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هفته نامه منطقه ای

رقصنده با رانت!
گسترش الیه های پنهانی و آشکار فساد به ویژه در حوزه 
اقتصاد نگرانی های جدی را در سطح اجتماع به وجود 
آورده است که این نگرانی های به حق مردم، با عدم 
برخورد با مسببین و عامالن اصلی این جریان، تشدید نیز 
می شود. در واقع تبدیل شکاف طبقاتی به گسل طبقاتی 
و چندصد برابر شدن ثروت عده ای در مدتی کوتاه و 
رویا شدن رسیدن به حوالی خط فقر برای عده ای دیگر 
ماحصل این بلبشوی اقتصادی در کشور است که علی 
رغم هشدارها و تذکرات مقام معظم رهبری از یک دهه 
گذشته و سایر دلسوزان نظام، متاسفانه تغییری چندانی 
در مبارزه با این حوزه دیده نمی شود         صفحه 4   

انبار با فول امکانات موجود است!!
این روزها و شاید این شب ها هم، روزی نیست که 
انباری یا انبار گونه ای و البته پر از کاال کشف نشود و 
در این میان صاحب یا صاحبان کاالی انبار شده در این 
انبارها که اصطالحاً به آن ها )محتکر( می گویند بیچاره 
نشود که ممکن است بیچاره نشود چرا که آن ها را یعنی 

محتکران محترم را انبارهای دیگر فراوان است.
آنچه روشن است توی این اوضاع که )خطر( کشف 
انبار هر لحظه بیخ گوش صاحب کاالها وجود دارد این 
عزیزان عزیز باید به فکر چاره بیفتند، چاره چیست؟ این 
انبارها، قدیمی شده، ساختمانی دور از شهر یا ساختمانی 

کلنگی در وسط شهر یا یک باغ..          صفحه4   

 صفحه 4

 صفحه 8

فاز  ملت  کوی  اهالی  مندی  گله   
میوه  معبر  از سد  اهواز  4 کوروش 
همچنین  ها؛  بساطی  و  فروشان 
که  منطقه  این  شهرداری  بازارچه 

متروکه مانده و خاک می خورد.
وجود  با  اهواز  شهر  روزها  این 
بساطی  و  فروش  میوه  ماشین های 

ها همچون بازار جمعه است..

در  که  است  کاالیی  مهمترین  نفت 
آن  مورد  در  بیشتر  آینده  روزهای 
ترامپ  که  چیزی  شنید.   خواهیم 
ایران بسیار روی آن  بر  برای فشار 

حساب کرده بود.
نفت یکی از مهمترین ابزارهایی بود 
که ترامپ وقتی از برجام خارج شد 
کرد.  باز  آن  روی  ای  ویژه  حساب 

وقتی ترامپ با سعودی ها ...

نمی توانی هویت ملی و تعلق خاطر 
به وطن داشته باشی و در کارخانه ات، 
پاکت شیر را با یک سوم خالی تحویل 

مردم میهنت بدهی ...
مسایل  تحلیل  و  یابی  زمینه  در 
اجتماعی نمی توان مواجهه ای تک 
عاملی داشت. به عبارتی، یک پدیده 
و رویداد مانند احتکار کاال در شرایط 

بحرانی و سخت، نَه »دلیل« ...

سدمعبر و ناتوانی
 در برخورد با متخلفان

13 آبان ، کابوس ایران است
 یا بن سلمان و ترامپ؟

جای خالی »میهن دوستی« 
در نظام آموزشی ایران

احتکار، اختالس، مدرسه

 صفحه 2
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      خورشید روشنایی بخش جهان است با استفاده
 از نور طبیعی شکرگزار این نعمت الهی باشیم.

1521 سامانه پرداخت قبض برق در اهواز
121سامانه  اتفاقات برق اهواز 
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق اهواز

مدیر امور برق منطقه پنج اهواز گفت: تعداد 20دستگاه ترانسفورماتور با 
اعتباری بالغ بر 14میلیارد ریال، در منطقه شمال شرق اهواز نصب شد. 

شعاع عبداوی اظهار کرد: تامین برق مورد نیاز مشترکین در تابستان و پیک 
ناشی از مصرف زیاد برق، نیازمند پیش بینی و برنامه ریزی دقیق است تا بتوان 

در این حوزه نسبت به تعیین و تخمین رشد مصرف اقدام کرد.
وی افزود: این اقدام در راستای آن است تا برق مورد نیاز مردم به سهولت 
در اختیار آن ها قرار گیرد و همچنین از ترانسفورماتورها به عنوان یکی از 
تجهیزات گران و حساس شبکه مراقبت شود. مدیر امور برق منطقه پنج اهواز 
تصریح کرد: با تالش همکاران در 6ماهه اول سال جاری تعداد 20 دستگاه 
ترانس به منظور افزایش پایداری شبکه در شمال شرق اهواز نصب شده است.
عبداوی با اشاره به محل های نصب ترانس بیان کرد: این تعداد ترانس در 
کوی ملت فاز 4 خیابان هفت، بهزادشهر خیابان قیصر امین پور )نجف(، کوی 
ملت فاز 4 خیابان هفت، زیتون خیابان ظهرابی بین زمزم و زمرد، کوی ملت 

خیابان چهار توانیر، کوی ملت فاز 3 خیابان پنج چپ، کوی ملت فاز 3 خیابان 
پنج چپ، کوی نفت انتهای بلوار گلستان جنب درب شهرک نفت کلینیک 
نفت، خیابان مناطق نبش کمیل و زویه خیابان شهید حزبه نبش خیابان هشت 

نصب شده اند.
وی ادامه داد: همچنین بخش دیگری از این ترانس ها در مناطق کوی ملت 
خیابان دو بلوار، کوی ملی راه انتهای خیابان پرستو، کوی ملی راه انتهای خیابان 
پرستو، انتهای پارک شهروند باغ موزه دفاع مقدس، زیتون کارمندی خیابان 
فاطمی بین زمزم و زمرد، زیتون کارمندی خیابان فروغ بین زیتون و زمزم، 
خیابان 20 متری مقیمی روبروی شیخ نبهان، فاز سه خیابان یک، انتهای زرگان 

نورآباد 2 و کوی نفت خیابان هفت نصب شده اند. 
مدیر امور برق منطقه پنج اهواز با بیان این که در مجموع 6540 کیلوولت آمپر 
به ظرفیت این مناطق اضافه شده است، گفت: اعتبار اختصاص یافته به منظور 

انجام این عملیات 14میلیارد ریال بود.

بیش از 6 هزار کیلوولت آمپر به ظرفیت برق شمال شرق اهواز افزوده شد

اصرار در فهماندن 
و راهنمائی کردن دیگران ممنوع

شما وظیفه ای در مقابل فهماندن، راهنمائی کردن 
و توجیه کردن دیگران) به جز همسر، فرزند، پدرو 
مادر و کسانی که نیروهای کلیدی شما هستند آن 

هم در حد نرمال(.ندارید بخصوص کسانی که:
در  حقوقشان  چون  بفهمند  خواهند  نمی   *

نفهمیدن است.
* به واقعیت کلمه نفهم و ابلهند.

* کج فهمند.
     صفحه4   

آیا می دانید با نصب سردوش های کاهنده مصرف در حمام 
ماهیانه حدود 4000 لیتر در مصرف آب صرفه جویی می گردد.

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب اهواز

هورالعظیم دارد می سوزد. نه یک روز یا دو روز، روزها و ماه هاست که دقیقا از 
تیرشروع شده؛ تاالب هورالعظیم بخشی از ثروت ایرانیان است.

همین که یک ایرانی به این فکر کند که با گذش��تن 
هر ثانیه یا هر س��اعت بخشی از این میراث بزرگ 
محی��ط زیس��تی در حال س��وختن اس��ت، برایش 
وحشتناک خواهد بود. اما اینکه چرا بعد از گذشت 
چند ماه هنوز این آتش خاموش نشده سوالی است 
که باید از مسئوالن و باعث و بانیانش پرسید. گفته 
می شود که تاالب هورالعظیم را عده ای به صورت 

عمدی آتش زده اند.
 گ��روه یا تفک��ری که به علت کین��ه آتش به جان 
طبیعت و محیط زیست می زند و برایش مهم نیست 
برای که یا برای چه اما باید منتظر باش��د که روزی 
خودش نیز قربانی این آتش شود. روزی از راه می 
رس��د که تمام طرف های کینه ای که هورالعظیم را 
قربانی کرده اند، س��رنگون می ش��وند و می میرند؛ 

در حالی که بخش��ی از محیط زیست را که میراث 
آیندگان است از بین برده اند. آتش خشم و کینه ای 
که کاش��ته اند دامن گیر نسل آینده هم خواهد شد. 
دیروز فرماندار هویزه از ادامه آتش سوزی در بخش 
عراقی تاالب هورالعظیم و س��رایت آتش به بخش 

ایرانی تاالب در روزهای گذشته خبر داد.
صفحه 4
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واکنش وزیر آموزش و پرورش نسبت به 
حمله به دو معلم در خراسان رضوی

اینستاگرامی خود  سید محمد بطحایی؛ وزیر آموزش و پرورش در صفحه 
نوشت: هفته پیش به دو نفر از همکارانم در خراسان با سالح سرد حمله شد؛ 
نماینده برای عیادت از این افراد فرستادم همچنین به بخش حقوقی برای پیگیری 
و حمایت قضایی دستورهای الزم را داده ام. هر اقدامی که امنیت مدرسه، معلمان 
و دانش آموزان را تهدید کند باید عالوه بر شکایت خصوصی آسیب دیدگان، 

از جنبه عمومی هم با شدیدترین مجازات پاسخ داده شود.

صدها نفر در تظاهرات علیه
 قاضی پیشنهادی ترامپ بازداشت شدند

هزاران نفر در آمریکا علیه نامزدی برت کاوانا، قاضی پیشنهادی ترامپ برای 
دیوان عالی آمریکا دست به تظاهرات زدند. پلیس صدها نفر را در جریان این 
تظاهرات اعتراضی بازداشت کرد. کاوانا به تعرض جنسی متهم شده است. 
تظاهرکنندگان نخست در برابر ساختمان دیوان عالی آمریکا تجمع کرده و سپس 
به سمت ساختمان سنا راهپیمایی کردند. رأی گیری درباره آینده ی برت کاوانا 

قرار است در این آخر هفته در مجلس سنای آمریکا انجام گیرد./ دویچه وله

احتمال فروپاشی سیستم تجارت جهانی
عملکرد WTz )سیستم تجارت جهانی مثل فنر ساعت های مکانیکی است، 
هرچند دیده نمی شود، قلب سیستم تجارت جهانی است و برای ادامه کارکرد 
سیستم ضرورت مطلق دارد.بیشترین تهدید مستقیم متوجه مکانیزم حل اختالف 
است. حداقل سه قاضی داور برای هیأت حل اختالف الزم است، اما دستگاه 
اجرایی ترامپ از جایگزینی نامزدهای جدید بجای قضاتی که دوره شان به پایان 
رسیده جلوگیری می کند. وقتی که دادگاه به حد نصاب نرسد هیچ شکایتی قابل 
رسیدگی نخواهد بود، و بعضی از کشورهایی که از قوانین WTO تخطی 
 ،WTO کرده اند از مجازات مصون خواهند ماند. تهدید مهم دیگر برای ساختار
استفاده دستگاه اجرایی ترامپ از ماده قانونی امنیت-ملی برای توجیه اعمال 

تعرفه ترجیحی بر واردات فوالد و آلمینیوم است./ خبرآنالین

تا قدرت خرید افزایش نیابد مشکل مسکن حل نمی شود
ابوالفضل اکرمی، مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی: تا قدرت خرید مردم افزایش 
نیابد مسایل بخش مسکن هم حل نمی شود و بهتر است برای اقشار آسیب پذیر 
هم مبالغی را در نظر بگیریم و مسکن ارزان قیمت را پیشنهاد دهیم تا این قشر از 
جامعه نیز از این مقوله بسیار مهم محروم نمانند. در حالی که تورم در سال 92 
، 34.7 درصد بوده، رشد قیمت مسکن به ازای هر یک متر زیربنای هر واحد 
مسکونی 30 درصد و با سیر نزولی تورم، در بخس مسکن بسیار پایین تر بوده 
است و بنابراین قیمت واقعی مسکن در این دوره 4 یا 5 ساله به صورت نزولی 

کاهش پیدا کرده است./ تسنیم

معمای ناپدید شدن روزنامه نگار منتقد
 ولیعهد عربستان عمیق تر شد

عربستان گفته است جمال خاشقجی، روزنامه نگار سرشناس منتقد دولت این کشور 
که از روز سه شنبه ناپدید شده، ساختمان کنسولگری در استانبول ترک کرده است. 
یک مقام سعودی گفته که خاشقجی در کنسولگری نیست و عربستان او را حبس 
نکرده است. رئیس اتحادیه رسانه ای ترک-عرب به نیویورک تایمز گفته است 
نیروهای امنیتی ترک که مسئولیت تامین امنیت کنسولگری را به عهده دارند، تصاویر 
دوربین های مداربسته خود را مشاهده کرده اند و خروج این روزنامه نگار با پای پیاده 

را ندیده اند. او گفته است در این مدت، خودروهای دیپلماتیک وارد ساختمان و از 
آن خارج شده اند. در هنگام ورود، به خاشقجی گفته شد تلفن موبایل خود را تحویل 
دهد، اقدامی که در شماری از سفارتخانه ها و کنسولگری ها انجام می شود. نامزد او 
گفته است تلفن نامزدش پیش او است و آقای خاشقجی به او گفت در صورتی که از 
کنسولگری برنگشت با یکی از مشاوران رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه 
تماس بگیرد. روزنامه نگار 59 ساله سعودی از سال پیش در تبعیدی خودخواسته 
در آمریکا زندگی می کرد. او پس از انتقاد از سیاست های محمد بن سلمان، ولیعهد 

عربستان سعودی این کشور را ترک کرد./ بی بی سی

ستاد امر به معروف اصفهان از عضو
 شورای شهر تهران شکایت کرد

امروز خبری مبنی بر احضار ناهید خداکرمی به دادگاه در شبکه های اجتماعی 
و برخی رسانه ها منتشر شد. این عضو شورای شهر تهران اظهار داشت: شکایت 
ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان به خاطر توئیت و نطق های در حدود 
یک ماه پیش از سوی شعبه 4 دادسرای رسانه به بنده اعالم شد. وی تصریح کرد: 
موضوع شکایت این ستاد مبنی بر »انتخاب نوع پوشش حق زنان است« عنوان 
شده است. خداکرمی خاطرنشان کرد: عجیب است که چطور یک عضو شورای 
شهر که نماینده شهروندان است؛ نمی تواند نظرات کارشناسی خود را در مورد 
موضوعات روز اعالم کند. وی ادامه داد: وکیلم از هفته آینده این موضوع را از 

طریق دادسرا پیگیری خواهد کرد./ایرنا

اگر بانک مرکزی دو ماه زودتر مداخله می کرد 
به اینجا نمی رسیدیم

آل اسحاق وزیر اسبق بازرگانی و عضو اتاق بازرگانی تهران: اگر اقدام بانک 
مرکزی برای کنترل بازار دو ماه و حتی یک هفته قبل صورت می گرفت، اوضاع 
اصال به اینجا نمی رسید که دشمن شاد شود؛ تا حدی که برای براندازی نظام 
برنامه ریزی کنند و به هم وعده دهند. در کشوری که بازار دو یا پنج درصدی ارز 
در تمام شئون زندگی مردم از جمله مسکن،  غذا، معامالت و مایحتاج زندگی 
روزمره تاثیرگذار است بی تدبیری است که این بازار را به حال خود رها کنیم 
و تنظیم آن را به عرضه و تقاضا بسپاریم؛ بنابراین حتما باید دولت دخالت کند. 
در شرایط غیررقابتی، انحصار،  احتکار و در شرایط خاص مانند جنگ اقتصادی 
و در شرایطی که عوامل غیراقتصادی بازی اصلی هستند عرضه و تقاضا برای 
کنترل قیمت کاال و همچنین دالر مفهوم ندارد. دخالت دولت و برنامه ریزی های 

دولت در هفته گذشته بسیار خوب بود، مهم استمرار و پایداری است./فارس

خرید دالر سرمایه گذاری خوبی نیست
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی گفت: مردم باید توجه کنند که خرید 
دالر و ارزهای خارجی، سرمایه گذاری خوبی نیست. بانک مرکزی در حال 
طراحی برنامه هایی است تا مردم بتوانند گزینه های بهتری برای سرمایه گذاری 
داشته باشند. از 13 آبان که آمریکا سری دوم تحریم های یک جانبه خود علیه 
صنعت نفت و گاز و بخش بانکی ایران را به مرحله اجرا خواهد گذاشت، اتفاق 
مهمی نخواهد افتاد. دولت آمریکا هرکاری که می خواست انجام داد، آمریکا 
شبانه روز کار می کند تا جلوی فعالیت های مالی ایران و همچنین صادرات نفت 

ایران را بگیرد.

تحریم های ایران فرصتی برای
 خودمختاری مالی اروپا از آمریکاست

وزیر دارایی فرانسه تحریم های آمریکا علیه ایران را فرصتی توصیف کرد که 
کشورهای اروپایی می توانند از آن برای تشکیل نهادهای مستقل مالی استفاده 

کنند. »لی مایر« که در اجالسی در اسلووکی سخن مي گفت، افزود: »من معتقدم 
که نتیجه بحران ایران، فرصتی برای اروپا خواهد بود تا نهادهای مالی مستقل 
خودشان را ایجاد کنند تا بتوانیم با هر کسی که می خواهیم تجارت کنیم.« وزیر 
دارایی فرانسه گفت: »قرار نیست واشنگتن تصمیم بگیرد که آیا ما مجاز به 

تجارت با ایران هستیم یا خیر.«

واکنش محمد بن سلمان به سخنان تحقیرکننده ترامپ
ترامپ اخیراً گفته بود، در تماس با »ملک سلمان« پادشاه سعودی به او گفته که 
در صورت قطع حمایت های نظامی واشنگتن از ریاض، ایرانی ها ظرف 2 هفته 
این کشور را فتح می کنند. بن سلمان در پاسخ به این سخنان رئیس جمهور آمریکا 
گفت: »عربستان پیش از ایاالت متحده وجود داشت. کا از سال 1744 میالدی 
وجود داریم و فکر کنم که این یعنی بیش از 30 سال قبل از به وجود آمدن 
آمریکا.« خبرنگار پرسیده: »آیا اهمیت نمی دهید که او )ترامپ( این چیزهای 
واقعاً گستاخانه را درباره پدر شما می گوید؟« ولیعهد سعودی در پاسخ گفته: 
ما  درباره  بد  و  که دوستان چیزهای خوب  قبول کرد  باید  »ُخب، می دانید، 
می گویند. شما نمی توانید دوستانی داشته باشید که 100 درصد چیزهای خوبی 
درباره شما می گویند. این ماجرا حتی درون خانواده ها هم صادق است. همیشه 
سوءتفاهم هایی وجود دارد و ما این )سخنان ترامپ( را هم در همین دسته 

طبقه بندی می کنیم.«/انتخاب

غیرت، شجاعت و دینداری؛ عالج کشور
سردار سرلشکر قاسم سلیمانی در حاشیه مراسم آغاز فیلمبرداری »بیست و سه 
نفر«: وقتی که جنگ سی و سه روزه انجام گرفت، یک خانم مسیحی که خواننده 
بود، اما زن منصفی بود، از آنچه در لبنان اتفاق افتاد، خیلی متأثر شد و جمله ای 
گفت که خیلی تکان دهنده بود، وی گفت ما باید عبای سیدحسن نصراهلل را 
بگیریم و پاره های آن را به بدن فرزندانمان بزنیم تا آن ها غیرت دفاع از مملکتشان 
را پیدا کند. به نظرم اگر بتوانیم تکه های پیراهن آن 23 نفر را پیدا کنیم و َگرد 
پای آن ها یا همین تکه های پیراهن آن ها را بر بدن فرزندانمان بزنیم و آن غیرت، 
نشاط و معنویتی که آن ها وقت اعزام به جبهه داشتند؛ بسیار خوب است. یک 
وقتی آخر جنگ من خیلی از رزمنده ها را می دیدم که می رفتند از جای کفش 
بچه هایی که باالی سد می رفتند در خاکریز، در سنگر، خاک جمع می کردند و 
توشه می کردند و خیلی ها آن را آوردند. یک صحنه ای همواره در یادم است، 
زمانی تصمیم گرفتیم در جبهه هر کسی زیر 15 سال است بازگردانیم، نشسته 
بودم در چادر در سِد دِز، دیدم فردی کوچک و اهل زابل بود، تیربار روی شانه 
اش گذاشته، خشاب را دور کمر و گردنش پیچیده است، کاله آهنی اش خیلی 
بزرگتر از سرش بود و روی چشمانش را پوشانده بود، پوتین نیز بزرگ تر از 
پایش بود و بند آن را دور پایش بسته بود، پیش من آمد و گریه کرد، من متأثر 
شدم گفتم چرا گریه می کنی؟ گفت می خواهم با هر کسی که شما می گویید 
مسابقه دهم، هر تپه ای که گفتید، می روم و تیراندازی می کنم؛ دستور دادید مرا 
برگردانند، من نمی خواهم برگردم. اکسیر غیرت، معنویت، شهامت، شجاعت و 
دینداری عالج اصلی خانواده ها، ملت کشور و جوان های ماست به همین دلیل 
مقام معظم رهبری به رغم اینکه ولی فقیه است هم عمامه پیغمبر را بر سر دارند 
و هم چفیه جبهه را بر گردن دارند و مهمترین کتاب هایی که مورد تفقد قرار 
می دهند کتاب های جبهه است، ایشان می خواهند ما  را به تجربه موفق واقعی و 

راستینی که در ملت ما اتفاق افتاده است، توجه دهند./فارس

علی دایی به دادگاه احضار شد
 علی دایی در اینستاگرامش نوشت: »آخر و عاقبت یازده ماه تالش شبانه روزی 

برای ساخت و ساز خانه های مردم زلزله زده کرمانشاه: احضار به آگاهی.«

 والدین کودک کش در قائمشهر دستگیر شدند
 فرمانده نیروی شهرستان قائمشهر تأیید کرد که علت مرگ یک کودک چهار 
ساله در این شهرستان کودک آزاری بود و پدر و مادر وی به عنوان متهمان 

اصلی دستگیر شده اند. /ایرنا

توصیه یک مرجع تقلید به صدا و سیما
کنترل  برای  اتاقی  سیما  و  در صدا  تقلید:  مرجع  گرگانی  علوی  اهلل  آیت 
سخنران و مقاله ها راه اندازی شود تا گوینده هر سخنی را از طریق این 
از  تا هر سخنی  باید دقت شود  و سیما  در صدا  نگوید.  تریبون عمومی 
تریبون ملی منتشر نشود که فردا برای نظام و رهبری دردسر شود. تریبون 

صداوسیما باید مرکز نشر معارف دینی باشد./مرکز خبر حوزه

مبلغان چهل سالگی انقالب اسالمی فله ای اعزام نشوند
عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر هدفمند بودن اعزام 
برای  مبلغان  این  اعزام  گفت:  مختلف،  روستاهای  و  شهرها  به  مبلغان 
گرامیداشت چهل سالگی انقالب اسالمی نباید فله ای باشد، بلکه آنها باید 
با دقت کامل و توجیه کافی اعزام شوند. شورای هماهنگی انقالبی می تواند 
سخنرانان انقالبی برای مراسم های مختلف دعوت کند که در برابر اصول 
و ارزش های انقالب کوتاه نیایند، چون انتظار داریم این شورا عاشقانه و 
با تمام توان وارد میدان شده و نسبت به ارایه دستاوردهای انقالب اسالمی 
فعال شود. باید این سفره ای که پهن می شود با شکوه باشد و توسط برنامه 
ریزان جدی گرفته شود زیرا همین مراسم ها و برنامه ها است که انقالب 
را در چهل سال گذشته زنده و سر پای نگه داشته است. در برنامه های یاد 
شده باید نقاط مضر و مفید به خوبی سنجیده و بررسی و سپس نسبت به 

ارایه آنها اقدام شود. /فارس

دعوای مهریه و نفقه در صدر اختالفات خانوادگی
عباس  می کنند.  تعدیل  را  مهریه  اقساط  سکه  نرخ  به  توجه  با  قضات 
افزایش  از  تهران،  انقالب  و  عمومی  دادگاه های  کل  رئیس  پوریانی 
خبر  سکه  قیمت   نوسانات  به  توجه  با  مهریه  تقسیط  تعدیل  دادخواست 
تعدیل  تقاضای  دعوی  ورودی  افزایش  با  کنونی  در شرایط  و گفت:  داد 
مواجه هستیم همچنین مطالبه نفقه از سوی زوجه نیز در صدر موضوعات 

اختالفات خانوادگی است. /میزان

پیام ظریف به عربستان پس از تحقیر 
این کشور توسط ترامپ

مجمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در توییتر خود نوشت: آقای ترامپ 
بارها سعودی ها را تحقیر کرده و گفته است که نمی توانند دو هفته بدون 
حمایت او دوام بیاورند. این جایزه توهم برون سپاری امنیت به بیگانگان 
است. ما یک بار دیگر دست مان را به سوی همسایگان دراز می کنیم: بیایید 
با ساختن یک منطقه قوی به این خودپسندی استکباری پایان دهیم! ترامپ 
اخیرا گفته بود: بدون آمریکا دو هفته هم در قدرت باقی نخواهید ماند/ دوام 
خاندان سلطنتی عربستان منوط به حفاظت و حمایت نظامی واشنگتن از 

ریاض است

شهرداری قم: فعالیت اسنپ غیرقانونی است
ذاکریان معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری قم گفت: وجود تاکسی های 
اینترنتی واقعیتی بوده که رخ  داده و مورد استقبال مردم واقع شده است ولی 

از نظر قوانین فعالیت این شرکت ها غیرقانونی است. /تسنیم

نفت یکی از مهمترین ابزارهایی بود که ترامپ وقتی 
از برجام خارج شد حساب ویژه ای روی آن باز کرد. 
وقتی ترامپ با سعودی ها رقص شمشیر میکرد، نوک 
تیز شمشیر را به سمت ایران گرفته بود و سعودیها از 
این رقص بسیار رضایت داشتند. زیرا که همسایه شمالی 
شان را میتوانستند در رقابت منطقه ای با آن به شکست 
نزدیک کنند و از طرفی با قرار گرفتن در پازل ترامپ به 
وفادارترین دوست او تبدیل شوند. همین دوستی و دادن 

روی زیاد است که شاید باعث می شود 
ترامپ بلند بلند فکر کند و از به زبان 
آوردن آن هم ایرادی به خود وارد نداند، 
وقتی که خطاب به آنها می گوید شما 

بدون ما دو هفته هم دوام نمی آورید.
حاال ترامپ با همکاری عربستان سعی 
میکند ایران را در فشاری بی سابقه قرار 
دهد. او در مسابقه تحریمی خود سعی 
صفر  به  را  ایران  نفت  فروش  میکند 
نزدیک کند و از آن سو عربستان جای 
خالی ایران را پر کند. اما آیا این استراتژی 

بدون هزینه می تواند پیش برود؟
کرده اند  اظهار  متعددی  تحلیلگران 

از  نفت  عرضه  کل  جبران  به  قادر  سعودی  عربستان 
دست رفته ایران نخواهد بود که این مسئله به افزایش 
قیمت های نفت منجر شده است. همین تحلیل گران 
هشدار می دهند نفت برنت ممکن است پیش از پایان 
سال به 100 دالر در هر بشکه صعود کند. با این حال 
هیچ چیز قطعی نیست و این ابهام با نزدیک شدن به زمان 

آغاز رسمی تحریمها علیه ایران شدت خواهد گرفت.
 بازیگران بازار از زمان اعالم خروج آمریکا از توافق 
ایران، موضوع نفت 100 دالری را مطرح  با  هسته ای 
کرده اند. از آن زمان گروه اوپک پالس دیداری داشته 
که در آن عربستان سعودی و روسیه به بازار اطمینان 
دادند نفت کافی برای ثابت نگه داشتن قیمتها وجود دارد. 
همچنین اخباری به نقل از منابع آگاه از هند و اخیرا یک 
پاالیشگاه چینی مبنی بر کاهش خرید نفت آنها از ایران 
وجود داشته است که این گمان را تقویت کرده است که 
صادرات نفت ایران ممکن است از آنچه در ابتدا تصور 

می رفت، محدودتر شود.
 در ژوئن ادعای عربستان سعودی درباره میزان ظرفیت 
تولید شناور این کشور و توانش برای رساندن تولید 
نیاز، چندان  در صورت  روز  در  بشکه  میلیون  به 12 
به  دارد.  وجود  تردیدهایی  اکنون  اما  نبود  سوال  زیر 
گفته استفن برنوک، تحلیلگر شرکت "پی وی ام اویل 
آسوشیتس"، اکنون توجهات به سطح تولید شناور جهانی 

و در واقع ظرفیت تولید عربستان متمرکز شده است.

 بر اساس این گزارش، در مقایسه با برآورد دو میلیون 
بشکه در روز عرضه از دست رفته ایران، 1.5 میلیون 
بشکه در روز میزان متوسطی خواهد بود با این حال هنوز 
زود است میزان افت صادرات ایران دو میلیون بشکه در 

روز فرض شود.
 طبق یک گزارش اخیر رویترز که از افزایش بیشتر 
قیمت نفت برنت حمایت کرد، منابع آگاه در سینوپک 
چین،  نفت  پاالیشگاه  بزرگترین  اند  کرده  اعالم 
روز  در  بشکه  هزار   130 به  را  ایران  نفت  واردات 

کاهش خواهد داد.
هفته گذشته نیز بلومبرگ موجی از خوش بینی نسبت 
به باال رفتن قیمت نفت را به راه انداخت و به نقل از 
هندی  پاالیشگاههای  داد  گزارش  هند  در  آگاه  منابع 
هنوز محموله های نفت ایران برای تحویل در نوامبر را 
سفارش نداده اند. با این حال ممکن است این خبر اندکی 
زودهنگام بوده باشد. یک مقام دولتی هند همزمان به 

رویترز گفته بود هیچ تصمیمی برای توقف خرید نفت 
ایران وجود ندارد. پس از آن محمد جواد ظریف، وزیر 
خارجه ایران اظهار کرد هند با وجود تحریمها، به خرید 

نفت ایران ادامه خواهد داد.
 حقیقت این است که فارغ از وضعیت فعلی عرضه، 
قیمت نفت ممکن است پیش از پایان سال 201۸ به 
100 دالر در هر بشکه صعود کند. حداقل تا پایان نوامبر 
باید صبر کرد تا آمار نفتکشها نشان دهند چه میزان از 
صادرات نفت ایران از تحریمهای آمریکا 
متاثر خواهد شد. تا آن زمان برنت ممکن 
است به 90 دالر در هر بشکه صعود کند 
به خصوص که خبر مذاکرات کویت و 
عربستان سعودی برای افزودن 500 هزار 
بشکه در روز به میزان تولیدشان، هیچ 
تاثیری روی قیمتها نداشت. بازار ممکن 
است به وحشت افتاده باشد و هر زمانی 
که وحشت حکمفرما شود، منطقی وجود 
ندارد. نفت برنت ممکن است تا زمانی 
روشن تر  تقاضا  و  عرضه  وضعیت  که 
بشکه صعود  به 100 دالر در هر  شود 

کند.
دقیقی  تحلیل  هیچ  شود  می  باعث  شرایط   همین 
از قیمت نفت و شرایط آن در ماههای آینده وجود 
تاثیر  روند  این  بر  بسیاری  متغیرهای  باشد.  نداشته 
می گذارد که یکی از آنها هم منازعه ایران و امریکا 
این  است.  ایران  نفت  تحریم  برای  ترامپ  تالش  و 
موضوع باعث شده است بسیاری شکست استراتژی 
ترامپ با همکار عربستان را محتمل بدانند. زیرا که 
شد  خواهد  باعث  نفت  قیمت  افزایش  از  نگرانی 

ترامپ ترمز فشارها بر ایران را بکشد.
نباید  ترامپ وقتی در سازمان ملل گفت قیمت نفت 
بسادگی  فرانسه  جمهور  رئیس  مکرون  یابد،  افزایش 
پاسخ او را داد. اگر از افزایش قیمت نفت می ترسی از 
تحریم ایران دست بکش. این رابطه ساده می تواند آینده 
جدیدی برای روابط ایران و امریکا شکل دهد. جایی که 
باعث کوتاه آمدن ترامپ و شکست هم پیمان منطقه ای 

او را با خود خواهد داشت.

نوسانات قیمت ارز در روزهای اخیر، باعث سردرگمی بسیاری از فعاالن 
اقتصادی کشور شده است، به گونه ای که هیچ قیمت رسمی از سوی هیچ 
یک از نهادهای مرتبط در خصوص قیمت روز ارز در دسترس نیست و 
تقریبا همه سایت هایی که قیمت ها را لحظه ای اعالم می کردند، فعالیت 
های خود را متوقف کرده و تنها راهکار برآورد قیمت، حضور فیزیکی در 

میان دالالن چهارراه استانبول است.
در چنین شرایطی که کشور به شدت به برنامه ریزی و مدیریت نیاز دارد، 

بیش از دو ماه است دو وزارتخانه مهم اقتصادی کشور وزیر ندارد.
 بر پایه گفته برخی نمایندگان مجلس شورای اسالمی، قرار بود رئیس جمهور 
پس از بازگشت از سازمان ملل، وزرای خود را معرفی کند؛ اما کوچکترین 

اشاره ای از سوی دولت در این خصوص دیده نمی شود.
 برخی نمایندگان مجلس بر این باورند، دولت تعمدی از معرفی وزرا 
سرپیچی می کند و شاید حتی رئیس جمهور با لج بازی می خواهد زمان 
معرفی را عقب بیندازد؛ اما عده ای دیگر، دالیل متفاوتی برای این موضوع 
بیان کرده اند؛ از جله اینکه دولت می خواهد از این فرصت استفاده کرده و 
تفکیک وزارتخانه ها را � که از مدت ها پیش صحبت آن بود � اجرایی کند. 
برخی دیگر عدم پذیرش این پست به افراد مختلف در شرایط اقتصادی 

موجود را دلیل دیرکرد در معرفی وزرا می دانند.
موضوع  مطرح،  موارد  میان  از  گویا  اما   
تفکیک وزارتخانه ها، محتمل ترین گزینه 
در میان دیگر موارد باشد؛ هرچند دولت در 
ماه های قبل، الیحه تفکیک وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی و تفکیک وزارت صمت 
را روانه مجلس کرد، این لوایح نتوانستند نظر 
نمایندگان را جلب کرده و بنابراین از دستور 

کار خارج شد.
 با این حال، به نظر می رسد دولت همچنان 
مصر است تا نمایندگان را برای انجام تفکیک 
نمایندگان  از  شده  شنیده  اخبار  کند.  قانع 

مجلس نیز حکایت از این موضوع دارد، به طوری که رئیس کمیسیون 
اجتماعی مجلس، در گفت و گو با تابناک به این موضوع اشاره کرد و گفت: 
الیحه دولت در خصوص تفکیک به بست خورده، ولی دولت قصد دارد 
نمایندگان را قانع کند تا بار دیگر موضوع تفکیک در قالب طرح در مجلس 

مطرح شود.
 با این حال آنچه از فضای مجلس دریافت می شود این است که نمایندگان 
در اوضاع کنونی با هر گونه تفکیک مخالفند. برخی از نمایندگان منتقد اعتقاد 
دارند که هدف دولت با وجود مشکالت عدیده ای که در کشور از لحاظ 
اقتصادی وجود دارد، مشخص نیست و نیز اینکه چرا اولویت دولت فقط 

تفکیک و ادغام وزارتخانه ها شده، شبهه برانگیز است!
البته در میان نمایندگان و حتی مخالفان الیحه دولت، هستند کسانی که بر این 
باورند، برخی از وزارتخانه های دولت کارایی الزم را ندارند و در صورتی که 
وظایف برخی از این وزارتخانه ها تفکیک شود، شاید کارایی بیشتری داشته 
باشند، ولی همین نمایندگان نیز با تفکیک در اوضاع کنونی خیلی موافق 

نیستند و زمان آن را مناسب نمی دانند.
در این باره، نبی هزارجریبی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس می گوید: با اینکه تفکیک وزارتخانه ها، از مشکالت کشور می کاهد، 

زمان این تفکیک مناسب نیست.
این نماینده با اشاره به رد درخواست دولت برای تفکیک وزارتخانه ها اظهار 
داشت: تفکیک وزارتخانه ها با توجه به وظایف متعددی که دارند، ایده و 
اقدام مناسبی است، ولی علت مخالفت نمایندگان با این درخواست، شرایط 
زمانی کشور است. در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موازی کاری 
بسیاری صورت می گیرد؛ بنابراین، انتظار می رود، موضوع تعاون از رفاه جدا 
شود. رفاه مردم یا باید به سازمانی واگذار یا این مسئولیت به وزارت دیگری 
تفویض شود. هزارجریبی در ادامه گفت وگوی خود، با تأکید بر اینکه تفکیک 
وزارتخانه ها باید در زمان منطقی باشد، افزود: اگر این درخواست در زمان 
عادی و منطقی پیشنهاد می شد، حتما نمایندگان موافقت می کردند، ولی 
موقعیت زمانی کشور مناسب این کار نیست. وی با اشاره به هزینه تفکیک 
وزارتخانه ها توضیح داد: در شرایطی که دولت نمی تواند بدهی خود را به 
پیمانکاران بخش خصوصی و سازمان تأمین اجتماعی بدهد، چرا باید هزینه 

تراشی شود؟
سید حمیده زرآبادی، از جمله نمایندگانی است که اعتقاد دارد وزارتخانه 
تفکیک شده کارایی بیشتری نسبت به وضعیت کنونی دارد؛ اما وی نیز به دلیل 
برخی مشکالت از جمله بار مالی که ممکن است با انجام این کار صورت 

گیرد، با تفکیک در اوضاع کنونی مخالف است.
خصوص  در  نماینده  این 
با  نمایندگان مجلس  مخالفت 
افزود:  وزارتخانه ها،  تفکیک 
تفکیک وزارتخانه ها چندین بار 
در کمیسیون ها و صحن مجلس 
شورای اسالمی مطرح و همواره 
روبه رو  نمایندگان  مخالفت  با 
شده است. نمایندگان زمان ارائه 
این طرح را مناسب نمی دانند، 
زیرا باید ساختار جدید ایجاد و 

وزیر تعریف شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه تفکیک 
وزارتخانه ها هزینه های مالی زیادی دارد و در شرایط فعلی که نیاز داریم 
بیشتر عملیاتی اقدام شود به صالح کشور نیست، گفت: هم اکنون بسیاری 
از نمایندگان به این موضوع اعتقاد دارند که وظایف سه وزارتخانه  صنعت، 
معدن و تجارت، راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل 
گستردگی که دارند، اختالالتی را به وجود آورده و راهکار آنها اصالح 

ساختار درونی است.
آنچه از گفته های نمایندگان می توان نتیجه گیری کرد، این است که قاطبه 
مجلس مشکلی با تغییر برخی ساختارها در بدنه دولت ندارند و حتی اگر این 
موضوع در زمان دیگری مطرح شده بود، چه بسا با رأی باالیی، به تفکیک 
وزارتخانه ها رأی می دادند؛ اما اکنون با توجه به شرایط اقتصادی پیش آمده 
و همچنین بار مالی که شاید از تفکیک وزارتخانه ها ایجاد شود، باعث شده تا 
با این لوایح مخالفت کنند. گویا در اوضاع کنونی و با توجه به اینکه نمایندگان 
انگیزه ای برای تغییر در سیستم ندارند دولت وقت خود را برای این کار هزینه 
نکند و اگر قرار است تغییراتی در کابینه انجام دهد، قبل از آنکه مجلس اقدامی 
کند، خود تغییر دهد و همچنین وزارتخانه هایی که توسط سرپرست اداره می 

شوند، تعیین تکلیف کند.

13 آبان ، کابوس ایران است
 یا بن سلمان و ترامپ؟

نفت مهمترین کاالیی است که در روزهای آینده بیشتر در مورد آن خواهیم شنید. 
چیزی که ترامپ برای فشار بر ایران بسیار روی آن حساب کرده بود.

دولت تکلیف خود را با وزارتخانه های بی وزیر روشن کند
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نمی توانی هویت ملی و تعلق خاطر به وطن داشته باشی و در کارخانه 
ات، پاکت شیر را با یک سوم خالی تحویل مردم میهنت بدهی ...

در زمینه یابی و تحلیل مسایل اجتماعی نمی توان مواجهه ای تک 
عاملی داشت. به عبارتی، یک پدیده و رویداد مانند احتکار کاال در 

شرایط بحرانی و سخت، نَه »دلیل« که »دالیل« متعدد دارد.
از این روی، نظام تربیتی و شخصیتی که شهروندان جامعه در آن متولد 
شده، رشد کرده و وارد مناسبات اجتماعی و اقتصادی و روزمره می 
شوند، نیز در زمره مجموعه ریشه ها و زمینه های بروز مسایل کنونی 

جامعه ایرانی می تواند سهیم باشد.
به عنوان یک معلم و کارشناسی که در ریشه های ذهنی و تربیتی 
توسعه یافتگی مطالعاتی دارم، نسبت واضحی میان احتکار و عشق به 
وطن، کم فروشی و دوست داشتن ایران، اختالس و دوست داشتن 

مردم کشور می بینم.
نمی توانی هویت ملی و تعلق خاطر به وطن داشته باشی و در کارخانه 

ات، پاکت شیر را با یک سوم خالی تحویل مردم میهنت بدهی یا خودرویی 
بسازی که هیچ وقت حس غرور ملی به تو و خریداران وطنی دست ندهد.

نمی توانی در مدرسه و خانواده با عشق به وطن و ارزشهای بومی و ملی 
میهنت بزرگ شده باشی اما در روزهای سخت، فقط به فکر جمع کردن 
برای خودت و احتکار کاال برای گرانتر فروختن به مردم وطنت در روزهای 

کمیابی باشی.
ما، در خانواده و مدرسه برای یک دوره مثال پنج تا ده ساله باید به طور ویژه 
روی مفاهیمی همچون وطن، ایران، منافع ملی و مسولیت جمعی، دوست 
داشتن کشور و تعلق خاطر به میهن با بچه ها کار کنیم. و البته این پیشنهاد به 

معنی غلتیدن به ناسیونالیزم و شوینیسم نیست.
تربیت و نظام آموزشی همه دلیل پدیدارِی رویدادهای اجتماعی نیست اما 

قطعا نمی توان از این فاکتور و مؤلفه زیربنایی چشم پوشی کرد.
بچه های ایران بزودی تبدیل به بزرگساالن جامعه ایرانی می شوند، ما چقدر با 

بچه ها روی نحوه رفتار در شرایط سخت و بحرانی کار می کنیم؟
رفتار برخی بزرگساالن جامعه ما به ویژه طی ماه های اخیر نه تنها الگوی 
خوبی برای فرزندان ما نبوده بلکه هیجان زدگی و بی قاعدگی در شرایط 
سخت را می آموزد و باعث تداوم و استمرار به خلقیات غلط فردی و 

اجتماعی است.
برای اصالح الگوی رفتارهای ناصحیح در شرایط سخت و رفتار منطقی و 

مسوالنه و در راستای منافع ملی و میهنی نشان دادن، الزاماتی دارد از 
جمله سیستم داشتن و نظارت و کنترل دقیق فرآیندهای مدیریتی اما 
سوال این جاست که همان نیروی انسانی که قرار است جامعه را به 
سوی سیستم دهی و نظارت و کنترل دقیق سوق دهد، تربیت نشده و 
استقرار نظام های سازمانی و مدیریتی دقیق در جامعه ای که روحیه 
تعلق خاطر به دیگری را در خود ندارد یا در مسولیت پذیری اجتماعی 

و همدلی با جمع ضعیف است، ممکن نیست.
مصداق بارز سهِم تربیت در وضعیت های بحرانی، مردمی هستند 
که بدون فشار یا جهت دهی عوامل بیرونی، به طور خودکار در برابر 
گرانی و سوداگری بازار، واکنش معکوس دارد و به جای خالی کردن 
مارکت ها با اولین افزایش قیمت، دست نگه می دارد و نمی خرد. 
مصداق دیگر در رابطه با سهم تربیت در چالش های فراروی جامعه 
ایرانی، مردمی هستند که آمار »کشته های هموطن در تصادفات جاده 
ای« را می بیند و برای خرید ناایمن ترین خودرو هجوم نمی برد و 
بین »سود ناشی از افزایش قیمت چنین سرمایه گذاری« و »جلوگیری از مرگ 
هموطنانش«، دومی را برمی گزیند. اینجاست که نقش تربیت از دوره کودکی 

پیش می آید.
ما ایرانیان باید در یک بازه پنج تا ده ساله، همگی، عشق ورزیدن به میهن، 
مسولیت پذیری در قبال یکدیگر، اتخاذ تصمیم و رفتار منطقی در وضعیت 
های دشوار و غیرعادی و نیز تمریِن تغییردادن شرایط به نفِع جمعی بزرگتر از 

دایره منافع شخصی را با بچه ها مشق کنیم.
نتیجه این سخن یعنی توجهی دیگر بار به »توسعه ای ترین نهاد و موضوع 

کشور؛ آموزش و پرورش«!

الکچری یک سبک زندگی است که در آن فرد 
اصرار دارد گرانقیمت ترین و باکیفیت ترین 
اقالم را در بین کاالها و خدمات انتخاب کند 
چرا که گمان می کند با اینکار تجربه ممتاز و 
حس برتر و باالتری نسبت به هم رده های 
خود در جامعه پیدا می کند. از گذشته های دور 
و حتی از زمان زندگی غارنشینی ،افرادی بوده 
اند که میخواستند خود را متفاوت و برتر نسبت 
به دیگران بدانند، گاه با به گردن انداختن دندان 
شکار و گاه با نصب سر و گردن شیر و خرس 

و عاج فیل به دیوار خود ...
با گسترش صنعت و شهرنشینی و افزایش 
تکنولوژی بشری، این تب متفاوت بودن نیز 

درگیر تنوعات زیادی در سطح زندگی 
انسانها شده است ، از محل سکونت 
و ساختمان زندگی گرفته تا جهیزیه 
های آنچنانی ،از وسیله نقلیه روزمره 
و مبلمان و وسایل خانه و زیور آالت 
و وسائل تزئینی و شخصی گرفته تا 

سیسمونی های خاص ...
به  حتما  الکچری  کلمه  روزها  این 
الکچری   ، است  خورده  گوشتان 

یک سبک زندگی است که در آن فرد اصرار 
دارد گرانقیمت ترین و باکیفیت ترین اقالم را 
در بین کاالها و خدمات انتخاب کند چرا که 
گمان می کند با اینکار تجربه ممتاز و حس برتر 

و باالتری نسبت به هم رده های خود در جامعه 
پیدا می کند. سلبریتی ها - ستاره های سینما و 
فوتبال و موسیقی - ،مدلینگ سیاری هستند 
از این الکچری بازی که سطحی از سالیق و 
عالیق خود را به افراد سطوح دیگر منتقل و 

گاه تحمیل میکنند .. از آنجا که در این 
ورطه وقتی افتادی دیگر میخواهی کم 
نیاوری و همواره چیزی برای مطرح 
کردن داشته باشی ، این لوکس گرایی 
که گاهی به لوکس نمایی هم کشیده 
شده است ، پا را فراتر از جهیزیه و 
سیسمونی و مبلمان زندگی گذاشته و 
حتی برای تعیین جنسیت و در مرحله 
بعد برای زایمان در محل خاص و 

تاریخ خاص هم کشانده است ..
کم ندیده ایم که در تاریخ ۸۸/۸/۸ و یا 97/7/7 
که همین چند روز گذشته بود ، بیمارستانها و 
اتاقهای زایمان در انتظار مادرانی بود که بدون 

توجه به تاریخ مناسب برای تولد فرزندشان و 
حفظ سالمت جسمی و روانی و هوشی او ، 

خواهان زایمان در تاریخی ُرند باشند ..
به راستی از نسلی که به جای تربیت و فرهنگ 
سازی درست برای او به فکر تاریخ تولد و 
وسایل اتاقش بوده ایم و به جای آرامشش به 
فکر آسایشش ، چه توقعی میرود که انسان ساز 

و جامعه ساز و فرهنگ ساز باشد ؟!
نسلی که سختی نبیند ،و بهترینها را به راحت 
ترین وجه به دست آورده باشد ، آیا فردا روز 
میتواند متحمل سختیهای روزگار باشد و تاب 
بیاورد ؟! افزایش طالق و خودکشی که چنین 

چیزی را نشان نمیدهد !

کارشناسان معتقدند پایین آمدن قیمت ارز باعث می شود 
نقدینگی از این بازار رخت بسته و به سمت بازار مسکن 

حرکت کند.
نقدینگی در کشور پس از کاهش قیمت ارز به دنبال بازار 
سودآور دیگری است و کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند 
این نقدینگی به سمت بازار ارز حرکت کرده و با توجه به 
تقاضای زیاد مردم و کم کاری دولت در ساخت و ساز 

مسکن منجر به گرانی این کاالی مصرفی شود.
این در حالی است که بازار مسکن اگر چه با تقاضای 
زیادی مواجه است اما قدرت خرید مردم بسیار کمتر از 
این بازار می باشد اما سرمایه گذاران به دنبال بازاری با 
اهداف میان مدت هستند تا سود آوری خود را تضمین 
کنند و بازار مسکن راه خوبی برای درآمدهای کالن این 

افراد خواهد بود.
علی یارمحمدی نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به تالطمات حوزه مسکن در کالنشهرها به ویژه 
تهران، گفت: به طور حتم بهبود قیمت مسکن در کشور 
مستلزم تثبیت بازار مسکن است، البته متأسفانه در چند سال 
اخیر این حوزه دچار تالطمات بسیاری شده که این موضوع 

فضا را برای بهبود بخش مسکن گرفته است.
نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
به نظر من در شرایط کنونی با توجه به وضعیت کشور، قیمت 
مسکن در ماه های آتی مقداری افزایش خواهد داشت، اما 

این افزایش مانند یک سال گذشته چشمگیر نخواهد بود.

وی افزود: متأسفانه در 
چند سال اخیر منحنی 
نرخ مسکن در کشور 
همواره صعودی بوده 
روند  وقت  هیچ  و 
کاهشی نداشته است، 
دالیل  از  یکی  البته 
افزایش قیمت در یک 
سال اخیر، افزایش نرخ 
ارز و افزایش مصالح 

ساختمانی وارداتی بوده، حال امیدواریم با پایین آمدن قیمت 
دالر در هفته گذشته، بخشی از بازار مسکن نیز دچار تحول 

شده و قیمت ها در بازار سیر نزولی پیدا کند.
یارمحمدی گفت: به نظر می رسد با افزایش ریسک اقتصادی 
و سرمایه گذاری در بازار ارز، سرمایه های در دست مردم به 
بازارهای دیگر از جمله حوزه مسکن سرازیر شود، از این رو 
احتمال می رود با افزایش عرضه و تقاضا، نرخ مسکن نیز با 

افزایش چشمگیر مواجه شود.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس گفت: متأسفانه 
مسکن امروز به یک کاال سرمایه ای تبدیل شده و این مسئله 

موجب شده که قیمت ها افزایش چند برابری داشته باشد.
محمد دامادی از دیگر نمایندگان مجلس نیز با اشاره به اینکه 
تنظیم بازار در همه جای دنیا چه در حوزه اقتصادی و چه 
در عرصه مسکن با دولت است، بیان کرد: نمی شود بازار را 

رها کرد و باری به هر 
جهت کار را به بخش 

خصوصی سپرد.
ساری  مردم  نماینده 
شورای  مجلس  در 
اینکه  افزود:  اسالمی، 
کارها  تمام  بخواهیم 
در  کمال  و  تمام  را 
حوزه مسکن به بخش 
خصوصی واگذار کنیم 

نشان از ناتوانی در کنترل بازار دارد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با ارائه مثالی ادامه داد: برای 
مثال آیا تعیین قیمت گوجه با کشاورز است یا تعیین قیمت 
آهن آالت با تولیدکننده آهن یا کسی است که آهن را از 
معدن استخراج می کند! مسلما اینگونه نیست و این دولت 
است که نقش اساسی در کنترل بازار دارد و باید شرایطی را 
برای بخش خصوصی فراهم کند که با فراغ بال به فعالیت 

بیشتر در اقتصاد بپردازند.
وی با تاکید بر نقش دولت در کنترل قیمت مسکن، افزود: 
شرایط فعلی اوضاع مسکن نشان می دهد که سیاستگذاری 
دولت در بخش مسکن همچون سیاستگذاری در بحث ارز 
یا کاالهای اساسی مثل گوشت و مرغ و سایر محصوالت 

غذایی جواب نداده است.
رضایی کوچی دیگر نماینده مجلس نیز معتقد است که در 

شرایط کنونی امکان کاهش نرخ مسکن وجود ندارد، زیرا 
امکان دارد که نقدینگی در دست مردم به سمت بازار مسکن 

هجوم بیاورد.
وی از احتمال افزایش قیمت مسکن در کشور به ویژه 
کالنشهرها خبر داد و گفت: با توجه به اینکه امروز در کشور 
تولید مسکن بسیار کاهش یافته و در این مسیر عرضه و 
تقاضا با یکدیگر تناسب ندارد، آن وقت امکان دارد که 
سیل نقدینگی از بازارهایی مانند ارز و طال به سمت بازار 

مسکن هجوم بیاورد.
کنترل  برای  بسیاری  ابزارهای  از  داد: دولت  ادامه  وی 
قیمت ارز استفاده کرد، حال با توجه به کاهش نرخ ارز، 
مردم به دنبال آن هستند که سرمایه خود را در بخش 
های دیگر سرمایه گذاری کنند، اما متأسفانه به دلیل آنکه 
هدفگذاری دقیق از سوی دولت برای هدایت نقدینگی 
وجود ندارد، این اعتبارات یک روز به بازار سکه زده و 

روز دیگر از بازار مسکن سر در می آورد.
به نظر می رسد دولت در این سالها برنامه ای برای 
بازار مسکن نداشته و حتی آخوندی وزیر مسکن و 
به دولت  نیز طرح مسکن مهر که متعلق  شهرسازی 
قبل بود را طرحی مزخرف خوانده بود و طرح مسکن 
اجتماعی دولت نیز طرحی بود که فقط به عنوان یک 

وعده مطرح شد.
باید منتظر ماند و دید در صورت هجوم نقدینگی به بازار 

مسکن دولت چه تدبیری در این خصوص دارد.

جای خالی »میهن دوستی« در نظام آموزشی ایران

مرتضی نظریاحتکار، اختالس، مدرسه

صفورا ترقیالکچری بودن؛ لوکس گرایی یا لوکس نمایی؟

احتمال سونامی افزایش قیمت در بازار مسکن

ش�ت ا د د یا
اصرار در فهماندن 

و راهنمائی کردن دیگران ممنوع
شما وظیفه ای در مقابل فهماندن، راهنمائی کردن و 
توجیه کردن دیگران) به جز همسر، فرزند، پدرو مادر 
و کسانی که نیروهای کلیدی شما هستند آن هم در 

حد نرمال(.ندارید بخصوص کسانی که:
* نمی خواهند بفهمند چون حقوقشان در نفهمیدن است.

* به واقعیت کلمه نفهم و ابلهند.
* کج فهمند.

این ها الیق این هستند که در حماقت و نفهمی خودشان بمانندچون در دنیای 
امروز که عصر ارتباطات و اطالعات است مگر کسی هست که نداند اگر امروز 
وارد یک زندگی شود که اصال حساب و کتاب درستی برای ازدواجش وجود ندارد 
خوشبختی برایش به ارمغان نمی آورد مگر کسی هست که هنوز نداند این همه 
اتفاقات بد که در جهان اطراف می افتد می تواند برای او هم بیافتد پس باید احتیاط 
بکند باید مشورت درست بگیرد نه این که فکر کند همه چیز را باید خودش به 

تنهایی حل بکند و بگویید من اصال فالن چیز را قبول ندارم.
* یکی از سخت ترین کار جهان فهماندن به کسانی است که نمی خواهند بفهمند 
چون حقوقشان در نفهمیدن است، این افراد به مراتب بهتر از دیگران و حتی بهتر 
از شما می دانند که درست چیست و غلط چیست اما نکته اینجاست که وقتی شما 
تالش می کنید که چیزی را به آن ها بفهمانید یا اشتباهاتشان را برطرف بکنید چون 
پای نفع و منافع خودشان در میان است، گاهی وقت ها به غیر منصفانه ترین رفتار 
ممکن منطق خودشان را کنارمی گذارند عمدا خودشان را به نفهمی می زنند و با 
عکس العمل های مختلف شما را سرکار می گذارند و به شعور انسانی تان توهین 

می کنید.تا به نتیجه دلخواهشان برسند.
– دکتر حمید رضا محتشمی می گوید :در یکی از مشاوره هایم دختری گفت که 
وقتی داشتم سر یک موضوع مهمی با پدرم صحبت می کردم، او با این که آدم 
خوش فکر و هوشمندی است یکدفعه از جایش بلند شد و فضای گفتگوی ما را 
ترک کرد، یکی از اعضای خانواده از او پرسیدکجا می روید گفت آنقدر گفتارش 

منطقی است که نمی توانم بیشتر از این تحمل بکنم و حرفی برای گفتن ندارم.
در واقع این افراد با این که می بینند حرفی منطقی است اما دلشان می خواهد که 
نتیجه کار را یک جوری روی هوا نگه دارند و هرگز اجازه ندهند که این گفتار به 

نتیجه خاصی برسد چون آن نتیجه با همه منطقی بودنش به نفعشان نیست.
* آدم هایی که به واقعیت کلمه نفهم و ابلهند، همان کسانی هستند که وقتی چیزی 
را نمی دانند مصرانه به اشتباه خودشان تاکید می کنند برای همین به طور مدام از 
یک ناحیه آسیب می بینند و فقط با حادثه ها و دردها خودشان را آمیخته می کنند در 
واقع درد را خیلی احساس نمی کنند فقط آن آسیب ها را برای این که بتوانند برای 
دیگران بازگو بکنند وحس ترحم دیگران را جذب بکنند الزم دارند پس تالش 
نکنید که بخواهید به آن ها چیزی را بفهمانید بهتر است مراقب باشید که خودتان 

در کنار آن ها آدم های نفهمی نشوید.
* آدم هایی که کج فهمند، در ظاهر ادای آدم های مدبر و هوشمند را در می آورند 
ولی کال حرف شما را اشتباه متوجه می شوند شما یک چیزی می گویید و آن ها 
چیز دیگری متوجه می شوند مثال شما توی مذاکره ای داشتید یک حرفی می زدید 
و این آدم از کج فهمی خودش بالیی بر سر رابطه شما و خودش می آورد که اصال 

هیچ کس دیگر نمی تواند آن رابطه را درست بکند.
پس چه باید کرد؟ 

وقتی شما دارید حرص و جوش می خورید که چرا بعضی از آدم ها نمی فهمند 
و خودتان را به در و دیوارمی کوبید تا هرکاری که از دستتان برمی آید بکنید که به 
این افراد یک چیزی را بفهمانید، راهنمائیشان کنید و نجاتشان بدهید فقط و فقط 

دارید بخش عظیمی از انرژی خودتان را هدر می دهید.
*یکبار یک مطلب را بگو و حرفت را بزن ولی اصرار نداشته باش که دیگران حرف 
تو را قبول کنند چون اگر واقعا کسی بخواهد متوجه حرف تو بشود، می¬شود به 

عبارتی درخانه اگر کس است یک حرف بس است.
* اگر کسی حرفت را فهمید که فهمید، نفهمید با او مراوده نکن با او قرارداد نبند 
با او وارد رفتارهایی که جاه طلبیش را تشدید می کند نشو، کمی از او فاصله بگیر، 
بگذار مسیر خودش را سپری بکند شاید یک روز دیگری یک وقت دیگری یا به 
یک شکل دیگری حرف تو را درک کرد آن وقت بعد از یک مدتی که فهمید تو 
خیلی هوشمند تر از این حرف ها هستی اگر برایش ارزش داشته باشی سراغ تو 

خواهد آمد و با رویه جدیدی با تو رفتار خواهد کرد.
* یک کسی باید یک ذره خودش دلش بخواهد یک چیزی بفهمد پس مادامی 
که کسی از تو راهنمائی نخواسته سعی نکن چیزی را به او بفهمانی چون فهماندن 
چیزی به کسی که خودش نمی خواهد بفهمد آن فهم را هدر می دهد و تو حق 

نداری دانشت را همینطوری در اختیارش بگذاری.
* اگر کسی از تو راهنمایی خواست وسوالی پرسید که تو کمکش کردی و جوابش 
را دادی ولی متوجه شدی که مداوم داردتاکیدبه موضوعی می کندکه نفعش درآن 

است هرگز انرژی خودت راصرفش نکن.
یادتان باشد که شما نباید تمام شیره جانتان را بدهید برای اثبات یک چیزی که تازه 
اگر ثابت بشود دیگر شما نیستید که آن روزهای خوب آن ها را ببینید هر چیزی حد 
و بهایی دارد و شما نباید برای هر چیزی بهای بیشتری بپردازید یعنی دیگر بهترین 
چیز هم یک بهایی دارد اگر شما بهای بیشتر از یک چیزی را می پردازید )یک کم 

فدای سرتان( فقط خودتان را ذلیل می کنید.

فریبا سعادتی

آگهی فقدان سند
آقای شمس علی امامی با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی شده دفترخانه 
336 اهواز مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک 4543/1622 
واقع در بخش یک اهواز در صفحه 1۸1 دفتر 190 ذیل ثبت 33160 
بنام شمس علی امامی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده و 
برابر سند قطعی شماره 24646۸ مورخ ۸7/02/22 تنظیمی دفترخانه 
دو اهواز نامبرده/ مع الواسطه انتقال قطعی یافته که برابر اسناد .............. 
در   ........... نفع  به  اهواز   ............ دفترخانه  تنظیمی   ............... تاریخ 
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 .
تاریخ انتشار: 97/07/14
شماره: 5/1634 م/الف

  نصرت اله  رئیس ثبت شهرستان ناحیه دو اهواز
 

آگهی فقدان سند
شده  گواهی  استشهاد  برگ  دو  تسلیم  با  عباسی  ابراهیم  سید  آقای 
پالک  ششدانگ  مالکیت  سند  که  است  مدعی  اهواز   274 دفترخانه 
6/9794 واقع در بخش ۸ اهواز در صفحه 322 دفتر 201 ذیل ثبت 
بنام مصطفی قنبری پور ثبت و سند مالکیت 427305 /۸2/  30213

الف صادر و تسلیم گردیده و برابر سند قطعی شماره 100297 مورخ 
۸5/11/2۸ تنظیمی دفترخانه 39 اهواز نامبرده/ مع الواسطه انتقال قطعی 
یافته که برابر اسناد 10299 و 100300 و 100301 و 100303 تاریخ 
به  بانک مسکن رهن است که  نزد  دفترخانه 39  تنظیمی   ۸5/11/2۸
ماده  تبصره یک اصالحی  بدستور  لذا  مفقود گردیده  علت جابجایی 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم یک نوبت آگهی 
نزد  مالکیت  سند  یا وجود  معامله  انجام  مدعی  هرکس  که  می شود 
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 
بنام  المثنی  مالکیت  قانونی و عدم واخواهی سند  سپری شدن مدت 

مالک صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار: 97/07/14
شماره: 5/1637 م/الف

  افشین  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز
 

آگهی فقدان سند
شده  گواهی  استشهاد  برگ  دو  تسلیم  با  خواه  نوروزی  فرخنده  خانم 
پالک  ششدانگ  مالکیت  سند  که  است  مدعی  اهواز   6۸ دفترخانه 
157۸/1391 واقع در بخش 3 اهواز در صفحه 509 دفتر 133 ذیل ثبت 
36300 بنام عبدالصاحب بیت داغر ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم 
گردیده و برابر سند قطعی شماره 54۸5 مورخ 91/۸/23 تنظیمی دفترخانه 
دو اهواز 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 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 .

تاریخ انتشار: 97/07/14
شماره: 5/1636 م/الف

  قادریان  رئیس ثبت شهرستان ناحیه سه اهواز
 

آگهی فقدان سند
آقای محمدجعفر علی شائی با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی شده 
دفترخانه159 اهواز مدعی است که سند مالکیت یک سهم از 7 سهم 
مشاع از ششدانگ پالک 5/5347 واقع در بخش ۸ اهواز در صفحه 25 
دفتر 43 ذیل ثبت 4120 بنام فرنگیس خسروی ثبت و سند مالکیت 
شماره  قطعی  سند  برابر  و  گردیده  تسلیم  و  صادر  91/۸۸1013/د 
مع  نامبرده/  اهواز   203 دفترخانه  تنظیمی   92/0۸/12 مورخ   11677
 ............... تاریخ   .............. اسناد  برابر  که  یافته  قطعی  انتقال  الواسطه 
به  ........... در رهن است که  به نفع  ............ اهواز  تنظیمی دفترخانه 
اصالحی  یک  تبصره  بدستور  لذا  گردیده  مفقود  انگاری  سهل  علت 
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 .
تاریخ انتشار: 97/07/14
شماره: 5/1635 م/الف

  افشین  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز
 

آگهی فقدان سند
آقای صادق قربانی وکیل مالک طی وکالت شماره ۸6 مورخ ۸5/10/20 
دفتر 47 اهواز با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی شده دفترخانه 165 
اهواز مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک ۸92/4360 واقع 
در بخش ۸ اهواز در صفحه 29۸دفتر 214ذیل ثبت 42712 بنام ساناز 
تسلیم گردیده  مالکیت 14161۸ صادر و  ثبت و سند  بختیار  اورکی 
 2 دفترخانه   ۸5/03/13 مورخ   223297 شماره  قطعی  سند  برابر  و 
اهواز نامبرده/ مع الواسطه انتقال قطعی یافته که برابر اسناد 22329۸ 
و 222299 تاریخ ۸5/3/13 تنظیمی دفترخانه 2 نزد بانک مسکن در 
رهن است که به علت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک 
اطالع عموم  مراتب جهت  ثبت  قانون  نامه  آیین  ماده 120  اصالحی 
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 انتشار: 97/07/14
شماره: 5/1638 م/الف

  افشین  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز
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همی��ن که یک ایران��ی به این فکر 
کند که با گذش��تن ه��ر ثانیه یا هر 
ساعت بخشی از این میراث بزرگ 
محیط زیس��تی در حال س��وختن 
برایش وحش��تناک خواهد  است، 
بود. اما اینکه چرا بعد از گذش��ت 
چند ماه هنوز ای��ن آتش خاموش 
نش��ده س��والی اس��ت که باید از 
مسئوالن و باعث و بانیانش پرسید. 
گفته می شود که تاالب هورالعظیم 
را عده ای به صورت عمدی آتش 

زده اند.
 گروه یا تفک��ری که به علت کینه 
آت��ش به ج��ان طبیع��ت و محیط 
زیس��ت می زن��د و برای��ش مهم 
نیست برای که یا برای چه اما باید 
منتظر باش��د که روزی خودش نیز 
قربانی این آتش شود. روزی از راه 
می رس��د که تمام طرف های کینه 

ای که هورالعظیم را قربانی کرده اند، سرنگون می شوند و می میرند؛ 
در حالی که بخش��ی از محیط زیست را که میراث آیندگان است از 
بین برده اند. آتش خشم و کینه ای که کاشته اند دامن گیر نسل آینده 
هم خواهد شد. دیروز فرماندار هویزه از ادامه آتش سوزی در بخش 
عراقی تاالب هورالعظیم و س��رایت آتش به بخش ایرانی تاالب در 
روزهای گذش��ته خبر داد. ناظم ثبوتی با اشاره به ادامه آتش سوزی 
در بخش عراقی تاالب هورالعظیم، گفت: عملیات اطفای حریق در 
ششمین مرحله توس��ط بالگرد آب پاش در بخش عراقی تاالب در 
حال انجام است و تاکنون حدود سه کانون از پنچ تا 6 کانون حریق 

خاموش شده اند.
وی با اش��اره به فعالیت هواپیمای آتش نشان در این مرحله عملیات 
گفت: از دو سه روز گذشته به دلیل نقص فنی هواپیما عملیات اطفای 
حریق با هواپیمای آتش نش��ان متوقف ش��ده است اما عملیات اطفای 
حریق توسط بالگرد آب پاش همچنان ادامه دارد. فرماندار هویزه با بیان 
اینکه حتی اگر همه کانون های آتش خاموش شوند باز هم کانون دیگری 
مشتعل می شود، گفت: برای مهار آتش در تاالب هورالعظیم باید منتظر 
نزوالت آس��مانی باشیم. این در حالی است که در دو سه روز گذشته، 
آتش به بخش ایرانی تاالب هورالعظیم نیز س��رایت کرده است.  ثبوتی 
در ادامه صحبت هایش افزود: وس��عت آتش سوزی از طریق تصاویر 
ماهواره ای که هر 15 روز یک بار دریافت می ش��وند، قابل اندازه گیری 
است و اکنون نمی توانیم مساحت آتش سوزی در بخش ایرانی را اعالم 
کنیم اما بر اساس برآورد اولیه بیش از 100 هکتار از بخش ایرانی تاالب 

هورالعظیم طعمه حریق شده است.

اهوازی ها می سوزند
در بعضی روزها آتش هورالعظیم چنان ش��عله ور می شود که مردم 
اهواز از دوده های متراکم در هوای ناش��ی از این آتش سوزی نمی 

توانند از خانه بیرون بیایند. این موضوعی است که نماینده اهواز هم 
به آن اش��اره می کند و در گفت و گو با »قانون« می گوید:»متاسفانه 
بیش از یک ماه اس��ت که مردم ش��هرهای هویزه، دش��ت آزادگان، 
حمیدیه و در مواقعی کالنش��هر اهواز نفس شان از دود غلیظ آتش 
س��وزی تاالب هورالعظیم گرفته است«. قاس��م ساعدی افزود: این 
آتش س��وزی، پوش��ش گیاهی و موجودات زنده بی��ش از 50 هزار 
هکت��ار از این تاالب را در بخ��ش عراق نابود کرده و در حال پیش 
روی به س��مت بخش های دیگر اس��ت اما متاسفانه محیط زیست 
کش��ور هیچ توجهی به این فاجعه محیط زیس��تی که عالوه بر دود 
غلیظ فعلی در آینده نی��ز معضالتش گریبان مردم منطقه را خواهد 
گرفت، ندارد و رییس آن به مردم توصیه می کند که ماسک بزنند!«.
ای��ن نماینده مجلس دهم تاکید ک��رد: بحث ما با آقای روحانی این 
است که اگر چه شما از مردم عبور کرده اید و مطالبات مردم برای 
شما مهم نیست اما نمی توانید نسبت به جان و زندگی مردم هم بی 
تفاوت باشد. رییس س��ازمان محیط زیست در حال حاضر با جان 
جمعیت��ی نزدیک به دو میلیون نفر بازی می کند. عضو کمیس��یون 
انرژی مجلس بیان داش��ت: مس��اله محیط زیست در دنیا و در قرن 
بیس��ت و یکم یکی از محورهای مهم م��ورد توجه محافل جهانی 
اس��ت ولی در کش��ور توجه کافی به آن نمی ش��ود؛ ب��ه طوری که 
افرادی غیر مس��ئول و غیرمتخص��ص را در آن به کار می گیرند. او 
همچنین در مورد وضعیت فعلی شهرهایی که تحت تاثیر دود غلیظ 
قرار دارند، گفت: »هویزه، دش��ت آزادگان، حمیدیه، سوس��نگرد و 
دیگر شهرها همیشه روزهای چهارشنبه به دلیل کمبود برق تعطیل 
هستندف عالوه بر آن بیشتر از یک ماه است که دود غلیظ روزهای 

زندگی آن ها را هم تحت تاثیر قرار داده است«.
نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه در پایان، گفت: »پیشنهاد ما به 
صورت مشخص به سازمان محیط زیست و سازمان مدیریت بحران 
کشور این است که وقتی ما امکانات کافی برای اطفاي این حریق را 

نداریم، باید سازمان محیط زیست 
تمام ت��الش خود را ب��رای کمک 
گرفت��ن از نهاده��ای بین المللی به 
کار ببندد، در حال حاضر مدیریت 
بح��ران تمام تالش خ��ود را برای 
مه��ار آتش انجام داده اس��ت ولی 
به دلیل وس��عت باالی آتش موفق 
به کنترل آن نش��ده است، تنها راه 
باقی مانده کمک گرفتن از نهادهای 
بین المللی اس��ت و سازمان محیط 
زیس��ت باید هر چه س��ریع تر در 
ای��ن زمینه اقدام کند. کار س��ختی 
هم نیس��ت تاالب هورالعظیم هم 
تاالب��ی بی��ن المللی اس��ت و هم 
ثبت یونسکو اس��ت و این نهادها 
باید خودش��ان را موظف به کمک 

بدانند«.
چن��دی پی��ش ریی��س س��ازمان 
حفاظ��ت محیط زیس��ت نی��ز در 
س��خنانی مدعی شد که آتش سوزي های هورالعظیم عمدی است تا 
پول برق ندهند. عیسی کالنتری درباره آتش سوزی های هورالعظیم 
در خوزس��تان مدعی شد که هورالعظیم را آتش می زنند تا پول برق 
ندهن��د و این گونه برای م��ا گرفتاری ایجاد و به م��ا جفا می کنند. 
همچنین جلیل مختار، س��خنگوی کمیس��یون اجتماعی مجلس نیز 
درباره آتش سوزی های هورالعظیم در گفت و گو با »قانون« گفت: اکنون 
پیگیری آتش سوزی هورالعظیم در دستور کار جلسه قرار نگرفته است. 
آتش س��وزی جدید پوشش گیاهی ناش��ی از دو سال پرداخت حقابه 
هورالعظیم است و هورالهویزه را هم خاکستر می کند. او بر عمدی بودن 
بسیاری از آتش س��وزی های هورالعظیم از جمله این آتش سوزی هم 
تاکید می کند. حتی پای هنگ مرزی دو کش��ور هم به وسط می آید. به  
گفته او آتش زدن نی ها ساده ترین راه برای حل مشکالت حفاظتی است 
اما گاهی اوقات حساب کار از دست نیروها در می رود.مثل اتفاقی که 
االن افتاده است«. چندی پیش نیز محمد درویش، فعال محیط زیستی 
در گفت و گو با یکی ازرسانه ها گفته بود: » وقتی پایگاهی وجود ندارد 
آتش هم پوشش گیاهی را نابود و هم چشمه ها و کانون جدید گرد و 
غبار ایجاد می کند. تاالب هورالعظیم بهترین محل تخم ریزی پرندگان و 
دوزیست هاست. درگذشته قرار بود آتش برهایی در حریم هورالعظیم 
ایجاد ش��ود تا در چنین حوادثی فاجعه گسترده نشود. این کار را باید به 
شرکت های مهندسی و مشاور بسپارند چون این آتش سوزی بار اول نیست، 
بار آخر هم نخواهد بود. می شود با کمک به جامعه محلی دو کشور ایران و 
عراق تا حدودی هورالعظیم و هور الهویزه را از دست آتش سوزی ها نجات 
داد. برای وسعت پوشش گیاهی هورالعظیم که دو برابر وسعت تهران 
بزرگ اس��ت، باید پایگاه اطفای حریق داشت«. این در حالی است که 
موال یکی دیگر از فعاالن محیط زیستی نیز می گوید:»پایگاه اطفای حریق 
در جنگل ها جواب می دهد اما در هور ها بی نتیجه می ماند. باید حقابه 

هورالعظیم پرداخت شود اما حاال خبری از آن نیست«.

آتش می زنند تا پول برق ندهند
ه گا ی�د د

ه گا ی�د د

گسترش الیه های پنهانی و آشکار فساد به ویژه در 
حوزه اقتصاد نگرانی های جدی را در سطح اجتماع 
به وجود آورده است که این نگرانی های به حق مردم، 
با عدم برخورد با مسببین و عامالن اصلی این جریان، 
تشدید نیز می شود. در واقع تبدیل شکاف طبقاتی به 
گسل طبقاتی و چندصد برابر شدن ثروت عده ای در 
مدتی کوتاه و رویا شدن رسیدن به حوالی خط فقر 
برای عده ای دیگر ماحصل این بلبشوی اقتصادی در 
کشور است که علی رغم هشدارها و تذکرات مقام 
معظم رهبری از یک دهه گذشته و سایر دلسوزان 
نظام، متاسفانه تغییری چندانی در مبارزه با این حوزه 
دیده نمی شود و هر روز شاهد ابداع ورژن های 
جدیدی از غارت بیت المال توسط عده ای معدود 

هستیم!
دسترسی به منابع مالی فراوان و سهل الوصول و 
عدم باز پرداخت این منابع) چیزی معادل 250 هزار 
میلیارد تومان( توسط عده ای خاص، رانت اطالعاتی 
که بیشتر از رانت اقتصادی منافع ملی را به خطر می 
اندازد، اعطای شرکت های بزرگ دولتی به افراد و 
نهادهای خاص در قالب خصوصی سازی، فقدان 
مرکز آمار و اطالعات جامع اقتصادی،  فقدان آئین 
دادرسی اختصاصی جرایم اقتصادی، حضور افراد 
صاحب قدرت و وابستگان آنها در مافیای اقتصاد 
، صدور بخشنامه های بدون پشتوانه اجرایی و غیر 
عملی، تصمیم گیری های احساسی و هیجانی که در 
بسیاری مواقع منجر به تشدید بحران اقتصادی می 
شود و در پایان نبود اراده برای برخورد صریح، قاطع 
و انقالبی با عوامل دانه درشت فساد، کالف در هم 
تنیده فساد اقتصادی را پیچیده و پیچیده تر و شرایط را 

بحرانی تر ساخته است.
با شرایط موجود و با توجه به تبعات سنگین و گسترده 
اقتصادی،  مختلف  حوزه های  در  اقتصادی  جرایم 
اداری، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که منجر به سلب 
به کارآمدی  اعتماد  اقتصادی مردم، کاهش  آرایش 
دولت و حاکمیت ، گسترش نا امیدی در جامعه و 
در نهایت کاهش سرمایه اجتماعی مردمی کشور 
می گردد، ضرورت راه اندازی یک نهاد قضایی متمرکز 
و مستقل که با بهره مندی از ابزار و امکانات پیشرفته 

بتواند با مدیریت و ساماندهی فرآیند کشف، محاکمه و 
رسیدگی  به جرائم اقتصادی را با هدف کاهش و کنترل 
مفاسد اقتصادی به سرانجام برساند، کامال ضروری و 

الزم به نظر می رسد.
و  سیاسی  اوضاع  مشاهده  برآیند  از  متاسفانه  اما   
اقتصادی کشور چنین بر می آید که اراده سیاسی و 
ملی یکپارچه ای برای مبارزه رسمی و عملی با فساد 
اقتصادی در کشور وجود ندارد و حضور عناصری 
از قدرت و ثروت در این مفاسد مانع از شکل گیری 
این مبارزه می شود و دردمندانه حتی عده ای از آنان یا 
نزدیکان شان آشکارا در وضع قوانین بازدارنده و روند 

مبارزه با فساد سنگ اندازی می کنند!
در پایان ذکر این نکته ضروری است که اقدام خالف 
قانون و شرع در کشور بای نحواً مورد وثوق هیچ کس 
نیست و تبعیت از قانون بر همگان واجب است. اما 
دوگانگی در برخورد با مجرمان بدون توجه به تبعات 
و آثار موضوع مورد مناقشه به هیچ عنوان پذیرفته 
نیست. چرا که در برخورد با عده ای که از روی شور 
جوانی اقدام به انتشار تصاویری خالف عرف و شرع 
در فضای مجازی نمودند) که این موضوع هم به هیچ 
عنوان قابل پذیرش نیست و باید برخورد متناسب با 
افراد هنجار شکن صورت گیرد( هیچ کدام از مراتب 
امر به معروف نظیر آگاه سازی، احترام به شخصیت 
افراد، ارشاد تدریجی، نرمخویی و محبت، تشویق به 
انجام ارزشها، امر به معروف لسانی و ... رعایت نشد 
و بدون توجه به آبروی افراد مستقیماً برخورد عملی، 
چکشی و قاطعانه آن هم به مدد رسانه ملی صورت 
پذیرفت؛ ولی در برخورد و مواجهه با افرادی که با 
رانت و اختالس و سایر جرایم خطرناک روی بیت 
المال و اموال ۸0 میلیون ایرانی خوش رقصی می 
کنند، حتی از انتشار اسامی آنان پرهیز می شود و در 
برخورد هم به همان اخم کردن یا روی برگرداندن 
بسنده می شود! جا دارد مسئوالن نظام در برخورد 
با جرائم اقتصادی کالن هم که به نوعی اعتبار نظام 
و حاکمیت را زیر سوال می برد برخورد جدی تر 
و قاطع تری داشته باشند و از ریختن آب به آسیاب 
دشمن با تصمیمات سطحی، دشمن شادکن و هیجانی 

بپرهیزند.

این روزها و شاید این شب ها هم، روزی نیست 
که انباری یا انبار گونه ای و البته پر از کاال کشف 
نشود و در این میان صاحب یا صاحبان کاالی 
انبار شده در این انبارها که اصطالحاً به آن ها 
)محتکر( می گویند بیچاره نشود که ممکن است 
بیچاره نشود چرا که آن ها را یعنی محتکران 

محترم را انبارهای دیگر فراوان است.
آنچه روشن است توی این اوضاع که )خطر( 
کشف انبار هر لحظه بیخ گوش صاحب کاالها 
وجود دارد این عزیزان عزیز باید به فکر چاره 
بیفتند، چاره چیست؟ این انبارها، قدیمی شده، 
ساختمانی دور از شهر یا ساختمانی کلنگی در 
وسط شهر یا یک باغ و یا چیزی شبیه این ها 
دیگر جواب نمی دهد کافی است به بهانه ای به 
آن سرک کشید و به راحتی از درون آن اطالع 
پیدا کرد و بعد عملیات )کشف یک انبار پر از 
کاال( که از رسانه ملی به آگاهی مردم می رسد 
پس باید در این فضاها که به آسانی یا با کمی 
سختی کشف می شوند خط کشید محتکر محترم 
را انباری باید که از هرگونه خطر کشف در امان 
باشد تا بتوان )سرمایه( را با خیال آسوده حفظ و 
البته چند برابر کرد هدف خدمت به مردم است، 
خوب است که یک باره همه اجناس و کاالها وارد 
بازار کنند؟ و مردم همیشه مشتاق خرید از ترس 
باال رفتن قیمت ها فوری برای خرید این کاالها 
هجوم بیاورند؟ بهتر است با همان دستگاه خنک 
کننده معیوب یا یخچال خراب کنار بیایند و جنس 
ارزان نخرند و مدتی بعد از طریق )واسطه( ها با 
قیمت های چند برابر فعلی، آن کاال را خریداری 
کنند یک کار مثبت هم انجام شده و محتکر محترم 
جنس را، کاال را از هر نوعش با قیمت دلخواه 
در اختیارمان گذاشته و از بابت احتکار آن نه تنها 
آزرده نشده بلکه شادمان هم شده و خریدار هم 
بیشتر از کاالی ارزان قیمت دیروز از کاالی گران 
قیمت امروز مواظبت خواهد کرد حتی می تواند 

مدت ها این کاالهای گران قیمت بعنوان یک 
وسیله تزئینی در خانه نگهداری کرد بدون اینکه 
آن ها را راه اندازی کرده باشد حاال ارزش یک 
انبار با امکانات الزم یا فول امکانات مشخص 
تکنولوژی  آخرین  از  باید  انبار  این  شود  می 
سخت افزار و نرم افزار برخوردار باشد بتواند 
پرواز پرنده های جستجوگر را از هم تشخیص 
داد تا اگر گشت پیدا کردن انبارها از آن طرف 
ها عبور کرد هیچگونه سیگنال دریافت نکنند. 
انبارهای جدید باید شکل و ظاهرشان با انبارهای 
سنتی تفاوت داشته باشند جوری باید باشند که 
هیچکس موفق به پیدا کردن آن ها به اشکال 
مختلف ساخت سقف انبار باشد که از هوا دیده 
نشود پنجره ها هم چندین جداره باشند و از 
بیرون به هیچ وجه داخل دیده نشود و با استفاده 
و  )فراصوت(  و  )لیزر(  و  )نانو(  تکنولوژی  از 
اشعه های یو وی و مشابه آن بتوان هر لحظه 
که الزم باشد کل انبار را با کاالهای داخل آن 
در یک آن محو کرد به این طریق راحت می 
شود هر نوع کاالیی را با هر قیمتی در اختیار 
مردم مشتاق خرید غیر ارزان قرار داد حاال هی 
بازرسان زحمت کش بیایند دور این انبار و آن 
انبار بگردند. فقط می ماند زحمت کش رسانه 
که دوربین در دست به قصد یک عکس یا یک 
فیلم اکشن آمده اند که دست خالی برمی گردند 
هرچند این عزیزان آنقدر عکس و فیلم از کشف 
و باز کردن قفل های انبار دارند که ماه ها می 
توانند نشان بدهند انواع یخچال کیسه های نخود 
وسائل نقلیه با برندهاب روز و هزار جور وسایل 
مختلف دیگر از داروهای کمیاب و پریاب گرفته 
تا انوع میلگردهای ساختمانی از کاغذ دیواری 
های داخلی و خارجی تا داروهای عطاری همه 
های  فیلم  و  هنرمندانه  در عکس  توان  می  را 
پرهیجان رسانه ملی دید و تازه آن وقت است 

که در می یابیم چه خبر است.

آگهی فقدان سند
خانم یاس��مین موسوی  با تس��لیم دو برگ استش��هاد گواهی شده دفترخانه 
321 اهواز مدعی اس��ت که س��ند مالکیت دو دانگ مشاع از ششدانگ پالک 
157۸/12160 واق��ع در بخش 3 اه��واز در صفحه .... دفتر .... ذیل ثبت ... بنام 
یاسمین موسوی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده و برابر سند قطعی 
شماره ...... مورخ ..... تنظیمی دفترخانه .... اهواز نامبرده/ مع الواسطه انتقال قطعی 
یافته که برابر اسناد .............. تاریخ ............... تنظیمی دفترخانه ............ اهواز به 
نفع ........... در 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 باش��د می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ انتش��ار 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 انتشار: 97/07/15
شماره: 5/1647 م/الف

زبیدات فر - کفیل ثبت اسناد و امالک ناحیه سه اهواز

 آگهی فقدان سند
آقای عباسعلی جافری  با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی شده دفترخانه 137 
اهواز مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک 2726/15۸3  واقع در بخش 
دو  اهواز در صفحه 301 دفتر 107ذیل ثبت 13795 بنام عباسعلی جافری ثبت 
و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده و برابر سند قطعی شماره 27567 مورخ 
92/11/14 دفترخانه 137 اهواز نامبرده/ مع الواسطه انتقال قطعی یافته که برابر 
اسناد .... دفترخانه ... نزد ... رهن است که به علت سهل انگاری مفقود گردیده 
لذا بدس��تور 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 
س��ند 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 انتشار: 97/07/15
شماره: 5/1645 م/الف

نصرت اله -  رئیس ثبت شهرستان ناحیه دو اهواز

 آگهی فقدان سند
آقای جواد شهس��واری  با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی شده دفترخانه 321 
اهواز مدعی اس��ت که سند مالکیت شش��دانگ پالک 1569/10330 واقع در 
بخش 3 اهواز در صفحه .... دفتر .... ذیل ثبت ... بنام جواد شهس��واری ثبت و 
س��ند مالکیت صادر و تسلیم گردیده و برابر سند قطعی شماره ...... مورخ ..... 
تنظیمی دفترخانه .... اهواز 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 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم یک نوبت آگهی می 
ش��ود 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 تس��لیم دارد و در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم 

واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار: 97/07/15
شماره: 5/1646 م/الف

قادریان -  رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه سه اهواز

 آگهی فقدان سند
آقای عبد ذریعی  با تس��لیم یک برگ استش��هاد گواهی ش��ده دفترخانه 
اس��ناد رسمی 332 شیبان مدعی است که س��ند مالکیت ششدانگ پالک 
9۸2/112  واقع در بخش 7 باوی در صفحه 352 دفتر 494 ذیل شماره 
ثب��ت 79466 بنام عبد ذریعی ثبت و س��ند مالکیت دفترچه ای بش��ماره 
ثبت 0339541 س��ری الف س��ال ۸7 صادر و تسلیم گردیده که به علت 
س��هل انگاری مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 120 
آیی��ن نامه قانون ثب��ت مراتب جهت اطالع عموم ی��ک نوبت آگهی می 
ش��ود که هرکس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می 
باش��د می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ انتش��ار این آگهی اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم دارد و در غیر اینصورت پس از سپری شدن 
م��دت قانون��ی و عدم واخواهی س��ند مالکیت المثنی بن��ام مالک صادر 

خواهد ش��د .
تاریخ انتشار: 97/07/15
شماره: 5/164۸ م/الف

  عبدالعظیم خلیلی زاده -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک باوی

وحید حاج سعیدی

سیدرحیم آقازاده

 گله مندی اهالی کوی ملت فاز 4 کوروش اهواز از سد معبر میوه 
فروشان و بساطی ها؛ همچنین بازارچه شهرداری این منطقه که 

متروکه مانده و خاک می خورد.
این روزها شهر اهواز با وجود ماشین های میوه فروش و بساطی 
ها همچون بازار جمعه است و خیلی از این سد معبرها باترافیک 
و بی نظمی در عبور و مرور اهالی مناطق، ایجاد نازیبایی و چهره 

کثیف شهر می شود.
بازارچه متروکه مانده است

خانم زنگنه یکی از اهالی ساکن کوی ملت فاز 4 کوروش اهواز 
از وضعیت سد معبر بازارچه کوی ملت فاز 4 کوروش که تا 
کنون موضوع آن حل نشده برای ما می گوید: چرا شهردار منطقه 

3  این مسئله را رفع نمی کند،  از این وضعیت و نابسامانی دیگر 
خسته شده ایم.

این خانم میانسال ادامه می دهد: چرا بازارچه ای که شهرداری آماده 
کرده آن را ساماندهی نمی کند؟ بازارچه بدون استفاده و متروکه مانده؛ 

اهالی از این وضعیت دیگر خسته اند.
علت تاخیر بازارچه طوالنی شدن مراحل قانونی و 

اداری تملک قطعی زمین
شهردار منطقه 3 اهواز در گفت و گو با بامداد زاگرس در پاسخ به این 

پرسش که چرا شهرداری به وضعیت و سد معبر بازارچه کوی ملت 
فاز 4 کوروش توجه نمی کند اظهار کرد: در ابتدای سال 96 شهرداری 
در  واقع  فروش  میوه  های  بساطی  ساماندهی  به  نسبت  منطقه سه 
فاز4کوی ملت ابتدای بلوار شهید صبحی جنب درب ورودی انبارهای 
شرکت ملی نفت در زمین مجاور آن اقدام کرد که طی توافقات اولیه 
اقدامات گسترده ای در زمینه آماده سازی و فنس کشی زمین، پالک 
بندی،  بدنه سازی غرفه ها و .... بصورت کار شبانه روزی آغاز شد 
اما متاسفانه در نیمه راه بدلیل طوالنی شدن مراحل قانونی و اداری 
تملک قطعی زمین با وقفه روبرو شد. یوسفی افزود: در حال حاضر 

شهرداری اهواز با تشکیل جلسات متعدد و  طی کردن مراحل 
قانونی و حقوقی و نشست با مالک، در حال اخذ مراحل تملک 
زمین برای شروع و از سر گیری تکمیل و تحویل بازارچه می 
باشد که به همین منظور نیز با نصب اطالعیه در محل بازارچه  و 
منتشر کردن آگهی در روزنامه های محلی در خصوص مراجعه 
و تعیین و تکلیف از تاریخ 25شهریور 97 به مدت یک ماه نیز 

اقدام کرده است.
 این مقام مسئول می گوید: این بازارچه ظرفیت در بر گرفتن 
120دستفروش و میوه فروش را بصورت روزبازار در خود دارد.

شهردار منطقه3 اهواز در پاسخ به این سئوال که برای جمع آوری و 
سدمعبر کردن در منطقه آیا نظارتی صورت می گیرد یاخیر، عنوان 
می کند: جمع آوری سد معابر سطح منطقه نیاز به همکاری و هماهنگی 
ویژه دستگاه های نظارتی و مراجع قانونی دارد و شهرداری به تنهایی قادر 
به برخورد و جمع آوری آنها نیست چراکه طی چندین اقدام انجام شده از 

سوی شهرداری و عوامل خدماتی با درگیری فیزیکی همراه بوده است.
ماهم امیدواریم هرچه سریعتر وضعیت بازارچه کوی ملت مشخص 
شود تا دیگر شاهد گله مندی اهالی این منطقه نباشیم چرا که چهره 
شهر با چنین بازارچه هایی نمای خوب دارد همچنین دسترسی بهتر 

مردم به این چنین بازارچه ها راحت تر می شود.

سدمعبر و ناتوانی در برخورد با متخلفان
بامداد زاگرس- حدیث کریمی

رقصنده با رانت!

انبار با فول امکانات موجود است!!

هورالعظیم دارد می سوزد. نه یک روز یا دو روز، روزها و ماه هاست که دقیقا از 
تیرشروع شده؛ تاالب هورالعظیم بخشی از ثروت ایرانیان است.


