوشش 
چادر معادل حجاب در جامعه ترویج شده، این وضعیت نشان دهنده نوعي کاهش ارزش حجاب با شاخص زیبایي است. درخصوص 
بهترین نوع پوشش، 3/4۶ درصد از زنان استان تهران گفته اند مانتو و شلوار با شال، روسري یا مقنعه بهترین نوع لباسي است که 
زنان در جامعه مي توانند از آن استفاده کنند. 4/44 درصد پاسخگویان بهترین لباس 

را انواع چادر با روسري یا مقنعه مي دانند.«

۶0 درصد از زنان جامعه در گروه محجبه های عرفی 
بدحجاب

عالوه بر این براساس تحقیقي که مرکز افکارسنجي دانشجویان در سال 1385 
انجام داده است کساني که با شخصي بودن حجاب و عدم مداخله دولت در این 
موضوع موافق هستند؛ 7/34 درصد بودند و در سال 1393 نیز تعداد کساني که با گزاره فوق موافق هستند به 2/49 درصد افزایش 
یافته است. در همین پژوهش 5/55  درصد از مردم در سال 1385 معتقد بودند که باید با افراد بدحجاب برخورد شود درحالي 
که در سال 1393 تعداد افرادي که گزاره فوق را تأیید کرده اند 9/39 درصد بوده است. درواقع تعداد افرادي که قائل به شخصي 
بودن حجاب و عدم دخالت حکومت هستند روند افزایشي و کساني که قائل به برخورد حکومت با بدحجابي بوده اند روند کاهشي 
دارد. عالوه بر این میزان اعتقاد شرعي و عرفي مردم در جامعه نشان دهنده موافقت و مخالفت مردم با ورود حاکمیت به موضوع 

حجاب در جامعه نیست. به عبارتي درصد باالیی از اعتقاد نیز متضمن موافقت مردم با برخوردهایي از قبیل گشت ارشاد نیست.
طبق این پژوهش، همچنین در سال 1391 پژوهشي با روش تحلیل ثانویه تحت عنوان »اعتقاد به حجاب و نگرش هاي مربوط به 
آن« انجام شده که داده هاي پژوهش طرح نظرسنجي مردم تهران درباره نوع نگرش آنان به وضعیت عفاف و حجاب در جامعه، 
انجام شده در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات را واکاي کرده است. نتایج حاصل از آن نشان مي دهد 59/۶4 درصد از زنان و 
55/۶0 درصد از مردان به حجاب اعتقاد دارند، اما در همین پژوهش فقط 73/44 درصد از مردم به لزوم اجبار اجتماعي براي حجاب 
اعتقاد دارند. به طور کلي مي توان میزان مداخله دولت در موضوع حجاب را از دو وجه بررسي کرد. اولین رویکرد، موضوع فردي 
بودن حجاب است و اینکه دولت نباید در این امور مداخله کند. رویکرد دوم چگونگي ورود حاکمیت به این موضوع در سال هاي 
گذشته است که سبب بروز مخالفت با این موضوع شده است. به عبارتي شکل کنش حاکمیت و چگونگي ورود، در اصل موضوع 

ورود یا عدم ورود حاکمیت اثرگذار بوده است. 
آمارهاي موجود نشان مي دهد تحول رفتاري و هنجاري در جامعه به سمت بدحجابي یا حجاب عرفي است. در همین پژوهش و 
در سال 1391 پوشش زنان متردد در شهرها و روستاهاي کل کشور بررسي شده و نتیجه آن بوده است که 9/۶4 درصد از زنان 
بدحجاب بوده اند. به عبارتي عالوه بر تغییر ارزشي جامعه و کاهش نگرش مثبت به حجاب، در عمل نیز درصد بدحجابان افزایش 

پیدا کرده است و تغییر رفتار جامعه با تغییرات ارزشمندي حجاب و عرفي گرایي آن، همسو بوده است.
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خب�ر
انتظار مرگبار بیماران سرطانی

 برای پرتودرمانی در خوزستان

می گوید  خوزستان  پرتونگاری  انجمن  هیئت مدیره  رئیس 
در  درمانی  پرتو  برای  سرطانی  بیماران  طوالنی  صف های 

خوزستان در برخی از اوقات منجر به مرگ می شود.
سرطان بیماری  است که به محض تشخیص باید اقدامات درمانی 
آن آغاز شود و انتظار در صف انتظار درمان به معنی گسترش 

بیماری و سخت عالج شدن و یا العالج شدن بیماری است.
با وجود این متأسفانه همچنان دستگاه پرتودرمانی دولتی بیمارستان 
گلستان که مدت ها است خراب شده جایگزین نمی شود و با 
وجود پیگیری های مسئوالن بیمارستان وزارت بهداشت همچنان 

اصرار دارد این دستگاه توسط بخش خصوصی تأمین شود.
این در حالی است که درمان بیماران سرطانی از وظایف اولیه 
وزارت بهداشت است و به علت ناتوانی مدیریتی نباید وظایف 

خطیر را به بخش خصوصی واگذار کرد.

صف طوالنی بیماران سرطانی
باره  این  در  خوزستان  پرتونگاری  انجمن  هیئت مدیره  رئیس 
بیماران  دستگاه خصوصی  دو  فقط  در حال حاضر  می گوید: 
سرطانی خوزستان را در اهواز درمان می کنند درحالی که این مرکز 

مهم در اهواز نیازمند 4 دستگاه پرتودرمانی شتاب دهنده است.
وجود  عدم  و  دستگاه  کمبود  این  می افزاید:  حافظی  کرامت 
دستگاه های دولتی شتاب دهنده در اهواز سبب صف طوالنی 
انتظار بیماران سرطانی شده و این انتظار به معنی گسترش بیماری 
مهلک سرطان است و بارها اتفاق افتاده که بیماران در نوبت 
درمان و پیش از آغاز درمان فوت می کنند و یا به علت تأخیر 
درمان ناشی از کمبود دستگاه های درمانی تومورهای سرطانی 
رشد می کنند چراکه ماهیت سرطان رشد سریع و غیرقابل کنترل 

سلول های بیمار است.
وی بیان می کند: در این شرایط با وجود پیگیری های دانشگاه 
علوم پزشکی اهواز و بیمارستان گلستان و نامه های مکرر انجمن 
پرتونگاری خوزستان هیچ دستگاه دولتی شتاب دهنده خریداری 
نشد و همچنان وزارت بهداشت اصرار دارد که بخش خصوصی 

و یا خیرین سالمت این دستگاه های چندمیلیاردی را تهیه کنند.
رئیس هیئت مدیره انجمن پرتونگاری خوزستان عنوان می کند: اما 
حاال اگر بخش خصوصی نبود و یا نیکوکاری این مسؤولیت را 
نپذیرفت آیا دولت وظیفه ندارد درمان بیماران سرطانی خوزستان 
را انجام دهد؟ آیا استان ثروتمندی مانند خوزستان که نفت، گاز و 
آبش برای مناطق دیگر انتقال داده می شود و به کانون بیماری های 
وابسته به محیط زیست تبدیل شده نمی تواند دستگاه های درمان 

بیماران سرطانی را فراهم کند؟
وی ادامه می دهد:  بیمارانی که بیماری آن ها به علت شرایط بد 
آب وهوا یا گسترش می یابد یا ایجاد می شود آیا دولت که خود 
نابودی  با  نابودی محیط زیست در خوزستان است  از مسببان 
ارگان های ویرانگر محیط زیست و  به  نمی تواند  محیط زیست 
مسئوالن انتقال منابع حیاتی خوزستان دستور خرید دستگاه های 

درمان بیماران خوزستانی را صادر کند؟
نماینده مردم ایذه در مجلس در این باره می گوید: مشکالت 
اقتصادی کنونی نیز یکی از عواملی است که موجب رشد این 
قبیل بیماری ها می شود، چرا که به غیر از استرس دائمی، مردم از 
توان مالی کافی برای انجام آزمایشات دوره ای به منظور تشخیص 

به موقع بیماری ها برخوردار نیستند.

آب و هوای آلوده به سرطان دامن می زند
هدایت اهلل خادمی  می افزاید: بنابراین در زمان رشد بیماری متوجه 
آن می شوند، ضمن اینکه دسترسی به مراکز درمانی تخصصی 
هم وجود ندارد به این دلیل که به غیر از کمبود امکانات، شرایط 
پزشکان  و  نخبگان  تا  باعث شده  هم  منطقه  محیطی  زیست 

متخصص این استان را ترک کنند.
این نماینده مجلس بیان می کند: وضعیت آب خوزستان از دیگر 
مواردی است که به بروز بیماری  سرطان دامن می زند، کما اینکه 
بخش اعظمی از رودخانه کارون به فاضالب آلوده شده است، 
از سوی دیگر آب مورد استفاده مردم خرمشهر، آبادان، اهواز 
و سایر شهرهای این منطقه قابل شرب نیست، چرا که پساب 
بیمارستان ها به آب هایی می ریزد که از آن به منظور شرب استفاده 
می شود و تصفیه خانه های صنعتی نیز به اندازه ای کارآمد نیستند 
که سالمت کامل آب آلوده به گل، فاضالب، گوگرد و مواد نفتی 

این استان را تضمین کنند.
از  ادامه می دهد: سرطان دستگاه گوارشی، کبد و پوست  وی 
شایع ترین نوع سرطان در استان خوزستان است، همچنین ابتال 
به بیماری های قلبی و عروقی از دیگر مواردی است که در این 
استان شایع شده است و حتی زنان این منطقه به نسبت زنانی 
که در سایر استان ها زندگی می کنند بیشتر به این بیماری دچار 

شده اند.
متأسفانه شاهد هستیم با وجود پیگیری های مکرر هیچ اقدامی 
برای تجهیز مرکز درمان بیماران سرطانی خوزستان به دستگاه های 
دولتی شتاب دهنده انجام نشده و وزیر بهداشت، استاندار خوزستان 

و نمایندگان مجلس باید در این باره پاسخگوی مردم باشند.
بنا بر آمار منتشر شده از سوی دانشگاه علوم پزشکی اهواز ساالنه 
6 هزار مورد جدید ابتالی به سرطان ثبت می شود و بیش از 
1100 نفر به دلیل ابتال به این بیماری جان خود را از دست 
می دهند. همین عوامل عالوه بر مشکالت آلودگی هوا سبب شده 
که تجهیز مراکز درمانی برای مقابله با این بیماری بیش از پیش 

ضروری شود.

بخش  دو  از  هورالعظیم 
و  عراق(  کشور  خارجی)در 
شده  تشکیل  ایران(  داخلی)در 
نیزارهای  جان  به  آتش  که 
می شود  گفته  افتاده،  عراقی 
عدم  و  عراق  کشور  شرایط 
اطراف  زمین های  پاکسازی 
هور از مهمات جنگی نظیر مین 
کردن  خاموش  که  شده  سبب 
مهمی  مشکالت  با  آتش  این 

روبه رو شود
که  است  ماه  یک  حدود 
هورالعظیم  تاالب  نیزارهای 
در  و  شده  حریق  طعمه 
از  برخی  مردم  میان  این 
شهرستان های خوزستان گرفتار 
ناشی  بوی مشمئزکننده  و  دود 

از آتش سوزی هور شده اند.
داخلی  و  عراق(  در کشور  )بخشی  قسمت خارجی  دو  از  هورالعظیم  تاالب 
)بخشی در ایران( تشکیل شده که آتش به جان نیزارهای عراقی افتاده است. 
از  اطراف هور  پاکسازی زمین های  گفته می شود شرایط کشور عراق و عدم 
مهمات جنگی نظیر مین سبب شده که خاموش کردن این آتش با مشکالت 

مهمی روبه رو شود.
ایران تاکنون چند بالگرد آبپاش پس از رایزنی های بسیار با کشور عراق برای 
نیز  پیش  چندی  و  کرده  اعزام  مذکور  کشور  به  هور  حریق  کردن  خاموش 
مدیرکل  حاجی زاده  کیامرث  زبان  از  آتش  مهار  خبر  ماه  مرداد   3 تاریخ  در 
مدیریت بحران استان خوزستان منتشر شد اما گویی آتش از بین نرفته بود و 
زیرخاکسترهای به جا مانده از نیزارهای سوخته پنهان شده بود چرا که حدود 
4 روز بعد دوباره جان می گیرد و بار دیگر فضای آسمان خاکی خوزستان را 

دودی می کند.
سید عادل موال معاون محیط زیست طبیعی حفاظت محیط زیست خوزستان 
اعالم خبر  با  و  داده  هورالعظیم هشدار  تاالب  در  آتش سوزی  تشدید  درباره 

می کند:  اظهار  هورالعظیم  تاالب  از  هکتار  هزار  تا 25  آتش سوزی  گسترش 
وزش باد باعث شعله ور شدن آتش در هشت نقطه هورالعظیم در خاک عراق 
روبه روی  و  ایران  مرز  کیلومتری  در حدود هفت  نقطه  نزدیک ترین  و  شده 

منطقه ›طبر‹ است.
موال که خاموش کردن آتش در بخش عراقی این تاالب را مستلزم مذاکرات 
آب  و  است  خشک  کامال  تاالب  عراقی  بخش  می گوید:  می داند  بین المللی 
برق  و  آب  سازمان  دیگر  سوی  از  نمی رسد،  هورالعظیم  به  دجله  رودخانه 
امکان  آب  کمبود  دلیل  به  کرخه  حوزه  در  که  است  کرده  اعالم  خوزستان 
رهاسازی آب وجود ندارد به همین دلیل خاموش کردن آتش سوزی این تاالب 
مستلزم مذاکره و مشارکت بین المللی میان وزارت خارجه ایران، ایران و ترکیه 

است تا رهاسازی آب در دجله بیشتر شود.
وی در خصوص رهاسازی آب از سوی ایران در بخش عراقی تاالب هورالعظیم 
این بخش می افزاید: در حال حاضر آب  از آتش سوزی در  جهت جلوگیری 
حتی در بخش ایرانی تاالب هورالعظیم هم فروکش کرده است و در آینده ای 
نزدیک باید منتظر مرگ و میر آبزیان، آتش سوزی، گندیده شدن آب و اتفاقات 
دیگر در بخش ایرانی باشیم و تا یک ماه دیگر باید منتظر فاجعه های مختلفی به 

دلیل کم آبی در تاالب باشیم.
معاون محیط زیست طبیعی اداره کل 
خوزستان  زیست  محیط  حفاظت 
دارد  تمایل  کسی  هر  کرد:  تصریح 
هورالعظیم  تاالب  عراقی  بخش  در 
به  نخست  کند،  رهاسازی  آب 
کند  رسیدگی  تاالب  ایرانی  بخش 
را  آب  عراقی  بخش  در  سپس  و 
می خواهند  چه طور  کند.  رهاسازی 
هورالعظیم  تاالب  عراقی  بخش  در 
که  درحالی  کنند  رهاسازی  آب 
که  است  کرده  اعالم  نیرو  وزارت 

آب نداریم.
و  حفاظت  معاون  شبه  علیرضا 
آب  سازمان  آب  منابع  بهره برداری 
نیز در همین زمینه  و برق خوزستان 
حجم  که  بود  »قرار  که  است  گفته 
آب مورد نیاز برای غرق شدن کانون های آتش گرفته در بخش عراقی تاالب 
هورالعظیم به سازمان آب و برق خوزستان اعالم شود و بر این اساس بتوانیم 
بگوییم که توان تامین آب مورد نیاز وجود دارد یا خیر. در حال حاضر شرایط 
به گونه ای نیست که بتوانیم در هورالعظیم آب رها کنیم اما باید ببینیم در این 

خصوص ستاد مدیریت بحران چه تصمیمی خواهد گرفت«.
کیامرث حاجی زاده مدیرکل مدیریت بحران نیز معتقد است که »باید هر دو 

کشور ایران و عراق نسبت به رهاسازی آب در هورالعظیم اقدام کنند«.
گر چه مسئوالن استان خوزستان رهاسازی آب را راه حل مشکل هورالعظیم 
می دانند ولی آنچه که در این میان جای تامل دارد سهل انگاری مسئوالن عراقی 
در زمینه مهار آتش است. اتحادیه بین المللی حفاظت از محیط زیست که بیشتر 
با نام اختصاری آی یوسی ان )IUCN( شناخته می شود، سازمانی بین المللی با 
به  نیز  از منابع طبیعی در سراسر کره زمین است. هورالعظیم  هدف حفاظت 
دلیل شکل جغرافیایی در دو کشور واقع شده که شاید ورود این سازمان بتواند 
یا  برای خاموش سازی آتش هورالعظیم و  بیشتر کشور عراق  پیگیری های  به 

رهاسازی آب از کشور ترکیه منجر شود.

اگر هورالعظیم در خوزستان نبود
ایران تاکنون چند بالگرد آبپاش پس از رایزنی های بسیار با کشور عراق برای خاموش کردن حریق هور به کشور مذکور اعزام کرده و چندی پیش نیز 

در تاریخ 3 مرداد ماه خبر مهار آتش از زبان کیامرث حاجی زاده مدیرکل مدیریت بحران استان خوزستان منتشر شد اما گویی آتش از بین نرفته بود و زیرخاکسترهای
 به جا مانده از نیزارهای سوخته پنهان شده بود چرا که حدود 4 روز بعد دوباره جان می گیرد و بار دیگر فضای آسمان خاکی خوزستان را دودی می کند.

آگهی فقدان سند
آقای علی محمد شه پرست با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی شده دفترخانه 39 
اهواز مدعی است که سند مالکیت سه دانگ پالک  2179/2 واقع در بخش دو 
اهواز در صفحه 174 دفتر 254 ذیل ثبت 47415بنام سید علی محمد شه پرست 
ثبت و سند مالکیت  صادر و تسلیم گردیده و برابر سند قطعی شماره صورت 
مجلس افرازی ثبت دفترخانه اداره ثبت اهواز نامبرده/مع الواسطه انتقال قطعی یافته 
که برابر اسناد مورخ 73/3/16 دفترخانه ............ اهواز نزد .................. رهن است 
که به علت سهل انگاری مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 120 
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: 5/10۸2 م/الف     تاریخ: 97/5/10

رئیس ثبت شهرستان ناحیه دو اهواز

آگهی فقدان سند
آقای علی محمد شه پرست با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی شده دفترخانه ..... 
اهواز مدعی است که سند مالکیت سه دانگ مشاع پالک  2179/3 واقع در بخش 
دو اهواز در صفحه 1۸0 دفتر 254 ذیل ثبت 47417بنام سید علی محمد شه پرست 
ثبت و سند مالکیت  صادر و تسلیم گردیده و برابر سند قطعی شماره صورت 
مجلس افرازی 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 120 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: 5/10۸1 م/الف              تاریخ: 97/5/10

رئیس ثبت شهرستان ناحیه دو اهواز

آگهی فقدان سند
 دولت جمهوری اسالمی ایران نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن با تسلیم 
سند  که   است  مدعی  اهواز   175 دفترخانه  شده  گواهی  استشهاد  برگ  دو 
مالکیت شش دانگ پالک ۸93/647 واقع در بخش 7 اهواز در صفحه 501 
دفتر 19 ذیل ثبت 41۸6 به نام دولت جمهوری اسالمی ایران نمایندگی سازمان 
ملی زمین و مسکن ثبت و سند مالکیت ۸7654۸ صادر و تسلیم گردیده و بنابر 
سند قطعی شماره..... دفترخانه ..... اهواز نامبرده/ مع الواسطه انتقال قطعی یافته 
که برابر اسناد ..... دفترخانه ..... نزد ..... رهن است که به علت جابجایی مفقود 
گردیده لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
جهت اطالع عموم یک نوبت آگهی می شود که هر کس 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 به نام 

مالک صادر خواهد شد
شماره: 5/10۸0 م/الف    تاریخ: 97/5/10

افشین- رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز

دانشجوی رشته نقاشی دانشگاه فنی و حرفه ای دختران-
دکتر شریعتی تهران.ساکن تهران و متولد دهه ی شصت در 

خوزستان.
متولد دوران جنگ تحمیلی، دوره ی خاموشیها وصدای آژیر 

قرمز و بمباران شهرهای ایران.
 »تصویری واضح و روشنی از آن روزگار ندارم ،هرچند 
تمام مدت جنگ خانواده من فقط چند ماه در اوج بمبارانهای 
از خوزستان شدند.تنها تصویر  به خروج  شهری مجبور 
ماندگار در ذهنم پناهگاه بزرگ ومبله شده زیر درخت زیتون 
منزل پدری من یک سنگر مبله با چراغ قرمز، حمله ی هوایی 
ورفتن به پناهگاه بهانه پخش فیلم با آپارات ۸ میلیمتری 

توسط بابابزرگ بود.
فضا  با  زیبا  بسیار  محیطی  در  من  نوجوانی  و  کودکی 
ومعماری متفاوت ودلپذیر در خانه های سازمانی کوی سوم 

شعبان گذشت،
مورد های  با  ودیوارچینی شده  با حیاط های سراسرچمن 

همیشه سبز،
پر از درختان معطر لیمو و نارنج و اقاقیا، ودرختان زیتون 
و نخلهای تزئینی بلند وفراخ ، همراه  آواز  بلبلهای نخلی 
داغ  هوای  در  پنجره  ها  پشت  گازی های  کولر  وموسیقی  

وشرجی خوزستان،
دایی ها،  خواهرها،  و  برادرها  خانواده،  محبت  درمیان 
و  ،دوستان  وآشنایان  فامیل  مادربزرگ وپدربزرگ،اعضای 

همسایه های باصفا.
....اما سایه ی جنگ همیشه سنگینی خود را داشت.«

گفتگوی بامداد زاگرس با سارا مظاهری »هنرمند خوزستانی 
ساکن تهران« در ادامه می آید:

خوزستان نماد تعارض میان محیط گرم و اخبار جنگ تحمیلی
شاید این تعارض میان محیط گرم و پر از زندگی در خوزستان 

و سایه و اخبار جنگ و تبعات و پیامدهای بعد از آن در من 
انگیزه ای شده که در مقابل اخبار جنگ و نا آرامی در هر 
گوشه ای از دنیا واکنشی نا خودآگاه داشته باشم.و یک سوال 

همیشگی بپرسم .و آن سوال ساده اینست؛ چرا؟
و جستجوی جوابها همیشه دالیل مشابهی دارند.

بزرگ  قدرتهای  سودجویی  و  مداخله  داد:  ادامه  مظاهری 
نظامی ومالی دنیا به بهانه خیر خواهی و از آن طرف  تفرقه و 
طمع  قدرت  وبرتری جویی در بین مردمان نواحی بحران 
خیز عالم که معموال هیچ گاه نیز به ثباتی ماندگار نمی انجامد.
به گفته وی؛ خاورمیانه به خاطر منابع سرشار طبیعی وفرهنگی 
و موقعیت استراتژیکش همواره مورد طمع قدرت طلبان عالم 
در ادوار مختلف بوده  هنوز نتوانسته یا نخواسته اند به وحدت 
و یکپارچکی و یکدلی برسد و بیشترین زیان آن متوجه زنان 

و کودکان و غیر نظامیان است.
وی در مورد انگیزه های خلق اثر برگزیده اظهار داشت: 
نقاشی  این  خلق   اصلی  جرقه ی  و  انگیزه  که  چیزی 
شد،تصویر کودکان بی دفاعی بود که در این سالهای اخیر 
در خاورمیانه طعمه این تفرقه افکنی ها و کینه ورزیها شده 
بودند.کودکانی که در بحبوحه ی جنگ متولد شده و اگر 
بخت یارشان باشد و زنده بمانند در 7 یا ۸ سالگی ،چیزی 
جز جنگ بیاد ندارند.بی آنکه در آن نقشی داشته باشند.و 
در یک جبر جغرافیایی و فرهنگی گرفتار شده اند اشاره 
میکنم به نام اثر "غلظت تاریخ"و بیانه ی آن که این جمله 
تاریخ جنگ خویشان است". خویشانی که  "تمام  است؛ 
ازیاد برده اند که چه پیوندهای عمیقی دارند از سرچشمه 

های غنی دین ومذهب 

وی افزود: عالقه ای به رمز گشایی بیشتر اثر ندارم و تفسیر 
آن را به دلخواه مخاطب می سپارم و همینکه مخاطب را 
وادار به اندیشه کند برایم کافیست. وبه هدفم رسیده ام 
اعتقادی به این ندارم که هنر صرفا برای زیبایی  وسرگرمی 

است.
مظاهری ادامه داد: این اثر در مسابقه ی هنری تابستان امسال 
که در رشته های نقاشی،حجم وعکاسی با عنوان"وضعیت 
انسانی  در سال 201۸«  در امریکا برگزار شد و تمامی آثار 
رشته های مختلف در یک رقابت بودند موفق به کسب 
رتبه ی سوم شد. قبال من در سطح استان خوزستان و در  
سطح ملی جوایزی کسب کرده بودم .اما این اولین حضور 

بین المللی و جدی من بود.
وی گفت: از مادرم بسیار ممنونم که با وجود مشکالت 
زیادی که با آنها دست وپنجه نرم میکرد هیچگاه از مهر و 
محبت و احساس مسولیت نسبت به فرزندانش غافل نشد 
ودر کنار تمام اعضای خانواده مشوق اصلی من در این راه 
بود.حتی با وجود امتناع اولیه ی من، نمیدانم چه چیز در کار 
من دیده بود که اصرار به ثبت نام من در کالس های نقاشی 

در سالهای نوجوانیم  داشت. 
مظاهری اضافه کرد: از استاد ارجمندم در دانشگاه شریعتی 
که  سپاسگزارم  بسیار  منوچهری  پور،  مریم  خانم  سرکار 
صبورانه و مشتاقانه تمام دغدغه اش تربیت دانشجویانی است 
که اندیشه ورز باشند در ساحت هنرو خلق این اثر و شرکت 
در این مسابقه به همت و مشاوره و پیشنهاد ایشان میسر شد.

وی در خصوص برنامه های آینده خود گفت: برنامه من 
تغییر خاصی نخواهد کرد در آینده و جشنواره ها و اتفاقات 
اینچنینی هرچند باعث دلگرمی و انگیزه است اما بخودی خود 
نباید هدف باشد، من نیز به مطالعه و تولید مداوم ودغدغه های  

شخصی وهنریم مشغول خواهم بود.

درخشش هنرمند خوزستانی در مسابقات جهانی نقاشی


