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یادداشت روز

اعتمادعمومی
سرمایه ای بی جایگزین

رابرت بوش صنعتگر بزرگ آلمانی و یکی از بنیان
گذاران توسعه آلمان زمانی که صنایع معروف
 BOCSHرا به اوج رساند و به یکی از کارآفرینان
بزرگ تبدیل شد در پیامی خطاب به مشتریان خود نوشت:
ترجیح میدهم همه سرمایه هایم را از دست بدهم تا اعتماد شما را...
اگر این پیام را در شرایط امروز کشور مورد توجه قرار دهیم،مهمترین چیزی که
این روزها در حال اضمحالل است،نه «ارزش پول ملی « که «اعتماد عمومی»
است.
عوامل از دست رفتن چنین سرمایه غیرقابل جبرانی ،پیچیده نیست:وعده های
عملی نشده،امالک نجومی ،اختالس های نجومی ،زمین خواری ها و کوه
خواری ها  ،تفاوت آشکار شعار ساده زیستی تا تصویر نمایان شده تجمل
گرایی مسئوالن و....
این وقایع هر روز بیش از پیش اعتماد عمومی را خدشه دار میکند و در نتیجه
سطح بی اعتمادی و حس نا امنی اقتصادی -اجتماعی را آنگونه می افزاید که
مثال اگر رئیس جمهور در تلویزیون اعالم کند ما هیچ مشکلی در زمینه «خالل
دندان» نداریم  ،در طول چند ساعت قیمت این کاال به شدت رشد خواهد کرد
و بعد از دو روز این کاال نایاب می شود.
آخرین و مهمترین مصداق این قاعده ،قیمت ارز است.
وقتی اواخر سال پیش قیمت ارز تکانی خورد رئیس جمهور در یک برنامه
تلویزیون اظهار کرد که این قیمت واقعی نیست و منتظر کاهش قیمت ارز
باشید ،آنان که مثل من به حرف ریئس جمهور اعتماد کردند امروز پیشمانند
مثل « من !!!!»
به دیگر سخن  ،کسانی که به دولت اعتماد کردند امروز هم مشمول ضرر مادی
شدند و هم مورد تمسخر کسانی هستند که پس از حرف های رئیس جمهور،
برعکس عمل کردند و سرمایه خود را به ارز تبدیل کردند.
اوایل سال نوسان قیمت ارز از حد» تکان « گذشت و به رقص درآمد ،
اینبار دولت تمام قد شروع کرد به توضیح شرایط برای افکار عمومی که نماد
این اقدامات را می توان اعالم قیمت  ۴۲۰۰تومانی دالر معروف به « دالر
جهانگیری» می توان دانست.
القصه اعتماد عمومی امروزه همچون پیکر نیمه جانی است که منتظر یک معجزه
است برای حیات دوباره و اگر حرف رابرت بوش را درست بدانیم اکنون تنها
یک نسخه میماند :دولت به هر قیمتی به حرفش عمل کند و آبروی کسانی که
به حرف وی اعتماد کردند را در جامعه بخرد.
به عبارت دیگر ،حال دولت باید ببیند مهمترین سرمایه اش « اعتماد عمومی
« است یا «»...؟

اوضاع این روزهای بازار
طال اهواز چگونه است؟

رییس اتحادیه طالفروشان اهواز با اشاره به کاهش قیمت سکه و طال
گفت :در حال حاضر با توجه به نوساناتی که قیمت سکه و طال دارد،
خرید و فروش سکه و طال در بازار افت شدیدی پیدا کرده و بازار
طالفروشان رونق چندانی ندارد.
عبدالرحمان ذهبیدر خصوص وضعیت خرید و فروش طال در بازار
اهواز اظهار کرد :قیمت سکه در حال حاضر در بازار حدود سه
میلیون و  700هزار تومان است که در مقایسه با روزهای گذشته
کاهش داشته است .علت این مساله نیز به دلیل خبری است که عنوان
شده سکههای پیش فروش شده بانک مرکزی از امروز در بازار توزیع
میشوند.
وی افزود :در حال حاضر با توجه به نوساناتی که قیمت سکه و طال
دارد ،خرید و فروش سکه و طال در بازار افت شدیدی پیدا کرده و
بازار طالفروشان رونق چندانی ندارد.
رییس اتحادیه طالفروشان اهواز تصریح کرد :با توجه به اینکه بانک
مرکزی اعالم کرده که امروز سکه در بازار توزیع میشود ،اکنون شاهد
افت قیمت سکه در بازار هستیم اما باید دید پس از ورود این سکهها
به بازار چه اتفاقی برای قیمتها خواهد افتاد.
ذهبی بیان کرد :قیمت طالی خام نیز در حال حاضر با توجه به شرایط
به وجود آمده در بازار کاهش پیدا کرده و قیمت هر گرم طالی خام
به حدود  290تومان رسیده است.
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خوزستان در بن بست
آتش  ،دود ،خاک!

مدال آور خوزستانی مسابقات جهانی کره جنوبی:

مسئـوالنفقـط
وعـده مـی دهـند

قهرمان مسابقات جهانی تکواندو
گفت :در این مسابقات بیش از
 30کشور حضور داشتند که
موفق شدم یک مدال طال و یک
مدال برنز برای کشورم به ارمغان
بیاورم.
خالقی افزود :سطح مسابقات
بسیار عالی بود و تجربیات خوبی
از این مسابقات کسب کردیم.
وی در رابطه با این دوره از
مسابقات اظهار داشت :با کسب
مدال و موفقیت در این دوره از
رقابت ها باید بگویم ما با وعده
های بی پایان مسئوالن شهری
و استانی وارد مسابقات شدیم.
تمام هزینه شرکت در مسابقات
را بصورت شخصی پرداخت
کردیم تا نام ایران در رقابت های
صفحه4
جهانی بدرخشد.
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شکست «سروش»

با توجه به تداوم آتشسوزی هورالعظیم و تأثیر آن بر سالمت مردم خوزستان ،هر چه سریعتر باید از ظرفیت دستگاه
دیپلماسی برای فشار بر دولتهای ترکیه و عراق بهره برد و در داخل نیز نسبت به تأمین کامل حقآبه هورالعظیم اقدام کرد.
دود غلیظ ناشی از آتشسوزی هورالعظیم شنبه شب بار دیگر آسمان اهواز و شهرهای نیمه غربی استان خوزستان را فراگرفت.
این دود در یک ماه و نیم اخیر عالوه بر مختل کردن زندگی مردم شهرهای غرب خوزستان ،سالمت آنها را نیز تهدید کرده
و به گفته فرماندار هویزه ،حداقل  ۲۵۰نفر در این شهر به علت مشکالت تنفسی ناشی از آن ،روانه مراکز درمانی شدهاند.
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نزدیک به یکهفته پیش بود که عبدالصمد
خرمآبادی ،معاون دادستان کل کشور در
امور فضای مجازی و عضو کارگروه
تعیین مصادیق مجرمانه گفته بود« :حجم
فعالیت کاربران ایرانی در  ۲۰هزار کانال
پر بازدید تلگرام باز هم کاهش یافته و
میزان کاهش فعالیت در تلگرام از ۴۵
درصد به  ۴۷.۵درصد رسیده است».
این در حالی است که پیامرسانهای
داخلی نزدیک به  ۶هزار کاربر و تلگرام
نزدیک به  ۴۴میلیون کاربر در بین مردم
ایران دارد .همین آمار نشان میدهد که
تعداد کاربران پیامرسانهای داخلی را
نه میتوان موجی دانست که نشاندهنده
مهاجرت از پیامرسانهای خارجی باشد و
نه میتوان آن را یک پروژه موفق دانست.
پروژهای شکستخورده که برخی مسئوالن
تالش ناشیانهای برای وارونه جلوهکردن آن
دارند.
صفحه3

نقش مکمل گامهای دولت
برای مبارزه با فساد
ابهامات مردم در خصوص مفاسد
اقتصادی تنها با شفاف سازی و نه
تسویه حساب برطرف میشود

مبارزه با فساد اقتصادی این روزها به
مطالبهای ملی تبدیل شده تا جایی که در
کوچه پسکوچههای این مملکت کسی
را نمیتوان پیدا کرد که خواهان مبارزه با
فساد نباشد اما برای پاسخ به این مطالبه
ملی فقط نباید از دولت توقع کنش و
واکنش داشت .آنچه میتواند در مبارزه با
فساد موثر واقع شود ،اعمال نگاه ساختاری
و سیستماتیک و پرهیز از اتخاذ روشهای
جزیرهای است .آالرمهای وضعیت جنگ
اقتصادی از روزهای نخست سال  97با
التهاب در بازار سکه ،ارز و مسکن به صدا
درآمد و اردیبهشت ماه ترامپ با عمل به
وعده انتخاباتیاش رسما جنگ اقتصادی با
ایران را آغاز کرد.
صفحه2

اعضای جدید هیات مدیره
انجمن موسیقی خوزستان معرفی شدند

معاون هنری سینمایی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان از معرفی اعضای
جدید هیات مدیره انجمن موسیقی استان خوزستان خبر داد.
ناصر چنانی گفت :در جلسهای که با هیات امنای انجمن موسیقی ایران برگزار شد
سوابق و مشخصات ارسالی بررسی شد و اعضای جدید هیات مدیره انجمن موسیقی
استان خوزستان معرفی شدند.
وی افزود :اعضای هیات مدیره انجمن موسیقی استان طی جلسهای که با حضور
محمد جوروند ،مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان ،برگزار شد معرفی شدند.
چنانی با اشاره به این که این احکام برای مدت یک سال است گفت :در اولین جلسه
رییس انجمن موسیقی استان با اخذ اکثریت آرا انتخاب و طی جلسهای معرفی خواهد
شد.
معاون هنری سینمایی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان اظهار کرد :عارف
قادرینژاد ،دانیال منفردی ،وحید وحیدپور و کاظم پوره اعضای جدید هیات مدیره
انجمن موسیقی استان خوزستان را تشکیل میدهند.

بامـداد زاگرس
خاموشکردنالمپهایاضافی ،سادهترین
راهصرفهجوییدرمصرفبرقاست.
 1521سامانه پرداخت قبض برق در اهواز
121سامانه اتفاقات برق اهواز
روابطعمومیشرکتتوزیعنیرویبرقاهواز
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نقش مکمل گامهای دولت برای مبارزه با فساد

یا د د ا ش�ت

چرا آمریکا وارد جنگ
با ایران نمیشود؟

ابهامات مردم در خصوص مفاسد اقتصادی تنها با شفاف سازی و نه تسویه حساب برطرف میشود

آمریکاییها بدانند اگر جنگ را ش��روع کنند ،تمامشدن جنگ دیگر دست
آنها نخواهد بود ،ثانیا ش��اید ضربه اول را بتوانند بزنند اما حجم ،اندازه و
عمق و ش��دت ضربه دوم را ما تعیین میکنیم.
آمریکاییه��ا با طرح احتم��ال وقوع جنگ میخواهن��د دل مردم ایران را
خال��ی کنند اما رهبر معظم انقالب با تحلیل و اطالع دقیق از اوضاع منطقه
و جهان طراحی های آنها را بر هم زد .امروز در رفتار آمریکایی ها عالئم،
ش��واهد و قرائن��ی دال بر حمله نظامی دیده نمی ش��ود .آمریکایی ها باید
بنش��ینند و فکر کنند در حمله به افغانستان و عراق چه عایدشان شد؟ این
اش��تباهات مکرری که ب��رای اقدامات نظامی در س��وریه انجام دادند ،چه
دستاوری برای شان داش��ت؟ دفاع از تجاوزات سعودی های خون خوار
به یمن چه منفعتی برای واش��نگتن رقم زد؟ اینها سئواالتی است که دیر یا
زود مقامات کاخ س��فید مجبورند پاس��خ دهند.
توانمندیهای نظامی برای مانورهای قدرت خوب است ،آمریکایی ها می
دانند ما راهکار الزم را برای مقابله با آنها داریم .به قدر کافی آمریکاییها
در منطق��ه ما پهن ش��دند ،البته آنه��ا فکر می کنند این اتفاق به نفع ش��ان
اس��ت اما غافل از آن هس��تند که هر چقدر به ما نزدیک تر شوند با سالح
ه��ای کوچکتر راحت تر توانی��م آنها را بزنیم .اگ��ر آمریکایی ها درباره
ایران اشتباهی مرتکب شوند ،النههای فسادشان در بحرین ،عراق ،امارات
طعمهگاه خوبی اس��ت.
آمریکایی ها بدانند اگر جنگ را شروع کنند ،تمام شدن جنگ دیگر دست
آنه��ا نخواهد بود ،ثانیا ش��اید ضربه اول را بتوانن��د بزنند اما حجم ،اندازه
و عمق و ش��دت ضربه دوم را ما تعیین می کنیم بنابراین اگر عقل داش��ته
باش��ند دنبال راهکار نظامی نمی روند .البته این حرف به آن معنا نیس��ت
که خصومت آمریکایی ها با ما تمام خواهد ش��د ،در واقع ابزارشان عوض
میشود ،تانک و موشک را کنار می گذارند و دالر را سالح می کنند .کما
اینکه مش��اهده می کنیم ام��روز آمریکایی ها با دالر به اقتصاد ایران ،ترکیه
و روس��یه ش��لیک می کنند.
جنگه��ای نوین امروز آمریکا اقتصادی و فرهنگی اس��ت و با این ابزارها
دل مردم کش��ور هدف را خالی می کنن��د .تحلیل مقام معظم رهبری کامال
روش��نگرانه بود .آمریکایی ها دنبال جنگ نظامی نخواهند رفت .احساس
می کنیم سلس��له حماقت ه��ای آمریکایی ها در منطقه موجب می ش��ود
که در نهایت آنها س��که یک پول ش��وند .انش��اءاهلل باید به س��متی برویم
ک��ه آمریکایی ه��ا را از منطقه اخراج کنیم ،تا آنه��ا بروند و در خانه های
خودش��انبنش��ینند.

در حاشیه

چه شد که«دوزاری» ضربالمثل شد!

قران واحد پول ایران در دوران قاجاریه بود .تقسیمبندی قران
با ریال برابری می کرد️.قران اما مشتقات دیگری نیز داشت.
هر قران معادل  20شاهی و هر شاهی معادل  50دینار بوده
است .به این ترتیب هر قران معادل هزار دینار ارزش داشت
و از این رو به قران هزاری یا در زبان عامیانه “زار “ گفته می
شد ️.سنت استفاده از واژههای پیشین به رغم تغییر واحد ادامه
یافت به طوری که سکههای یک ریالی  ،در زبان محاوره یک
قرانی و سکه های دو ریالی و  5ریالی “ ،دوزاری” و “پنج
زاری” خوانده می شدند .کم کم با کاهش ارزش پول ایران
این واژهها در ضربالمثلها برای نشان دادن بیارزش بودن
چیزی کاربرد یافت/.خبرآنالین
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مبارزه با فساد اقتصادی این روزها به مطالبهای ملی تبدیل شده تا جایی که
در کوچه پسکوچههای این مملکت کسی را نمیتوان پیدا کرد که خواهان
مبارزه با فساد نباشد اما برای پاسخ به این مطالبه ملی فقط نباید از دولت توقع
کنش و واکنش داشت .آنچه میتواند در مبارزه با فساد موثر واقع شود ،اعمال
نگاه ساختاری و سیستماتیک و پرهیز از اتخاذ روشهای جزیرهای است.
آالرمهای وضعیت جنگ اقتصادی از روزهای نخست سال  97با التهاب در
بازار سکه ،ارز و مسکن به صدا درآمد و اردیبهشت ماه ترامپ با عمل به
وعده انتخاباتیاش رسما جنگ اقتصادی با ایران را آغاز کرد .از همان روز
اخبار و تحلیل درباره تحریم ها و مبارزه با مفاسد اقتصادی به ن ُقل محافل
رسانه ای تبدیل شد گویا این دو ارتباط مستقیمی با هم دارند.
به هم ریختگی عرصه اقتصادی متأثر از تحریم ها به مثابه آب گل آلود
برای ماهی گیری فرصت طلبان شد.دولت خروج و ورود ارز به کشور
را کانالیزه کرد اما برخی به بهانه واردات کاالهای اساسی ارز  4200تومان
گرفتند و کاالهای دیگری را وارد و با قیمت های نامتعارف روانه بازار
کردند .در موضوع واردات خودروهای خارجی آش آنقدر شور بود که بنا
بر گزارش وزارت اطالعات تخلفات از طریق ثبت سفارشهای غیرقانونی و
اخالل در بازار موجب تشدید واردات خودرو و خروج گسترده ارز از کشور،
ایجاد تقاضای کاذب و افزایش بی رویه قیمت ،کسب سودهای نامشروع و
بروز پدیده داللی در حوزه ثبت سفارش اتفاق افتاد و طبق گزارش وزارت
صمت تخلفات از طریق دستکاری در تاریخ ثبت سفارش ،تغییر در عنوان
کاالی مورد سفارش و تخلف در نحوه و زمان پرداخت وجه انجام شد .در
این گزارش متخلفان اصلی برخی کارکنان وزارت صمت ،تعدادی از وارد
کنندگان خودرو و چند نفر از کارشناسان شرکت رایانهای طرف قرارداد برای
پشتیبانی از سامانه ثبت سفارش معرفی شدند .متعاقب آن رئیس جمهور دست
به قلم شد و فرمان  6بندی خطاب به معاون اول ،معاون حقوقی ،وزیر اقتصاد،
وزیر صمت ،وزیر دادگستری و قوه قضائیه برای برخورد و مجازات مجرمان
و متخلفان صادر کرد (اینجا) .او همچنین  3هفته بعد برای برخورد با متخلفان
ارزی ،دستور داد تا نام آنهایی که از ارز دولتی استفاده کردند اما کاالی خود
را در مهلت مقرر به کشور نیاوردهاند ،در لیست سیاه قرار گیرند(اینجا)؛ در
گفتگوی تلویزیونی با مردم نیز تأکید کرد« :با مفسد ،فاسد و اخاللگر در حقوق
مردم باید برخورد کرد و هیچ رحمی هم نباید داشت .به همه کسانی که ارز از
دولت گرفته بودند ،مهلت سه ماهه دادیم و به آنان گفتهایم باید اعالم کنند که
چه کاالیی را وارد کردهاند ،آن کاال کجاست و اینکه چگونه قیمت آن محاسبه
شده است تا ببینیم چقدر از ارزی که به آنان اختصاص داده شده خرج واردات
کاالهای مشخص شده است .البته که در این زمینه حتما فساد انجام شده ،اما
باید کم و کیف آن به درستی مشخص شود.

نتیجه کمپین فرزندت کجاست؛
خانهنشینی دختران ،صادق نبودن برخیها

اخیرا کمپینی در فضای مجازی به راه افتاده که از مسئوالن
میخواهد اعالم کنند فرزند آنها هم اکنون در کجا مشغول
است️ .در جمع بندی پاسخ مسئوالن در این کمپین برخی
تحلیلگران گالیه کردهاند چرا دختران مسئوالن در خانه
نشستهاند و کار نمیکنند؟ آنها قویا بر این اعتقاد هستند
جامعه به شدت مردساالر ایران اجازه حضور اجتماعی
به زنان و دختران حتی مسئوالن کشور را هم نمیدهد️.
همچنین پس از انتشار برخی اسامی و نامهای فرزندان
مسئوالن ،مشخص شد برخی از مسئوالن چندان صادقانه با
این کمپین مواجه نبودهاند /.خبرآنالین

رونق بازار افشاگری های کاذب

البته ناگفته نماند در فضایی که همه تریبون های رسمی کشور مبارزه با مفاسد
اقتصادی را فریاد می کنند ،برخی نیز هوای موج سواری سیاسی کردند و
تحت عنوان «افشاگری» به مدد فضای مجازی بر طبل رسوایی نیروهای
جریان رقیب کوبیدند .در واقع آنها بیش از آنکه فسادزدایی کنند ،افشاگری را
ابزار تسویه حساب قرار دادند غافل از آنکه اقدام شان اسباب ناامنی فضای
کسبوکار را فراهم می آورد.
رهبر معظم انقالب در سخنرانی اخیرشان اعالم کردند :برخی درخصوص
فساد به گونه ای صحبت می کنند که گویا همه نظام فاسد است و ادعای فساد
سیستمی و فراگیر می کنند در حالی که اینگونه نیست و ما در کشور ،مدیران
پاکدست و مؤمن فراوانی داریم و اینگونه سخن گفتن ،ظلم به این افراد و ظلم
به نظام اسالمی است .در نظام اسالمی حتی تعداد کم افراد فاسد ،زیاد است و
باید با آنها قاطعانه برخورد شود .افراط و تفریط غلط است .برخی در صحبت
ها و نوشته های خود بی مالحظه هستند .نمی توان فساد در برخی دستگاهها
و یا در میان برخی افراد را به کل کشور تعمیم داد

واقعیت چیست؟

واقعیت این است که با خروج آمریکا از برجام و اعمال بخش اول تحریم
ها ،کشور در شرایط خاصی به لحاظ اقتصادی قرار گرفته اما منتقدان دولت
مشکالت موجود را فقط ناشی از سوءمدیریت دولت روحانی توصیف و
تبلیغ می کنند .در حالیکه هر کدام از قوا و دستگاه های حاکمیتی برای سامان
بخشی به اوضاع اقتصادی باید نقش خود را ایفا کنند .به عنوان مثال متولی
اصلی تأمین امنیت برای سرمایهگذاری اقتصادی در کشور قوه قضائیه است و

اصالحطلبان نسبت
به دولت روحانی

نمکنشناسی نکنند

حبیبی دبیرکل حزب موتلفه،گفت:
اصالح طلبان هم می خواهند پست های
مدیریتی را داشته باشند و هم مسئولیت
گرفتاری ها و مشکالت پدید آمده در کشور
رانپذیرند.اکثریتپستهایمدیریتیدولت
در اختیار اصالح طلبان است .قصد دارند در
انتخابات ۱۴۰۰خودراازعملکرددولتآقای
روحانیمبراکنند/تسنیم

رکود سیاسی ،دانشجویان
را بیشناسنامه میکند

محمود صادقی ،عضو کمیسیون آموزش و
تحقیقاتمجلسگفت:فعالیتهایسیاسی
دانشجویان دچار نوعی رکود است ،تحرک و
پویاییدربینتشکلهایدانشجوییدرهمه
طیفها از جمله اصولگرا و اصالحطلب
دیده نمیشود ،مسئلهای که نیازمند بررسی
است .سرخوردگی بین اقشار مختلف
دانشجویی ایجاد شده و این موضوع را می
توانیم در نشریات مختلف دانشجویی نیز
مشاهده کنیم /.ایرنا

دستگاه قضائی باید به اندازهای فضای اقتصادی ایران را امن و مطمئن کند
که سرمایهگذاران داخلی و خارجی برای سرمایهگذاری در ایران ترغیب
شوند .از جمله کارهایی که می تواند در این زمینه مورد توجه قرار گیرد،
ارائه گزارش شفاف به مردم درباره هر پرونده مفاسد اقتصادی است .این
اقدام ضمن آنکه نمی گذارد ابهام و سئوالی در ذهن مردم باقی بماند ،اعتماد
عمومی را به نظام قضایی کشور ارتقاء می دهد .بر همین اساس اخیرا
رئیس قوه قضائیه در نامهای به رهبر معظم انقالب اسالمی با اشاره به جنگ
اقتصادی دشمن علیه ملت ایران و همسویی اخاللگران و مفسدان اقتصادی
با اهداف دشمن ،درخواست کرد ،اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و
سریع در چارچوب قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشور و
قانون مجازات اسالمی داده شود .رهبر انقالب اسالمی نیز با این پیشنهاد
موافقت و اعالم کردند :مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادالنه انجام
گیرد و در مورد اتقان احکام دادگاهها دقت الزم توصیه شود.
همچنین آیت اهلل جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری نیز خطاب به قوه
قضائیه تأکید کرد :الزم است دادگاه مفسدان و اخاللگران اقتصادی به صورت
علنی برگزار شود؛ چراکه برگزاری دادگاههای علنی این افراد بر اعتماد عمومی
جامعه اثر مثبت میگذارد و مردم را به انقالب و نظام دلگرم میکند.
از طرفی گرچه این روزها از زبان برخی نمایندگان مجلس شورای اسالمی
بیان می شود که در زمینه مبارزه با فساد خالء قانونی وجود ندارد اما نقش نهاد
قانونگذاری در مبارزه با فساد نه تنها کمرنگ نیست بلکه بسیار حائز اهمیت
محسوب می شود ،قوه مقننه در کنار تقویت ابزارنظارتی خود ،باید با اصالح
بسیاری از قوانین ،کشور را به سوی اقتصاد مردمی و تقویت بخش خصوصی
سوق دهد چون بدون شک دلیل اصلی اینکه در کشور تا به این اندازه فساد
اقتصادی وجود دارد ،دولتی بودن اقتصاد است.
رویکرد دولت روحانی نیز برای بازگرداندن نظم و آرامش به حوزه اقتصادی
و کوتاه کردن دست سودجویان ،این است که مانع تکرار تجربه پرهزینه و
فسادزای دولت دهم در دور زدن تحریم ها شود چرا که در آن دوره شاهد
تخلف ها و مفاسد اقتصادي کالنی به بهانه دور زدن تحريم ها اتفاق افتاد که
بابک زنجانی را از نمونه هایش می توان نامید .نتیجه آن شد که کاسبان تحریم
عالوه بر آسيب به منافع ملي ،موجب نارضايتي مردم و بدبینی مردم نسبت به
نهادهای حاکمیتی شدند بنابراین دولت دوازدهم با آسيب شناسي گذشته تمام
مساعي خود را در جهت جلوگيري از وقوع فساد در شرايط جديد به کار
می بندد و معتقد است شفافیت و دسترسی آزاد به اطالعات از بروز مفاسد
اقتصادی پیشگیری می کند و تسریع در فرآیند زمینه های فساد و مجازات
مفسدان اقتصادی ،به پیروزی در جنگ اقتصادی مقابل استکبار جهانی منجر
می شود.

عکس تذک ِر
پشت پرده
ِ
همایون شجریان به حجاب خانمها!

مراسمرونماییازآلبومموسیقی«ایرانمن»باآهنگسازیسهرابپورناظریوخوانندگیهمایونشجریان
که در تاالر وحدت برگزار شد ،حاشیههایی را به همراه داشت .یکی از این حاشیهها ،انتشار دو عکس
ازاینمراسمبودکهمتنتوضیحیهمراهآن،مدعیتذکرهمایونشجریانبهحجابیکخانمحاضر
درتاالروحدتشدهبود .آوامشکاتیان،خواهرزادههمایونشجریان،بارداینادعا،متنیرادراینستاگرام
منتشر کرد .او نوشت« :اين عكس که با عنوان (تذکر به پوشش یکی از خانمهای حاضر در مراسم
رونمایی) توسط فارس نیوز منتشر شده است ،شیطنت خبرنگاری (و از نگاه خودشان خوشبينانه! )
سوءتفاهمیبیشنیست.آنسهنفردرعکسخانوادههمايونشجریانهستندونفروسطکهدرحال
درستکردنروسریجلویدوربینخبرنگاراناست،منهستم؛آوامشکاتیان(خواهرزادههمايونجان)
اخرین چیزی که ایشون بخواهند در این دنیا ّ
متذكر شوند باز هم روسری افتاده بانویی نا آشنا در مراسم
رونمایینیست،ایکاشخبرنگارانیکهازمقابلصحنههمینلحظهراثبتکردهاند،تصاويررامنتشر
کنندتاحرفمنسندیتپیداکند».

نگـــاه
بامداد زاگرس – فاطمه راوندی

یا د د ا ش�ت

آزادی بیان یا آزادی زبان ،مساله این است!

یکی از مزایای فضای مجازی علی الخصوص
اینستاگرام این است که افراد لزومی نمی
بینند نقاب یک چهره ی مودب ،محترم،
بافرهنگ ،متدین و ...را بزنند ،بنابراین به
راحتی می توانند درونیاتشان را در معرض
نمایشبگذارند.
این بسیار خوب است! بسیار بسیار خوب!
بی پرده سخن گفتن و اظهارنظر کردن می
تواند از محاسن باشد ولی تا کجا؟!
اصطالح آزادی بیان این سال ها باب شده
است ،اما چقدر از ماهیت این اصطالح آگاهیم؟!
آزادی بیان به شکل ساده عبارت است از« :بیان اندیشه
و تفکر فردی تا زمانی که منجر به نقض حقوق و حریم
ارزشی دیگران نشود».
اما گاه به جایی می رشد که تعبیر ما از آزادی بیان و
صراحت لهجه می شود «همه چیزگویی جاهالنه»!
تا به حال اندیشیده ایم آیا به ما ارتباطی دارد قد فالن
بازیگر از همسرش کوتاه تر است؟
یا چرا فالن شخص معروف همچنان در وادی غفلت به
سر می برد و بینی نامعقولش را راهی اتاق عمل نکرده
است؟!
من مخاطب ربط دارد چرا فالن شخص
به
قطعا
ِ
تصمیمی برای بچه دار شدن ندارد ،و این امر دال بر
غیرپایبند بودن اوست به حریم خانواده! و صد البته که
من به عنوان یک فرد دارای آزادی بیان حق دارم اگر از
چهره کسی خوشم نیامد با واژه های سیاه ،عیوب چهره
اش را یادآور شوم!
چرا در قانون اساسی برای افرادی که با وجود معلولیت،
نقصان ظاهری و ...به خود اجازه داده از ظاهرشان
عکس منتشر کنند و چشمان زیباپرست ما را بیازارند،
مجازاتی درنظر گرفته نشده است؟!
این که منش ًا تلخی این زبان مجازی ما ،خشم درونی،
حسادت و یا هر عنصر نامطلوب دیگری است بماند.
مساله این جاست که تمام این اظهارنظرات زهرآگین
را انتقاد تلقی کرده ،و اعتراض مخاطبمان را بی جنبگی
می پنداریم و تمام این ها را به حکم آزادی بیان
مشروعیت می دهیم.

دشنام دادن ،اظهارنظرات جانبدارانه ،تخریب کالمی،
تهمت و افترا بستن بدون ذره ای
آگاهی و ...بیشتر از آن که آزادی
بیان باشد ،لیچارگری زبان است.
کسی حق ندارد از من بهتر،
موفق تر ،زیباتر ،باسوادتر ،با
اخالق تر و ...باشد ،چون من
نتوانستم و یا نخواستم این
صفات را در خود پرورش دهم.
بنابراین مجازات بی کفایتی من،
سرکوب محاسن آن هاست.
از چه زمانی به ما تلقین شد بترسیم از ابراز یا تایید
محاسندیگران؟
چندبار بهای تعریف کردن از همکارمان ،توبیخ و تنزل
درجه ی ما شد؟!
چند بار تحسین مهارت یک دوست ما را ناتوان و عاجز
ساخت؟
به تعبیر دکتر علی رضا شیری ،روان درمانگر برجسته ی
کشورمان ،شاید ریشه ی برانگیختن منفی ما از مشاهده
ی صفات مطلوب دیگران ،در تله بی ارزشی درونی ما
نهفته باشد .به تعبیر ساده تر ،فردی که از درون احساس
بی ارزشی می کند ،هر ویژگی مثبت دیگران را ،بصورت
ناخوداگاه زخمی بر روح و روان خود تلقی می کند و
تالش می کند با انکار صفات مطلوب وی ،خود را تسلی
بخشد.
از سوی دیگر ،گاهی باید خود را در جایگاه طرف مقابل
فرض نمود تا ببینیم چنین اظهارنظراتی از سوی دیگران
چقدر برایمان قابل پذیرش بوده و رنجیده خاطرمان نمی
کند .آیا با روی باز پذیرای هرگونه اظهار نظر شخصی و
غیرشخصی هستیم یا بصورت ناخودآگاه در برابر پرتاب
تیرهای کالمی به حریم خود جبهه می گیریم؟!
کاش فراموشمان نشود که با اسارت در این تله ی
شخصیتی مخرب و به دنبال آن واکنش های آسیب
رسان گفتاری ،به تدریج تبدیل به ملتی می شویم که
خوبی ها را دفع و انکار می کند ،دستاوردهای دیگران
روح و روانش را آشفته می سازد و بهای ساختن فردیت
مطلوب خود را شکستن دیگران می داند.

حمید نورانی

د ر ش�هر

نقدی بر مناسب سازی فضاهای شهری اهواز با تاکید بر نیازهای افراد کم توان
معلولیت به منزله پدیده ای زیستی و اجتماعی ،واقعیتی است
که تمام جوامع،صرف نظر از میزان توسعه یافتگی،اعم از
کشورهای صنعتی و غیر صنعتی با آن مواجه هستند.
ارزیابی فضاهای عمومی با توجه به نیازهای معلوالن و جانبازان
و برنامه ریزی برای آنان یکی از ضروریات هر جامعه،بخصوص
جامعه ماست که بعد از جنگ تحمیلی با جمع زیادی از جانبازان
و معلوالن مواجه شده است.
مناسب سازی فضاهای شهری ،برای معلولین جسمی و عابران
پیاده از جمله رویکردهای عدالت محورانه در برنامه ریزی و
مدیریت شهری معاصر محسوب می شود .با وجود این بسیاری از عرصه های
عمومی شهری همچون گذرگاه ها،پارک ها و مراکز شهری در اغلب شهرهای
ایران نظیر اهواز با معضل نامناسب بودن فضا برای استفاده از معلولین و عابران
پیاده مواجه هستند .پیاده روی و تنفس هوای سالم یکی از نیازهای مهم و اساسی
انسان است که متاسفانه در شهر اهواز مورد بی توجهی و بی مهری قرار گرفته
و شاید هم به فراموشی سپرده شده است .شهر محل زندگی و ارتباط انسانها با
یکدیگر است ،این ارتباط در فضایی به نام پیاده رو ،زندگی اجتماعی شهر را رقم
می زند و هر چقدر این فضاها ایمن،امن ،روشن،زیبا ،متنوع و متفاوت باشد زندگی
اجتماعی شهر قوی تر ،واضح تر و پایدارتر خواهد بود .شهر را نباید فقط محل
سکونت دسته ای از افراد و مرکز قراردادها دانست بلکه شهر فضای تعامل افرادی
با توانایی ها ،روحیات،افکار ،آداب و رسوم ،اعتقادات و احساسات مختلف است .از
این رو شهر سالم را می توان شهری دانست که همه شهروندان بتوانند از خدمات
آن جامعه بهره مند شوند.
این محیط شهری باید ارائه دهنده خدمات بیشتر به اقشار آسیب پذیر باشد تا این
گروه از صحنه جامعه محو نگردد و به فراموشی سپرده نشوند.
مناسب سازی فضاهای شهری بستر کالبدی در جهت رسیدن به فرصت های
برابر برای همه افراد و اقشار جامعه به منظور تحرک و جابجایی در سطح شهر
و دسترسی هر فرد به تمامی فضاهای شهری از ضروریات رشد و توسعه جامعه
محسوب می شود .از آنجایی که شهر اهواز،شهری با شدت میزان حرارت هوا،
طوالنی بودن فصل گرما،شدت رطوبت در مواقع شرجی هوا ،وزش بادهای گرم
و پر گردوغبار اهمیت و ضرورت توجه به مناسب سازی پیاده روها و فضاهای
شهری با توجه به نیازهای معلوالن و جانبازان دو چندان می شود.
شهر اهواز نسبت به سایر شهرهای پیشرفته در زمینه طراحی و مناسب سازی
فضاهای شهری برای معلوالن و جانبازان بسیار عقب است.
با نگاهی به تجربیات شهرهای مختلف درمی یابیم که عمال شهر اهواز هیچ
گونه فعالیتی مبنی بر طراحی و یا مناسب سازی پیاده رو صورت نپذیرفته است.
 مجهز نبودن چهارراه ها و تقاطع های شهر به عالیم هشدار دهنده برایمعلوالن

 نبود آسانسور مناسب در پاساژها و ساختمان های اداری ناصافی معابر و خیابان ها در سطح شهر اهواز شیب نامناسب و عدم کف سازی معابر به خصوص در فصلزمستان
 نبود امکانات اجتماعی در محیط های شهری مانند توالتفرنگی،سرویسهایبهداشتیمناسب
 وجود پستی و بلندی و عدم یکنواختی و عدم اتصال مناسبپیاده رو و خیابان (اختالل بین پیاده و خیابان)
 لغزندگی،کف های خاکی ،عرض کم پیاده روها ،شیب طولیو عرض نامناسب ،سدمعبر کیوسک ها ،وجود پله در پیاده رو  ،پارک اتوموبیل ها
در پیاده رو و بستن راه عبور ،وجود مصالح ساختمانی و بنایی در پیاده روها ،نبود
تجهیزات الزم برای سوار شدن به ناوگان حمل و نقل عمومی از مهم ترین
مشکالت فضاهای شهری اهواز برای این گروه از شهروندان می باشد.
آنچه در دانش طراحی شهری برای فضاهای شهری ارزش می باشد نقش
اجتماعی و تعاملی است که این فضا در زندگی جمعی شهروندان ایفا کند.
پس با طراحی مناسب فضاهای شهری اهواز و مناسب سازی آن می توان با
معلولین در تعامل اجتماعی بود .رفع موانع در شهر ،می تواند اقدامات مهمی که
مشارکت هر چه بیش تر معلوالن در فعالیت های اجتماعی و حضور در فضاهای
شهری را برای آنان تضمین می کند.
تامین شرایط زندگی از مهم ترین عوامل جذب معلولین در جامعه به شمار می رود.
معلوالن و جانبازان به عنوان شهروندان جامعه دارای حق و حقوقی هستند که باید
به آن ها توجه شود .از جمله این موارد که باید در نظر قرار گیرد ،موضوع طراحی
و مناسب سازی فضاهای شهری برای این قشر است به صورتی که اگر معلول یا
جانباز به دلیل نامناسب بودن فضاهای مختلف شهری قادر به دسترسی به مکان
ها و فضاهای مورد نیاز خود نباشد با مشکالت و تنگناهای متعددی مواجه خواهد
شد .در یک نتیجه گیری می توان بحرانی و نامناسب بودن این موضوع در سطح
شهر اهواز را ذکر نمود .پیاده رو موضوعی حیاتی و بسیار مهم در ارتباط با افراد
دارای معلولیت در فضاهای شهری است و آثار مستقیمی بر روی زندگی تمام افراد
به خصوص معلوالن و جانبازان دارد.
درپایان می توان پیشنهاداتی در جهت بهبود شرایط فعلی بمنطور مناسب سازی
فصاهای شهری اهواز با تاکید بر نیازهای افراد کم توان ارائه داد که عبارتند از:
 احداث پیاده روهای غیرلغزنده و سخت جلوگیری از اختالف پوشش های کف در یک مسیر کوتاه و هماهنگ کردنکف پوشها برای ممانعت از خطر لغزندگی افراد.
 برای دستیابی به محیط مناسب برای معلوالن و جانبازان ،الزم است شبکهمعابر شهری اهواز شبکه پیاده و شبکه ارتباطی پیاده به گونه ای طراحی شود که
معلوالن و جانبازان به خوبی بتوانند به نقاط مختلف شهری دسترسی پیدا کنند.

ر و ی خ�ط

وحید حاج سعیدی

محاسبه سن مدیران و علوم خفیه!
از وزیر علوم ،تحقیقات و فن
آوری  ،اساتید دانشگاه و دبیران
ریاضی پنهان نیست از شما چه
پنهان ما همیشه خدا فکر می
کردیم علم ریاضی کماکان
قانومند و اسطقس دار است و
مو الی درز قوانینش نمی رود.
اما ظاهراً در ریاضی هم همیشه
دو تا دو تا چهار نیست و گاه ًا می
توان در ساختار اعداد هم دخل و تصرف کرد.
همیشه که نباید در دیتا بیس سایت ها دخالت
کرد و خودروی غیر قانونی وارد کرد! در واقع
یکی از رموز داشتن مدیریت موفق و کارآمد در
عصر حاضر به کارگیری علماالعداد یا همان عدد
شناسی است .در جریان هستید که علماالعداد
جزء علوم خفیه و دارای قدمت طوالنی است و به
ادعای باورمندان ،یعنی تفسیر اعداد به وسیله اعداد
که در طالع بینی استفاده میشود .البته باید توجه
داشت که ذهنیت و تلقین در عددشناسی خود یک
ترفند برای معنا دار کردن اعداد است که در حال
حاضر نیز کاربردهای فراوانی به ویژه در محاسبه
برخی آمار ها نظیر تورم ،تعداد شاغلین ،خط فقر،
ضریب جینی و  ...دارد .به عنوان مثال چند روز
قبل معاون رییس جمهوری و رییس سازمان
اداری و استخدامی کشور فرمودند :سال گذشته
سن متوسط مدیریت در کشور  ۴۸سال بود که در
برنامه ششم توسعه این عدد به  ۴۰سال میرسد.
حال اینکه چطور با این همه مدیر بازنشسته و
خسته که دوباره پس از بازنشستگی دعوت به کار
شده اند؛ یا بدون تغییر در کابینه و زبانم الل استعفا
یا حتی برکناری یک مدیر در سطوح پائین تر،
سن مدیریت به  40سال می رسد ،رازی نهفته
است و این از شگفتی های علم ریاضیات است.
چرا که بر اساس منویات و آموزه های علم االعداد
 ،با ترفندی خاص با اعداد بازی می شود و آنها
معنادار می شوند! این بازی گرفتن از اعداد آدم
را یاد کارتون نوستالژیک «سایمون در سرزمین

اعداد» ساخته برنارد کریبینز در
دهه  60می اندازد!
شاید شما هم فکر کنید اولین
و دم دست ترین راهکار برای
کاهش سن مدیریت در کشور
صِ غر سن است ( .صحبت از
صغر سن شد یاد استاد کعبی
افتادیم که می فرمود :زمانی که
در تیم منتخب زیر  21سال جام
جهانی  2006قرار گرفتم دقیق ًا  31سال داشتم!
بگذریم)...
اما به خاطر داشته باشید صغر سن یک روش غیر
مدیریتی است و با علم االعداد هم کام ً
ال در تضاد
است و  360درجه زاویه دارد .چرا که بر اساس
علم االعداد باید با ساختار عدد بازی کرد نه با
ظاهر عدد ...یعنی به جای تغییر عدد یا به عبارتی
تغییر سن ،می توان نحوه محاسبه سن مدیریت را
تغییر داد .به عنوان مثال سن مدیریتی را می توان
بر اساس سال های مدیریت محاسبه کرد که در
این صورت مدیران ما خانه ُپرش ،با وجود 70
سال سن 20 ،یا  30ساله هستند! البته محاسبه
به صورت نقطه به نقطه ،سن شهری و روستایی،
مدیریت پروازی که فقط دو روز در هفته محاسبه
می شود و  ...از دیگر روش های محاسبه سن
مدیریتی است .برای یافتن سایر روش ها هم
خودتان تقال کنید .بیل که به کمرتان نخورده
است!
البته بین خودمان بماند مشکل تنها سن و سال
مدیران نیست .چرا که برخی کارشناسان ،دوران
مدیریت را با دوران نوجوانی یا به عبارت دقیق
تر بحران نوجوانی برابر می دانند .دیدید نوجوان
هر خبطی می کند روان شناسان معتقدند اقتضای
سن و سال است و برخورد قهری نکنید .همین
اتفاق در حوزه مدیریت نیز دیده می شود و کسی
حق ندارد مدیران را تحت هر شرایطی بازخواست
کند ،به ویژه مدیرانی که موی سفید را در آینه دیده
اند! خدا به خیر بگذراند...

جا معه
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مریم صدراالدبایی

قصهاسپانسرهایزیرمیزی
و برنامههای پربیننده

ماجرای رابطه مالی میان اسپانسرها و تهیهکنندگان برنامههای تلویزیونی پرمخاطب زوایای پنهان بسیاری
دارد .اینکه اسپانسرها حاضرند برای پیوستن به برنامه چه کارهایی بکنند.
در سالهای بعد از انقالب تا پایان جنگ  ،پدیدهی تبلیغات در رسانههایی مثل تلویزیون مذموم شناخته
میشد و بارها در برنامههای مختلف به نقد اصل تبلیغات برای كاالهای مصرفی در رسانههای پیش از
انقالبمیپرداختند.
با پایان گرفتن جنگ  ،تبلیغات به شیوه ای زیرپوستی و آرام آرام راهش را در فواصل بین برنامه ها به
خصوص پربینننده ترین ها پیدا كرد.
كار كه باال گرفت با رونق گرفتن اقتصادی در سال های بعد از جنگ  ،شركت های تبلیغاتی دست به كار
شدند تا برنده مزایده های تبلیغات برای صدا و سیما شوند كه اوج این فعالیت ها در دهه  ٧٠و  ٨٠بود
و خیلی هایشان از بركت این اتفاق به ثروت عظیمی رسیدند .رفته رفته با ورود اینترنت و ماهواره  ،از
اهمیت عمومی تلویزیون كاسته شد مگر برنامه هایی كه گل می كرد مثل برخی سریال ها و تاك شوها
به خصوص وقتی مناسبتی هم در كار بود مثل ماه رمضان یا عید نوروز.
طبیعی بود كه صاحبان آگهی بخواهند سراغ برنامه ها ،سریال ها و مجری های محبوب بروند و طبیعی
تر این كه  ،صاحبان برنامه در برابر چند گزینه قرار بگیرند و دست به انتخاب بزنند .در این مرحله به
جای این كه رسانه  ،اسپانسر را به تهیه كنندگان برنامه های پرطرفدار معرفی كند  ،خود تهیه كننده با
یكی از این چند گزینه به توافق می رسد و گزینه ی نهایی را طبق قرارداد به سازمان معرفی می كند و
از ده درصد حق آورنده هم برخوردار می شود.
اما باز هم این تمام ماجرا نیست! حاال تهیه كننده ای كه در برابر چند درخواست اسپانسری قرار دارد
باید با یكی از آن ها به توافق برسد اما این توافق به روشی زیرمیزی و بدون عقد قرارداد به صورت
هدیه ای كه شامل هیچ مالیاتی هم نمی شود صورت می گیرد .این قصه چند سالی است كه در برخی
برنامه های مطرح اتفاق می افتد در مصاحبه ای كه یكی از مجریانی كه مورد اتهام دریافت هدیه از سوی
موسسه ای مالی و اعتباری با یكی از مجریان مطرح دیگر  ،همین چند وقت پیش جهت رفع اتهام در
شبكه سه انجام داد ،مجری متهم از دیگری پرسید مگر برنامه ی خودت اسپانسر ندارد؟ مجری دیگر با
حالتی لكنت گونه گفت چرا ! بعد او پرسید مگر می شود ما برویم زیر برگه ای را به اسم هدیه امضا
كنیم و قرارداد ببندیم ؟
البته در این قضیه شاكی وجود ندارد ،صاحب آگهی می داند هزینه ی اسپانسرینگ از هدیه جداست
و برای این كه دیده شود حاضر است این هزینه را تقبل كند ،تهیه كننده كه حتما راضی است و صدا
و سیما هم كه بار مالی برنامه سازی اش را فقط از چند برنامه و سریال محدود می تواند جبران كند به
همین چند نفری كه برایش آورده ی مالی دارند اجازه می دهد بدون هیچ حسابرسی و سوال و جوابی به
راهشان ادامه دهند و درست از همین موقع است كه برنامه ها سیر نزولی شان را طی می كنند و به جای
باال بردن محتوا و انتخاب دقیق تر مهمان و كار تحقیقاتی و اصل درست برنامه سازی  ،طریق عادت را
می پیمایند و روز به روز از تعداد مخاطبانشان كاسته می شود.
البته كه این ادعا یك راه حل ساده دارد ،می شود میزان دارایی هر كدام از افراد مطرح تلویزیون را كه
تعدادشان به انگشت های دو دست هم نمی رسد ،قبل از دوره ای پنج ساله بررسی كرد كه اگر این
حجم از داده ی مالی توسط كارهای دیگری نظیر داشتن دفتر تبلیغاتی و یا منبع درآمد دیگری تامین
شده باشد ،قابل اثبات است.
اگرچه به نظر می آید در هجمه ی اخبار این روزها ،این اتفاق آن قدرها بزرگ نیست كه بخواهد فكر
حسابرسان و افكار عمومی را آن قدرها درگیر كند اما در هیاهوی فشار اقتصادی و درآمدهای سخت
 ،بی انصافی است بابت برنامه هایی كه از یكجا به بعد به خاطر اسپانسر و نه به خاطر مردم ساخته می
شوند  ،این همه منّت سر مردم گذاشت!
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نزدیک به یکهفته پیش بود که عبدالصمد خرمآبادی ،معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی و عضو کارگروه تعیین
مصادیق مجرمانه گفته بود« :حجم فعالیت کاربران ایرانی در  ۲۰هزار کانال پر بازدید تلگرام باز هم کاهش یافته و میزان کاهش فعالیت در تلگرام
از  ۴۵درصد به  ۴۷.۵درصد رسیده است ».این در حالی است که پیامرسانهای داخلی نزدیک به  ۶هزار کاربر و تلگرام نزدیک به  ۴۴میلیون کاربر
در بین مردم ایران دارد .همین آمار نشان میدهد که تعداد کاربران پیامرسانهای داخلی را نه میتوان موجی دانست که نشاندهنده مهاجرت از پیامرسانهای
خارجی باشد و نه میتوان آن را یک پروژه موفق دانست .پروژهای شکستخورده که برخی مسئوالن تالش ناشیانهای برای وارونه جلوهکردن آن دارند.
عبدالصمد خرمآبادی می گوید« :میانگین بازدید از ۲۰هزار کانال
پر بازدید تلگرام در سه ماه قبل از فیلتر تعداد ۲,۳۱۹,۸۶۲,۱۵۵
بازدید بوده و در یک ماه اخیر به میانگین ۱,۲۲۰,۹۹۷,۶۱۱.۶۸
بازدید کاهش یافته است .این کاهش فعالیت درتلگرام به آن دلیل
است که بسیاری از کسب وکارهای اینترنتی فعالیت خود را به
پیامرسانهای داخلی منتقل کردهاند .هرمقدار از حجم فعالیت
پیامرسانهای خارجی کاسته و به فعالیت پیامرسانهای داخلی
افزوده شود ،به همان نسبت شبکه ملی اطالعات تقویت میشود
و از اشراف اطالعاتی بیگانگان برکشور کاسته خواهد شد .اگر
بر اساس اعالم رئیس مرکز ملی فضای مجازی تا  ۱۵شهریور
خدماتدهی هاتگرام و تلگرام طالیی به پیامرسان خارجی تلگرام
قطع شود؛ موج سوم مهاجرت به پیامرسانهای داخلی شروع
میشود و قدم بزرگ دیگری بهسوی استقالل فضای مجازی
کشور برداشته خواهد شد».

 ۴۴میلیون در مقابل  ۶میلیون

پیامرسان سروش در برنامه بازار ۴ ،میلیون بار ،آیگپ  ۲۰۰هزار،
بله  ۵۰۰هزار ،بیسفون  ۵۰هزار ،گپ  ۵۰۰هزار و ویسپی ۲۰۰
هزار بار دانلود شده است .پیامرسانهای مرتبط به تلگرام هم
مانند هاتگرام  ۵میلیون بار دانلود شده و اپلیکیشنهای دیگر مانند
تلگرام الکچری ،سیاه ،طالیی ،آبی ،پیشرفته ،هوشمند ،نارنجی،
مکس و  ...در بازار هستند ولی امکان دانلود آن وجود ندارد و
این پیغام را نشان میدهد« :این برنامه به دستور کارگروه تعیین
مصادیق محتوای مجرمانه ،از حالت انتشار خارج شده است».
اپلیکیشن تلگرام هم بعد از فیلترینگ از بازار حذف شد و امکان
دانلود آن وجود ندارد .با این حال تلگرام در ایران  ۴۵میلیون کاربر
دارد که محمدجواد آذری جهرمی گفته بود« :بعد از فیلترینگ
فقط یک میلیون نفر این نرمافزار را پاک کردهاند ».در واقع
پیامرسانهای داخلی نزدیک به  ۶میلیون کاربر و تلگرام نزدیک به
 ۴۴میلیون کاربر دارد.
هاتگرام و تلگرام طالیی هم که بعد از فیلترینگ تلگرام پررونق
شد ،هدف اصلیاش این بود که کانالهای با محتوای نامناسب را
فیلتر کند و بهنوعی یک نسخه ایزولهشده داخلی از تلگرام بود .در
همین میان مدیر هاتگرام و تلگرام طالیی به روزنامه فرهیختگان

آگهی فقدان سند

آقای/خانم عباس صافی با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی شده دفترخانه  208اهواز مدعی است که سند مالکیت ششدانگ
پالک  1570/2612واقع در بخش  3اهواز در صفحه  215دفتر  141ذیل ثبت  37787بنام زهره عبدالعباس ثبت و سند
مالکیت صادر و تسلیم گردیده و برابر سند قطعی شماره  142159مورخ  81/7/17تنظیمی دفترخانه  60اهواز نامبرده /مع
الواسطه انتقال قطعی یافته که برابر اسناد  ..............تاریخ  ...............تنظیمی دفترخانه  ............اهواز به نفع  ...........در رهن
است که به علت سهل انگاری مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده  120آیین 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 .
تاریخ انتشار97/5/27 :
شماره 5/1223 :م/الف
قادریان -رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه سه اهواز

گفته است« :من و یکی از دوستانم به این دلیل که پسران ۱۳
سالهای داشتیم ،به این فکر افتادیم یک کالینت تولید کنیم که این
نسخه از تلگرام از نظر محتوا امن باشد .در خارج از ایران ابزارهای
فیلترینگ بهفروش میرسند و نگاه بدی به آن وجود ندارد؛ بهطور
مثال خانوادهها هزینه میکنند تا یک سیستم فیلترینگ تهیه کنند و
روی سیستم کامپیوتر فرزندانشان نصب کنند تا آنها هر محتوایی
را نبینند ،ما هم تقریبا چنین ایدهای داشتیم و تصمیم گرفتیم در
بلندمدت یک کالینت کودک تولید کنیم .از حدود دو سال پیش
فعالیت داشتیم و نحوه کارمان هم مشخص بود .فقط درحالحاضر

با فیلترشدن تلگرام کمی کارهایمان بزرگتر شده است.
همین آمار نشان میدهد که تعداد کاربران پیامرسانهای
داخلی را نه میتوان موجی دانست که نشاندهنده مهاجرت
از پیامرسانهای خارجی باشد و نه میتوان آن را یک پروژه
موفق دانست .پیامرسانهای داخلی بهویژه سروش نسخه
کپی شده و ضعیفی از تلگرام است که اقبال چندانی مگر به
زور در بین مردم نداشته است .از تعداد دانلودها و افزایش
میزان دانلود فیلترشکنها هم میشود بهخوبی این را فهمید
که فیلترینگ تاثیر ناچیزی در استفاده مردم از تلگرام داشته
و اقبال عمومی به همین اپلیکیشن است .نتایج آخرین
نظرسنجی ایسپا در خرداد ماه سال جاری هم نشان میدهد
 ۷۹درصد از استفادهکنندگان پیامرسان تلگرام ،پس از فیلتر
در تلگرام ماندهاند .همچنین استفادهکنندگان از واتسآپ نیز
از حدود  ۱۲درصد در فروردین به حدود  ۲۵درصد در
خردادماه افزایش یافته است.
به عبارت دیگر ،تعداد کاربران اینستاگرام و واتسآپ در
این بازه زمانی به حدود  ۲برابر افزایش یافته است .سایر
شبکههای اجتماعی خارجی افزایش چشمگیری را تجربه
نکرده است و در حال حاضر فیسبوک  ۳.۶درصد ،توئیتر
 ۲.۷درصد و الین یک درصد استفادهکننده دارد؛ اما درباره
پیامرسانهای داخلی ،نتایج ایسپا نشان میدهد  ۱۸درصد
مردم حداقل از یکی از پیامرسانهای داخلی استفاده میکنند
که در این بین پیامرسان سروش در صدر استفاده مردم از بین
پیامرسانهای داخلی است .این پیامرسان که طبق نظرسنجی
ایسپا در فروردینماه سال جاری فقط  ۲درصد کاربر داشته
است ،در حال حاضر حدود  ۱۳.۵درصد استفادهکننده دارد.
آیگپ  ۲.۵درصد ،بله  ۱.۸درصد ،ایتا  ۲.۹درصد ،گپ ۱.۴
درصد ،بیسفون  ۰.۶درصد و ساینا  ۰.۴درصد استفاده کننده دارد.
در مجموع و بر اساس نتایح نظرسنجی ایسپا در خرداد ماه سال
جاری ۶۶ ،درصد مردم حداقل از یکی از شبکههای اجتماعی
استفاده میکنند که در این میان  ۴۶.۷درصد فقط شبکهای اجتماعی
خارجی را استفاده میکنند ۳.۹ ،درصد فقط شبکههای اجتماعی
داخلی را استفاده میکنند و  ۱۴.۱درصد هم شبکههای اجتماعی
داخلی و هم خارجی استفاده میکنند.

روی دیگر کمپین
فرزنـدت کجاسـت

مریم نوابینژاد

چالش فرزندم کجاست حتی اگر یک بازی باشد اما چند نکته دارد
که هر کاری می کنم اساسا ان ها را نمی فهمم.

آگهی فقدان سند

خانم مهتاب کالنتری با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی شده دفترخانه  269اهواز مدعی است که سند مالکیت ششدانگ
پالک  903/16122واقع در بخش  7اهواز در صفحه  10دفتر  351ذیل ثبت  60545بنام مهدی هیالی ثبت و سند مالکیت
/83 -252409الف صادر و تسلیم گردیده و برابر سند قطعی شماره  268810مورخ  89/12/21دفترخانه  2اهواز نامبرده
انتقال قطعی یافته که برابر اسناد  ..............دفترخانه  ...............نزد  .....................رهن است که به علت جابجایی مفقود
گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده  120آیین 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 .
تاریخ انتشار97/5/27 :
شماره 5/1219 :م/الف
افشین -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز

آگهی فقدان سند

آقای عبدالمحمد بیگدلی شاملو با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی شده دفترخانه  39اهواز مدعی است که سند مالکیت سه
دانگ مشاع از ششدانگ پالک  2263واقع در بخش  2اهواز در صفحه  100دفتر  10ذیل ثبت  1830بنام مهدی بیگدلی
شاملو ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده و برابر سند قطعی شماره  ...............دفترخانه  ................اهواز نامبرده/
مع الواسطه انتقال قطعی یافته که برابر اسناد  ..............دفترخانه  ...............نزد  .....................رهن است که به علت سهل
انگاری مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده  120آیین 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 .
تاریخ انتشار97/5/27 :
شماره 5/1228 :م/الف
نصرت اله -رئیس ناحیه ده ثبت شهرستان اهواز

اول اين كه چرا اكثر فرزندان اين افراد كه در
دانشگاه هاي خوب هم تحصيل كرده اند كارهاي
دولتي ندارند  ،اين به معني اين است كه پارتي
بازي نشده يا به معني عدم وجود كار مناسب با
تحصيالت است يا به معني اين است كه فارغ
التحصيالن دانشگاه هاي خوب كار پيدا نمي كنتد
يا به معني اين است كه به دليل موقعيت پدران شان
نيازي به كار كردن ندارند.
دوم اين كه يك جور مذمت زير پوستي در كار
كردن جنس مونث در اين توضيحات وجود دارد
كه دختران شان اگرچه تحصيالت باال دارند اما
رسيدگي به همسر و فرزندان شان را ترجيح مي
دهند و با وجود تحصيالت پزشكي يا فوق ليسانس
هاي معتبر يا خانه دارند و يا تدريس پاره وقت دارند
چون تربيت فرزندان شان برايشان اولويت است.
اينجا پرسش هاي بي شمار ديگري مطرح مي شود:
اول اين كه سياستمداران عزيز هزينه ي تحصيل
يك نفر در پزشكي و رشته هاي مهندسي يا هنر
يا هر رشته ي ديگري بخصوص در دانشگاه هاي
دولتي كه از خزانه هاي دولتي تامين مي شود فقط
براي نوشتن در رزومه ها و جواب دادن به پرسش
هاي اينچنيني نيست اين هزينه بايد با كارافريني و
تخصص و آموزش صرف اباداني همين مملكت
شود.

دوم اين كه اين جمالت با يك حالت افتخاراميزي
گفته مي شود كه دخترم تحصيالت دارد اما به خاطر
همسر و فرزندانش كار نمي كند كه اتفاقا زن هاي
سرزمين ما كه نيمي از جمعيت كار را تشكيل مي
دهند بايد به خاطر همان همسر و فرزندانشان هم
كه شده براي رشد و پيشرفت كشورشان كار كنند
 ،براي ارامش خانه و خانواده تالش كنند و براي
آموزش و اينده ي فرزندانشان برنامه ريزي كنند اين
ها منافاتي با هم ندارد  ،چه بسا خانم هاي شاغلي كه
استقالل و راه رسم كار و زندگي را بهتر ياد فرزندان
شان داده اند.
اين جريان پوپوليستي كه فرزندان سياستمداران
كجا هستند هيچ ربطي به ذات سوال ندارد و فقط
مدتي سر مردم به اين جواب ها و عكس العمل
هايش گرم مي شود اما گاهي در دل اين بازي هاي
كوچك درد هاي بزرگتري پنهان شده مثل جواب
علي اكبر صالحي رييس سازمان انرژي اتمي ايران
كه مي گويد دخترم پزشك است اما شوهرش گفته
كار نكند!!!
ابطحی نوشته است« :فائزه لیسانس مردمشناسی از
دانشگاه تهران؛ خانهدار و پارهوقت معلم دبستان.
فاطمه لیسانس بازرگانی دانشگاه عالمه طباطبایی؛
خانهدار و هفتهای دو روز دورکاری در بخش
پشتیبانی شرکت خصوصی استارتآپی .فریده
دانشجوی سال سوم هنر در دانشگاه تهران».

رضا صالحیامیری ،وزیر سابق ارشاد و رییس
کنونی کمیته ملی المپیک نیز درباره فرزندانش نوشته
است« :سه دختر دارم؛ دختر بزرگم ازدواج کرده
است و فوق لیسانس مدیریت اجرائی دارد و هیچ
شغلی دولتی یا خصوصی ندارد .دختر دوم مهندس
عمران و فوق لیسانس معماری دارد هیچ اشتغال
رسمی ندارد و شخصا در زمینه رشته تخصصی
خود فعالیت میکند .دختر سوم نیز دانشجوی
دانشگاه تهران است».
ظریف گفته است« :پسرم لیسانس برق و فوقلیسانس
مدیریت بازار دارد و با همسر و دخترش در تهران
زندگی میکنند و استخدام هیچ جایی نیست و در
حوزه مدیریت بازار ،کار مشاورهای انجام میدهد...
عروسم دکترای نانوتکنولوژی دارد و بیشتر به
تربیت فرزندش مشغول است و به طور پاره وقت
در دانشگاه فعالیت دارد».
كاش مسوولي هم بيايد و بگويد  ”:دخترم تحصيل
كرده و مشغول كار است  ،همسرش به تخصص و
توانايي او اعتقاد دارد و احترام مي گذارد عالوه بر
اين كه به خانه و خانواده اش مي رسد اما دغدغه ي
كار و ساختن و اباداني دارد”.
كاش روزي بيايد كه ديگر نيازي به توضيح نداشته
باشيم ،قانون كار خودش را بكند و مردم يعني مرد
و زن با تحصيالت و تخصص هايشان در جايگاهي
برابر قرار بگيرند.

هفته نامه منطقه ای

صاحب امتیاز و مدیر مسوول:سعید کیوانی
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بدعهدیمجری
پروژه قطار شهری اهواز

پروژه قطار شهری اهواز پس از مساله بدعهدی شرکت پیمانکار و مشکالت مالی
که جزء جدایی ناپذیر این پروژه بوده ،این بار با چالش معوقات کارگری روبرو
شده که مشکالت بسیاری برای کارگران طرح ایجاد کرده است.
 ۱۳سال پیش که کلنگ پروژه قطار شهری اهواز بر زمین زده شد ،مجریان نوید
روزهایی در آینده نزدیک برای کاهش بار ترافیکی در شهر اهواز را دادند اما تنها
ثمره آن تاکنون کنده کاری های سطح شهر در نقاط مختلف ،هدر رفت مبالغ
هنگفت و البته بدهی  ۱۶ماهه کارگران فعال در این پروژه بوده است.
پروژه متروی اهواز از نیروگاه زرگان در شمال شرقی اهواز شروع میشود و پس
از عبور از میدانهای اصلی شهر ،در منطقه بقایی در جنوب غربی اهواز به انتهای
مسیر خود میرسد .طول این مسیر بر اساس مصوبه شورای عالی ترافیک کشور
 ۲۳کیلومتر و شامل  ۲۴ایستگاه است .این پروژه به دو فاز دسته بندی و فاز نخست
آن از فرودگاه تا مصلی همراه با  ۶ایستگاه تعیین شده است.
در طول  ۱۳سال گذشته یکی از مهم ترین معضالت این پروژه کش و قوس
های بسیار در پرداخت حقوق کارکنان کت کشرکت کیسون (پیمانکار پروژه قطار
شهری اهواز) بوده است به طوریکه به گفته کارگران این شرکت درحال حاضر
پرداخت حقوق آنها  ۱۶ماه به تعویق افتاده است.
۱۶ماه حقوق معوقه
یکی از کارگران این شرکت با تاکید بر تعویق در پرداخت حقوق  ۱۶ماه گذشته
گفت :کارکنان شرکت کیسون در ابتدا حدود ۲هزار نفر بودند اما درحال حاضر
به  ۱۹۰نفر کاهش یافته اند .این درحالیست که با کارگران اخراجی هم تسویه
حساب نشده است.
وی با اشاره به توقف پروژه قطار شهری اهواز ادامه داد :شرکت کیسون و کارفرما
اختالفاتی دارند که همین اختالف سبب ضربه به کارگران شده است .درواقع
کارگران قربانی این اختالفات هستند.
این کارگر شرکت کیسون خاطر نشان کرد :کارگران با مشکالت مالی مواجه شده
اند بسیاری از آنها خودرو و وسایل زندگی خود را برای گذران زندگی فروخته اند
و بسیاری دیگر در هزینه های معیشتی روزمره خود در مانده اند.
مشکالت کارگران ناشی از مدیریت غلط است
دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان اگرچه از مشکالت میان کارگران و پیمانکار
پروژه قطار شهری اهواز خبر ندارد اما می گوید :بنا بر یک تفکر غلط شرکت های
پیمانکاری به محض بروز مشکالت مالی اقدام به اخراج کارگران خود می کنند
درحالیکه بروز چالش ها ناشی از نبود مدیریت صحیح است.
قربان درویشی با اشاره به مغفول ماندن سرمایه گذاری بر روی نیروی انسانی ماهر
ادامه داد :کارگران شرکت کیسون باید شکایت خود را به اداره کار ارائه دهند تا رای
مقتضی صادر شود و پس از آن درصورت محکوم شدن شرکت  ،واحد اجرای
احکام شرکت کیسون را ملزم به پرداخت مطالبات می کند.
وی با انتقاد از شورای اشتغال و کمیسیون کارگری استان گفت :این شورا ضعیف
عمل می کند زیرا برنامه ریزی ها برای ایجاد شغل مناسب نیست ،در ابتدا باید برای
حفظ اشتغال فعلی تالش کرد و بعد به فکر اشتغال جدید بود.
توقف پنج ماهه پروژه قطار شهری
مدیرعامل سازمان قطار شهری اهواز ضمن تایید به تعویق افتادن حقوق  ۱۶ماهه
این کارگران اظهار داشت :این پروژه از ابتدای سال جاری تاکنون متوقف شده
است.
شهرام شاهین زاده ادامه داد :اختالفاتی با پیمانکار پروژه داریم که برای حل در
شورای عالی فنی کشور مطرح شده است.
وی با طرح این مطلب که پروژه ظرف چند روز آینده مجددا فعال می شود گفت:
پروژه قطار شهری تا اسفند سال گذشته فعال بود در این مدت  ۲.۵کیلومتر ریل
گذاری و یک کیلومتر عملیات حفاری تونل انجام شد.
شاهین زاده با بیان اینکه یکبار برای همیشه این اختالفات باید حل شود تصریح
کرد :قرار است منابع مالی به پیمانکار داده شود و شرکت نیز پس از آن مکلف به
اولویت قراردادن حقوق کارگران است.
مدیرعامل سازمان قطار شهری اهواز چندی پیش نیز درخصوص آخرین وضعیت
متروی اهواز با اشاره به اینکه گام نخست از خط اول متروی اهواز تا پایان سال ۹۷
به بهره برداری نمی رسد گفت :اگر در بهترین شرایط  ،منابع مالی این پروژه تامین
شود به یک دوره  ۱۸ماهه برای بهره برداری زمان نیاز داریم.
شاهین زاده با بیان اینکه تکمیل گام نخست از خط اول متروی اهواز به ۶هزار
میلیارد ریال نیاز دارد افزود :امسال برخالف سال های گذشته در بند  ۱۳مجوز
بانک مرکزی  ،بانک های عامل از تضمین اصل و سود اوراق مشارکت منع شده
که این امر به شدت رغبت سرمایه گذاران را کاهش داده به طوری که با وجود ۲
دوره صدور اوراق مشارکت هیچ سرمایه گذاری حاضر به خرید این اوراق نشد.
مشکالت مالی پروژه قطار شهری اهواز و اختالف بین کارفرما و پیمانکار این
شرکت مساله جدیدی نیست و تاکنون کارگران بارها قربانی این مساله شده اند.
رییس شورای شهر اهواز چندی پیش در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا در همین
خصوص اظهار داشت :در قطار شهری مشکل منابع مالی وجود دارد و همه درباره
وضعیت مالی شهرداری هم اطالع دارند .چالش بزرگی که ما پیدا کردیم ادعای
پیمانکار بود .قرار داد بر اساس  EPCیعنی ارایه خدمات مهندسی ،تامین کاال و
ساخت و اجرا است ،اکنون بحث شده و پیمانکار ادعا کرده که ما حجم کار را
اضافه کردهایم.
محمدجعفر فلسفی با اشاره به اینکه پروسه مباحث حقوقی و فنی مترو اهواز هم
سبب شده که کار با مشکالتی مواجه شود یادآور شد :ادعای پیمانکار مبنی بر رقم
بسیار باالیی بود و پیمانکار میگوید که یکهزار و  ۸۵۰میلیارد ریال طلبکار هستم.
پروژه متروی اهواز درگیر مشکالت ریز و درشت بسیاری است که پیش از این به
بخشی از آنها از جمله ایجاد گره های ترافیکی در شهر توسط سازه های نیمه کاره،
استهالک تاسیسات و تجهیزات بکار رفته شده و بد عهدی های شرکت پیمانکار
پرداخته شده است اما درحال حاضر مساله مهم زیر پا گذاشتن حقوق کارگرانی
است که بیش از یکسال و چهار ماه از آخرین حقوق پرداختی به آنها می گذرد.
بی شک تسریع در تکمیل فازهای این پروژه در کنار تزریق منابع مالی ،بکارگیری
نقشه راه مشخص و تعهد پیمانکار ،نیازمند وجود کارگرانی است که انگیزه الزم
برای ادامه کار را داشته باشند.
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خوزستان در بن بست آتش  ،دود ،خاک!
با توجه به تداوم آتشسوزی هورالعظیم و تأثیر آن بر سالمت مردم خوزستان ،هر چه سریعتر باید از ظرفیت دستگاه دیپلماسی
برای فشار بر دولتهای ترکیه و عراق بهره برد و در داخل نیز نسبت به تأمین کامل حقآبه هورالعظیم اقدام کرد.

دود غلیظ ناشی از آتشسوزی هورالعظیم شنبه شب
بار دیگر آسمان اهواز و شهرهای نیمه غربی استان
خوزستان را فراگرفت.
این دود در یک ماه و نیم اخیر عالوه بر مختل کردن
زندگی مردم شهرهای غرب خوزستان ،سالمت آنها را
نیز تهدید کرده و به گفته فرماندار هویزه ،حداقل ۲۵۰
نفر در این شهر به علت مشکالت تنفسی ناشی از آن،
روانه مراکز درمانی شدهاند.
عملیات اطفای حریق هورالعظیم به وسیله بالگردها و
هواپیماهای آبپاش نیز با تأخیر زیادی آغاز و پس از
تالشهای ناموفق ،متوقف شد.
کارشناسان ،دمای باالی هوا و خشکی بخش اعظم
هورالعظیم در اثر عدم رعایت حقآبه آن از محل
رودخانههای تغذیهکننده هور یعنی دجله (عراق) و
کرخه (ایران) را عامل افزایش دامنه آتشسوزی میدانند.

خوزستان چشمانتظار اقدام وزارت خارجه

سالمت مردم ایران و بهویژه خوزستان ،تأثیرگذار است.
حفاظت از زیست بوم هورالعظیم و رفع مشکل ریزگردها،
نیازمند تعامل با کشورهای همسایه و اتخاذ دیپلماسی آب به
منظور رعایت حقابههای زیست محیطی است و فقط با یک
همکاری منطقهای میسر می شود؛ از این رو از وزارت خارجه
کشورمان انتظار میرود ضمن مسؤولیتپذیری ،در این زمینه
ورود کرده و در صورت عدم موفقیت مذاکرات با کشورهای
همسایه ،از طریق سازمانهای بین المللی پیگیری الزم را به
عمل آورد.

مجلس از وزارت خارجه سؤال کند

مدیریت بحران استانداری خوزستان پیش از این به علت قرار گرفتن کانونهای
حریق هورالعظیم در بخش عراقی آن ،از وزارت خارجه درخواست پیگیری
کرده بود.
دولت ترکیه با سوء استفاده از وضعیت امنیتی در منطقه ،با سدسازیهای

گسترده بر روی رودخانههای دجله و فرات ،موجب کاهش شدید دبی این
رودخانهها و به تبع آن ،ایجاد کانونهای ریزگرد در مرکز و جنوب عراق و
همچنین خشکی هورالعظیم شده است؛ به طوری که این دولت در  30سال
اخیر 22 ،سد روی این دو رودخانه ساخته و با ساخت سد جدید ایلیسو روی
دجله ،پیامدهای فاجعه بارتری برای کشورهای عراق و ایران خواهد داشت.
وزارت خارجه ایران از سالهای قبل باید با بهرهگیری از ظرفیتهای
دیپلماسی ،خطرات این سیاستهای دولت ترکیه را با جدیت پیگیری میکرد
چرا که آثار مخرب زیست محیطی آن به طور مستقیم بر زندگی ،معیشت و

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در ۲۴
مردادماه با اشاره به تداوم آتشسوزی تاالب هورالعظیم ،اظهار
کرد :وزارت خارجه چرا پس از گذشت دو ماه تاکنون اقدام جدی برای مهار
آتش نکرده است؟
ایرج نظری بیان کرد :باید نماینده مجلس از وزارت خارجه شکایت کند که
چرا از راههای دیپلماسی جهت مهارآتشسوزی کاری نکردهاند.
با توجه به طوالنی شدن آتشسوزی هورالعظیم و تأثیر سوء آن بر زندگی
و سالمت مردم خوزستان ،هر چه سریعتر باید از ظرفیت دستگاه دیپلماسی
برای فشار بر دولت ترکیه جهت رهاسازی آب رودخانه دجله بهره برد و در
داخل نیز باید نسبت به تأمین کامل حقآبه هورالعظیم اقدام کرد/.فارس

مدال آور خوزستانی مسابقات جهانی کره جنوبی:

مسئوالن فقط وعده می دهند
زه��را خالقی دارنده مدال طال و برنز مس��ابقات جهان��ی کره جنوبی،
میهمان بامداد زاگرس بود .تکواندوکار  19س��اله خوزستان و عضو تیم
ملی ایران مانند اکثر ورزش��کاران ایرانی از وعده های بس��یار مسئوالن
ش��هری ،استانی و کش��ری گالیه مند بود .خالقی گفت :هنوز حواله 2
میلیون تومانی اس��تاندار نقد نشده و هیچ مسئولی از ما حمایت واقعی
و عمل��ی نمی کند .گفت و گ��وی او را ب��ا بام��داد زاگ��رس بخوانی��د:

* با هزینه خودمان در مسابقات شرکت کردیم

قهرمان مسابقات جهانی تکواندو گفت :در این مسابقات بیش از  30کشور حضور داشتند که
موفق شدم یک مدال طال و یک مدال برنز برای کشورم به ارمغان بیاورم.
خالقی افزود :سطح مسابقات بسیار عالی بود و تجربیات خوبی از این مسابقات کسب
کردیم .وی در رابطه با این دوره از مسابقات اظهار داشت :با کسب مدال و موفقیت در
این دوره از رقابت ها باید بگویم ما با وعده های بی پایان مسئوالن شهری و استانی وارد
مسابقات شدیم .تمام هزینه شرکت در مسابقات را بصورت شخصی پرداخت کردیم تا نام
ایران در رقابت های جهانی بدرخشد.
قهرمان مسابقات جهانی تکواندو عنوان کرد :قبل از مسابقات جلسات زیادی با شهرداری،
شورای شهر ،مسئوالن ادارات و سازمان های شهری و استانی داشتیم اما هیچ نتیجه
ای نگرفتیم!

* نیاز به خانه تکواندو در دزفول

زهرا خالقی بیان کرد :تکواندوی دزفول به مدد حمایت خانواده های دزفولی و ایجاد بسترهای
الزم توسعه بهتری یافته بگونه ای که از مجموع  7نفر اعزامی به اردوی تیم ملی  4نفر موفق
به کسب مدال شده اند و این موضوع می طلبد که خانه تکواندو در دزفول ایجاد شود تا زمینه
رشد و شکوفایی بهتر و بیشتر ورزشکاران این رشته فراهم شود .خالقی ادامه داد :اگر حمایت
های مسئوالن فقط در وعده و وعید خالصه نشود ما شاهد ظهور پدیده های ورزشی در بانوان
و آقایان دزفول و استان خواهیم بود که می تواند این استان را به قطب تکواندو تبدیل کند.

* اسپانسر دختران ورزشکار نمی شوند

دارنده مدال برنز مسابقات جهانی تکواندو تصریح کرد :همان طور که قبال گفتم برای حضور در تیم
ملی نیاز به اسپانسر (حامی مالی) داشتم که پس از رایزنی های فراوان موفق به کسب رضایت یک
اسپانسرشدماماپسازآنکهفهمیدبایداسپانسریکبانویورزشکارشودمنصرفشد!امابااینحال
هنوز کسانی پیدا می شوند که از ما حمایت دلسوزانه ای داشته باشند که جا دارد اینجا از حمایت های
دکترکدخدازادهوموسسه“زبانآوا”کهمراموردحمایتقراردادندتشکرکنم.

* تشکیل کمپین حمایت از حیوانات بی سرپرست

خالقی عنوان کرد :یکی از برنامه های اجتماعی ما حضور و احتماال تشکیل کمپین در راستای
حمایت از حیوانات بی سرپرست است .با توجه به تجربه ای که در یکی از کلینیک های
دامپزشکی دزفول پیدا کرده ام عالقه مندم که موضوع حمایت از حیوانات بی پناه و بی
سرپرست را بطور جدی دنبال کنم.

همایش راهکارهای برون رفت مسجدسلیمان از بن بست برگزار شد؛

همایش برون رفت مسجد سلیمان از بن بست با
حضور برخی مقامات استانی  ،کارشناسان حوزه
شهرسازی  ،نماینده مردم شهرستان مسجد سلیمان
،اللی  ،اندیکا و هفتکل و رسانه ها در تاالر اقتصاد
بومی درا هواز برگزار شد .دراین همایش مدیر روابط
عمومی استانداری خوزستان ضمن قرائت پیام دکتر
غالمرضا شریعتی استاندار خوزستان ؛ از عدم حضور
مسئوالن ارشد شهرستان مسجد سلیمان در این
همایش گالیه کرد .
مدیر روابط عمومی استانداری خوزستان گفت  :انتظار
می رفت مسئوالن شهرستان مسجدسلیمان حضور
پررنگ تری داشته باشند.
سعید رضوانی اظهار کرد  :حرف زدن مشکل را حل
نمی کند ولی گفتگو این امکان را به وجود می آورد تا
بخش اعظم مشکالت حل شود  ،پس باید از برگزاری
چنینمحافلیبیشتراستقبالکنیم.
رضوانی اظهار کرد  :سهم شهرستان بزرگ
مسجدسلیمان در عرصه اقتصادی ،سیاسی و
مسائل فرهنگی چشمگیر است ودر حوزه فرهنگی
مسجدسلیمان نیز پیگیری های خیلی خوبی انجام
شده است.
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل استانداری
خوزستان تأکید کرد :انتظار می رود ارتباطات ملی با
حوزه شهرستان ها بویژه شهرستان مسجدسلیمان
مستحکم تر شود تا به تبع آن  ،ظرفیت های این
شهرستان قابلیت بیشتری برای شکوفا شدن داشته
باشند.
اعتبارات کمی داریم اما بخشی از کارها در
حوزه مسجد سلیمان انجام شده است
نماینده مردم مسجدسلیمان،اللی ،اندیکاوهفتکلنیز
در این همایش بیان کرد :خوزستان در برخی شاخص
های حوزه اعتباری سازمان برنامه ریزی معدل ۶۸،۷
و در حوزه مسجدسلیمان شاخص آن  ۳۴،۲درصد
بود.
علی عسگر ظاهری با بیان اینکه طی  ۱۱۰سال قبل
فقط در یک میدان نفتی مسجدسلیمان یک میلیارد و
 ۳۰۰بشکه نفت وجود داشت افزود :اکنون این میزان
به  ۳۰میلیارد بشکه نفت رسیده است و ظرفیتهای
باالیی دراین شهرستان درزمینه های مختلف اعم از

عدم ارائه خدمات به مسجدسلیمان در دولت های قبل
آبخیزداری هم وجود دارد .
این مقام مسئول تصریح کرد  :هنگام تنظیم برنامه
ششم توسعه با اصالح قانون یک برنامه ای نوشتیم که
آینده کشور و استان به خصوص حوزه نفتخیز وضعیت
بهتری داشته باشد .استان خوزستان سال اول بعد از
این برنامه  ۱۰۷درصد رشد بودجه داشت .
وی افزود :اگرچه در اعتبارات تملک دارایی امسال
کشور  ۸،۱کاهش اعتبارات استانی داشتیم ولی
خوزستان  ۱۸،۶افزایش رشد داشته است .
ظاهری خبرداد امسال حکم استخراج نفت در ۲۹
میدان را به دولت ارائه دادیم و  ۲۲مورد آن مربوط به
خوزستان از جمله اللی و زیالیی است که هر کدام از
چاه ها حداقل  ۳۰۰نفر اشتغالزایی دارد .برای این چاه
ها استخراج  ۳۸۰هزار بشکه نفت پیش بینی شده
و اینکه  ۴درصد از درآمد
استحصال شده را برای
همان منطقه هزینه
کنند.
نماینده مردم
مسجدسلیمان ،اللی،
اندیکا و هفتکل به
اقدامات انجام شده
برای رفع برخی از
مشکالت شهرستان
مسجدسلیماناشارهکرد
وگفت  :هرچند ظرف ما
کوچک و اعتبارات کمی داریم اما بخشی از کار جاده
میان بُر اهواز ـ مسجدسلیمان پیش رفته و مدیران نیز
پیگیریهستند.
ظاهری اضافه کرد :در پتروشیمی مسجدسلیمان
نیز روزی سه هزار و  ۳۰۰تن اوره باید تولید شود و
تالش شده تا ریل برای جابجایی تولیدات فراهم شود.
همچنین پیگیری های الزم برای اخذ مجوز فرودگاه
این شهرستان انجام شده وبه دنبال جذب  ۵۰میلیارد
تومان اعتبار این پروژه هستیم .
وی خاطر نشان کرد  :باید تفویض اختیار به استاندار
واگذاروهمچنینبهعنوانمعاونرئیسجمهورمعرفی
شود تا امکان حل هرچه بیشتر مشکالت وجود داشته
باشد .

برایتوسعهمسجدسلیمانبایدطرحی
جامع تدوین کرد
مشاور دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در
همایش برون رفت مسجدسلیمان از بن بست اظهار
کرد :یکی از اساسی ترین راه کارها  ،وجود زیرساخت
ها است؛ زیرساخت ها در حقیقت کلیدی ترین عوامل
توسعه هر شهر یا استان محسوب و مهمترین آن نیز
وجود بزرگراه های بین شهری یا استانی هستند.
اهلل مراد جهانگیری مشاور دکتر محسن رضایی ادامه
داد :پل های ارتباطی ،تقاطع های غیر همسطح ،میدان
ها و چراغ های راهنمایی نیز از جمله زیرساخت های
داخلی هر شهری محسوب می شوند که هر کدام به
سهم خود برای برون رفت یک شهر از چالش های
مختلف موثر خواهند بود.

این مقام مسئول تصریح کرد :طرح جامع مدیریت
شهری یکی دیگر از عوامل مهم حل معضالت و
چالش های شهری و خروج از بن است است؛ نمی
دانم طرح جامع مسجدسلیمان تهیه شده یا نه ولی
برای توسعه این شهر باید طرح و برنامه ای کوتاه
مدت ،میان مدت و بلند مدت داشت.
جهانگیری با تأکید بر اینکه در تدوین طرح جامع قطعا
همه مشکالت و نیازهای شهری دیده می شود ،گفت:
شمال خوزستان از جمله حوزه مسجدسلیمان پتانسیل
های بالقوه ای همچون سدها ،طرح های گردشگری،
آبی و کشاورزی دارد که باید آنها را بالفعل کرد.
مشاور دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با
اشاره به لزوم توجه به تعامالت منافع مشترک حوزه

مسجدسلیمان و کوهرنگ ادامه داد :ضرورت تعامل
و هم افزایی بین نمایندگان این دو حوزه در مجلس
شورای اسالمی برای موضوعات مختلف از جمله
توسعه محور مسجدسلیمان ـ کوهرنگ به خوبی
احساس می شود .وی در پایان با طرح این سوال
که چرا مسجدسلیمان اولین ها با آن همه اولین ها
امروز دیگر فرودگاه و ریل قطار نداشته و به این روز
افتاده یادآور شد :با همه این مشکالت مسجدسلیمان
ظرفیت پیشرفت و توسعه بیشتر را دارد.
مدیریت مهمترین عامل شکوفایی
اقتصاد هر منطقه است
صاحب امتیاز اقتصاد بومی و مدیر مسئول روزنامه
صبح کارون در این همایش اظهار کرد :سرمایه،
نیروی انسانی ،منابع
اولیه ،تکنولوژی و
مدیریت پنج عامل
اساسی برای اقتصاد
شکوفا و تحقق توسعه
در هر منطقه ای است
که باید در کنار همدیگر
باشند.
غالمرضا فروغی نیا بیان
کرد  :مهمترین فاکتور از
بین پنج فاکتور مطرح
شده فاکتور مدیریت
است که می تواند پنج عامل را به نتیجه رسانده و یا
حتی از بین ببرد .وی یادآور شد :از لحاظ جغرافیایی در
مسجدسلیمان یک مشکلی وجود دارد که به صورت
جوی توسعه را در یک حدودی متوقف ساخته است؛
زاگرس منطقه ای خوش آب و هواست ولی عمال
برای منطقه مسجدسلیمان نتوانسته تاکنون موجبات
ترقی و پیشرفت را به وجود بیاورد.
فروغی نیا به معضل مهاجرت اشاره کرد وگفت :
جمعیت مناطق شمالی خوزستان در حال حرکت به
سمت جنوب استان خوزستان به ویژه در اهواز (تقریبا
محل تقاطع جمعیت های شمالی و جنوبی )است .
وی عنوان کرد :با توجه به اینکه شاخص های
اقتصادی و توسعه در مناطق مرکزی استان و جنوبی

به مراتب افزون تر از مناطق شمالی است ،برای
اینکه امکان اسکان وتوسعه برای جمعیت باالدست
و شمال استان به وجود بیاید  ،نیازمند برگزاری چنین
گفتگوهایی از طریق فرهیختگان هر منطقه هستیم .
در دولت های مختلف هیچ گونه خدماتی برای توسعه
مسجد سلیمان انجام نشده است یکی از روزنامه
نگاران پیشکسوت مسجدسلیمان گفت  :با وجود
پتانسیل های موجود منطقه و گردشگری چم آسیاب
و رودخانه ای شیرین ؛ولی از ساخت سد در راستای
احیای کشاورزی و جلوگیری از کوچ اهالی غفلت شده
است .بهروز صالحی با اشاره به کثرت وجود عشایر
در طول بیش از هفت ماه در این شهر اظهار کرد
 :محاسبه سرشماری ها در فصل تابستان به دلیل
گرمی هوا و اسکان عشایر ،به نفع استان چهارمحال
و بختیاری محاسبه می شود .صالحی بیان کرد :
مسجدسلیمان هم اکنون بیش از  ۱۰۰هزار بشکه
نفت تولیدی دارد ولی وعده های بی عمل چند ساله
مردم را آزار می دهد.
معضالت اجتماعی مسجد سلیمان در
همایش آینده مورد بررسی قرار می گیرد
دبیر این همایش هم هد ف از برگزاری این برنامه را
بکارگیری راهکاری گوناگون کارشناسی برای توسعه
همه جانبه مسجدسلیمان بیان کرد  .حسن سعیدی
گفت  :شهرستان مسجدسلیمان در ده های پیشین
آئینه تمام نمای صنعت ایران به جهان محسوب می
شد ،شهری که در گذشته و اکنون بسیاری از بزرگان را
در دامان خود پرورش و جزو افتخارات جهان و کشور
محسوب می شوند .سعیدی بیان کرد :مسجدسلیمان
در تولید نفت کشور صاحب جایگاه ویژه ای است؛
همچنین در بخش کشاورزی با تولید محصوالت
کشاورزی مختلف نقش خاصی را ایفا می کند که از
آن جمله می توان به تولید ساالنه بیش از  ۲۰۰تُن
عسل و گیاهان دارویی اشاره کرد .وی افزود :سال
هاست که پروژه های متعدد به علت سرگردانی روی
زمین مانده و جاده مسجدسلیمان به اهواز را نیز به
جرأت می توان قتلگاه دانست؛ مسئوالن باید هرچه
سریعتر این فعالیت عمرانی را شروع کنند تا شاهد
از دست دادن مردم این شهرستان در جاده نباشیم/.
نبضشهر

