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رب اولی ها

فروشگاه محله ما یک فروشگاه مورد اعتماد
اهالی محل است و به تمام معنی یک (سوپر) و یا
یک (هایپر) است و در نقشه هایش همه نوع از
مایحتاج روزانه دیده می شود و اهل محل نیازهای
غذایی و گاه غیرغذایی خود را از آن تهیه می کنند.
با کم شدن و تا حدی نایاب شدن بعضی از اقالم،
مالک این سوپر یا هایپر سعی می کرد نیاز اهل
محل را هر طوری که هست تامین نماید و از آن
جمله می توان به (رب گوجه فرنگی) اشاره کرد
که مدتی است در ردیف اجناس و اقالم کمیاب
قرار گرفته ،فروشگاه ما که نمی خواهد مردم محل
بدون رب بمانند و غذایشان بی مزد و بی رنگ
باشد از محل هایی که می داند هر چند روز یک
محموله رب گوجه به فروشگاه وارد می کنند و
اهالی نیز با آگاهی از وضعیت کنونی و ارزش آن،
صفحه 4
بالفاصله اقدام ...

اقتصاد سیاه اهواز با  2500زبالهگرد
افزایش روز افزون زبالهگردی به گونهای است که دیگر نمیتوان به سادگی از کنار این معضل عبور کرد ،به ویژه آنکه

کودکان و زنانی هم دیده میشوند که روزی خود را در جایی که بوی تعفن آن غیر قابل تحمل است ،جستوجو میکنند.

با وجود اینکه قرار بود تا آخر هفته جاری حسن روحانی حداقل اسامی گزینههای پیشنهادی خود را برای
دو وزارتخانه اقتصاد و کار و رفاه اجتماعی به مجلس اعالم کند ،اما به دلیل اینکه مجلس هفته آینده به
تعطیالت میرود این موضوع به تعویق افتاد .حاال قرار است دولت پس از پایان تعطیالت مجلس اسامی
وزرای پیشنهادی را اعالم کند .در کنار این زمزمههای تغییرات دیگری در کابینه نیز شنیده میشود .احتماال
دو وزیر صنعت و مسکن و شهرسازی نیز کنار گذاشته شوند.
باالخره پس از مدتها تعلل ظاهرا رییس جمهور تصمیم گرفته است که کابینه را کامل کند و به روند
بالتکلیفی کنونی در تیم اقتصادی دولت پایان دهد .تابستان امسال تیم اقتصادی دولت شرایط بسیاری
سختی را سپری کرد .این شرایط سخت ضرورت تغییرات در کابینه اقتصادی را به وجود آورد.
اواخر تیر ماه در کوران تالطم ارزی رهبر انقالب در دیدار با اعضای کابینه بر ضرورت تحرک و نوسازی
تیم اقتصادی دولت تأکید کردند.

صفحه 3

چرا «سکهفروش» و «دالرفروش»،
مفسد فیاالرض شدند؟

بیتحملیمسئوالندولتی

محمود احمدینژاد ،رییسجمهوری سابق
برای چندمین بار از وزارت کشور دولت اعتدال
خواست تا مجوز تجمعی اعتراضی را به او
بدهند و این بار هم مسئوالن وزارت کشور بر
خالف نص صریح قانون اساسی از این کار سر
باز زدند .به واقع مشخص نیست که علتترس
و نگرانی مسئوالن از پاسخ مثبت به احمدینژاد
چیست؟ مگر قرار است چه اتفاق عجیب و
غریبی رخ دهد که امکان برگزاری یک تجمع
را به فردی که هشت سال در جایگاه ریاست
جمهوری بوده است را نمیدهند؟ ریشه
اینترس را باید در کجا جستجو کرد؟
درباره این پرسشها میتوان از زوایای
گوناگونی به بررسی پرداخت .شاید یکی
از مهمترین دالیل این بی تحملی از سوی
صفحه 2
مسئوالن دولتی آن است ...

عکس :فارس

ه��وا کمکم رو به تاریکی میرود و ماه زودتر از
روزهای گذشته در آسمان خودنمایی میکند اما
س��عید تاریکی را دوست دارد تا برای پیدا کردن
روزی خود در سطل زباله ،پشت آن پنهان شود.
سعید که تمام وجودش پوست و استخوان است

تا کمر داخل س��طل فلزی زباله خم میش��ود اما
بوی تعف��ن او را از جس��توجو من��ع نمیکند
و کیس��هاش را از کارت��ن ،بطری نوش��ابه و آب
ن��یُ��رمیکن��د.
معد پ
س��طل آش��غالهای بعدی در آن سوی خیابان را

ه��م بدون توجه به اطراف با عجله جس��توجو
میکند و آنچه را میخواهد در کیس��ه میگذارد؛
خس��ته که میش��ود ،قامتش را راست میکند و
کمی در کنار پیاده رو مینش��یند.
صفح��ه4

اخیرا حکمی از سوی قوه قضاییه صادر شده است که برخی دالرفروشها و سکهفروشها به عنوان متهمان
پرونده گران شدن ارز و دالر ،به عنوان مفسد فیاالرض شناخته و به اعدام محکوم شدهاند .چرا کسانی که
جرم اقتصادی مرتکب شدهاند ،مفسد فیاالرض هستند؟
در روزهای اخیر و با تالطمات بی قاعده و قانون بازار به خصوص در حوزه های دالر و طال ،سایر بازارها هم
تحت تاثیر گرانی طال و ارز قرار گرفت و به دنبال آن افزایش نرخ خودرو ،مسکن ،مواد خوراکی و خدمات
هم باعث مشکالت زیادی برای مردم در سراسر کشور شد .یکی دو روز است با تالشهای بانک مرکزی
و رسانهها ،تب بازار ارز افتاده و قیمتها از  19هزار و  500تومان برای دالر به محدوده بسیار پایین تری
نزول کرده ولی در این میان باید به برخی مسایل دیگر که درباره تالطمات اخیر بازار اشاره کرد که در حد
خود ،آثاری بر سطح نرخها گذاشته اند ،یکی از این مسایل ،صدور حکام اعدام و حبس های طوالنی مدت
برای برخی متهمان پرونده ارزی است که کسب و کارشان ....

آگهی نقشه برداری صدور سند مالکیت
شهری و روستایی

در اجرای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن،
بنیاد مسکن انقالب اسالمی خوزستان در نظر دارد عملیات نقشه برداری به منظور تهیه
نقشه ثبتی موجود امالک واقع در شهرستان باوی به شرح ذیل را انجام دهد.
 -1پالک ثبتی  28و  27بخش  7واقع در شهر ویس (مویلحه)
 -2روستای شجیرات بخش  7پالک ثبتی 10
 -3روستای زویر خرامزه بخش  5پالک 51
 -4روستای یکاویه  3بخش  8پالک  35و 36
لذا بموجب ماده  2آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر جهت اطالع صاحبان حقوقی آگهی می گردد که  20روز
پس از انتشار آگهی و پس از هماهنگی با بنیاد مسکن شهرستان مربوطه و با در دست داشتن مدارک مستند در
محل حاضر و نسبت به معرفی محدوده مالکیت متصرفی خود اقدام و همکاری الزم را معمول دارند.
روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی

در روزهای بلند تابستان
از روشنایی طبیعی استفاده کنیم.

 1521سامانه پرداخت قبض برق در اهواز
121سامانه اتفاقات برق اهواز
روابط عمومیشرکت توزیعنیرویبرق اهواز

بامـداد زاگرس
پایگاهخبریزاگرسنشینان

www.newsbz.ir

ارسال پیامک و واتس آپ۰۹۱۶۵۳۴۵۷۰۰:

آیا می دانید از یک شیر باز در هر دقیقه
بین  9تا  15لیتر آب خارج می شود.
روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب اهواز
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در بر همان پاشنه میچرخد!
آخرین اخبار و گمانهزنیها از ترمیم تیم اقتصادی دولت

با وجود اینکه قرار بود تا آخر هفته جاری حسن روحانی حداقل اسامی گزینههای پیشنهادی خود را برای دو وزارتخانه اقتصاد و کار و رفاه اجتماعی به مجلس اعالم کند،
اما به دلیل اینکه مجلس هفته آینده به تعطیالت میرود این موضوع به تعویق افتاد .حاال قرار است دولت پس از پایان تعطیالت مجلس اسامی وزرای پیشنهادی را اعالم کند.
در کنار این زمزمههای تغییرات دیگری در کابینه نیز شنیده میشود .احتماال دو وزیر صنعت و مسکن و شهرسازی نیز کنار گذاشته شوند.
باالخره پس از مدتها تعلل ظاهرا رییس جمهور تصمیم گرفته است که کابینه را کامل کند و به
روند بالتکلیفی کنونی در تیم اقتصادی دولت پایان دهد.
تابستان امسال تیم اقتصادی دولت شرایط بسیاری سختی را سپری کرد .این شرایط سخت
ضرورت تغییرات در کابینه اقتصادی را به وجود آورد.
اواخر تیر ماه در کوران تالطم ارزی رهبر انقالب در دیدار با اعضای کابینه بر ضرورت تحرک و
نوسازی تیم اقتصادی دولت تأکید کردند.
رئیس دفتر رئیس جمهوری نیز چندی بعد از جلسه با رهبری اعالم کرد که تغییر کابینه بویژه
در تیم اقتصادی در پیش است .محمود واعظی با اشاره به جلسه هیأت دولت با رهبر انقالب،
با بیان اینکه امروز با شرایط جدیدی مواجه هستیم که بعد از خروج آمریکا از برجام و برخی
تحریمهای به وجود آمده و مهمتر از آن جنگ روانی که به ملت ایران تحمیل میشود ،گفت:
«رئیس جمهوری در حال بررسی اسامی مختلف هستند تا در فرصت مناسب برخی تغییرات
انجام شود .نیازمند آن هستیم اعضای کابینه با شرایط جدید وضعیت را تنظیم کنند؛ رئیس
جمهوری برخی از اعضای کابینه را که در شرایط عادی انتخاب کردند بررسی میکنند تا
برخی از تغییرات انجام شود .اسامی و تعداد تغییرات در دولت را شخص آقای رئیس جمهوری
اعالم خواهد کرد».
 200نماینده مجلس هم در نامهای به روحانی خواستار تغییراتی در دولت شدند .البته
نمایندگان منتظر اقدام رییس جمهور نشدند و دو وزیر مهم اقتصادی کابینه را برکنار کردند.
مسعود کرباسیان با رای مجلس وزارت اقتصاد را ترک کرد و نمایندگان به حضور  ۵ساله علی
ربیعی در وزارت کار و رفاه پایان دادند.
اما از سوی دیگر فشار افکار عمومی بر دولت باعث شد که حسن روحانی ولی اهلل سیف را
پس از  ۵سال حضور در مسند ریاست بانک مرکزی برکنار کند .او عبدالناصر همتی را از
سفارت ایران در چین فراخواند و کلید بانک مرکزی را به او سپارد.
در کنار این تغییر محمد باقر نوبخت نیز از سمت خود به عنوان سخنگویی دولت استعفا کرد.
نوبخت از دید بسیاری از ناظران و تحلیلگران فرمانده اقتصاد دولت به حساب میآید .البته او در
سمت خود به عنوان رییس سازمان برنامه و بودجه کشور باقی ماند.
پس از استعفای نوبخت از سخنگویی تصور میشد که نقش او در دولت کاهش یافته و حتی
ممکن است از سمت معاونت رییس جمهور نیز کنار رود ،اما حاال اخبار دیگری به گوش میرسد.
ظاهرا نوبخت همچنان با قدرت در سمت خود باقی میماند .حتی اخبار موجود از تغییرات احتمالی
در دولت نشان میدهد مهره چینی تازه در تیم اقتصادی دولت نیز با نظر نوبخت صورت گرفته
است .همه این اتفاقات در شرایطی رخ میدهد که از نقش مسعود نیلی دستیار ویژه اقتصادی
رییس جمهور کاسته شده و حتی گفته میشود او استعفا داده و در محل کارش حاضر نمیشود.
همچنین شواهد نشان میدهد تاثیرگذاری اسحاق جهانگیری در دولت نیز به نسبت  ۴سال اول
ریاست جمهوری روحانی کمتر شده است.
این وضعیت اصال خوشایند بخشی از حامیان حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری نیست.
اصالح طلبان نشان داده اند که هیچ دل خوشی از تاثیرگذاری نوبخت در تغییرات و تصمیمات
اقتصادیکابینهندارند.
این حالت درباره تصمیمات سیاسی نیز صادق است با کاسته شدن از اثرگذاری جهانگیری محمود
واعظی رییس دفتر روحانی به نوعی بیشترین اثرگذاری را در حوزه سیاسی دولت دارد.در نبود
سخنگو در دولت واعظی به نوعی نقش سخنگوی سیاسی دولت را نیز بر عهده گرفته است.

افزایش موبایلقاپی در ماههای اخیر به دلیل افزایش قیمت

سردار حسین رحیمی درباره افزایش سرقتهای خرد در سطح جامعه گفت:
متأسفانه به دلیل مشکالت اقتصادی و افزایش قیمت موبایل ،جرایمی مانند
سرقتهای خرد و موبایلقاپی افزایش پیدا کرده و مراجعات شهروندان
درباره موبایلقاپی به پلیس افزایش یافته است .وی با بیان اینکه جرایمی مانند
خفتگیری افزایش نداشته است ،ادامه داد :برای مقابله با موبایلقاپی چندین
طرح دستگیری سارقان اجرا شده است و از هفته آینده نیز طرحهای ویژهای
برای مبارزه با سرقت و دستگیری سارقان اجرا خواهیم کرد /.ایلنا

حمایت امام جمعه اصفهان از رأی مجلس به FATF

آیتاهلل طباطبایینژاد ،امام جمعه و نماینده ولیفقیه در استان اصفهان گفت:
درباره تصویب الیحه  FATFباید گفت ،آنچه مجلس شورای اسالمی
تصویب و شورای نگهبان تأیید کند و رهبر معظم انقالب هم مخالفتی با آن
نداشته باشند ،باید به آن احترام گذاشت .نباید ذهن مردم را مشوش کرد،
اگر قانونی را مجلس تصویب نمود ،باید طبق آن عمل کرد ،من نیز به این
قانون انتقاداتی دارم اما نباید علیه قانون حرفی زد.

انگیزه عامل خونگیری مدرسه تاکستان عاشقانه بود

حسن آصفی  ،مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان قزوین در پاسخ
به این پرسش که آیا انگیزه فردی که به عنوان مامور هالل احمر در
مدرسهای دخترانه در شهرستان تاکستان حاضر شده و با سرنگ مشترک
از دانشآموزان تست خون گرفته ،مشخص شده یا خیر اظهار کرد :این فرد
در اختیار مراجع قضایی و انتظامی است و به ما مطلبی اعالم نشده اما احتماالً
انگیزه این فرد عاشقانه بوده است .این مقام مسئول در جمعیت هالل احمر استان
قزوین ،با بیان اینکه فرد مزبور به بیماری دیابت مبتال بوده و دستگاه تست قند
خون نیز برای خود او بوده است گفت :این فرد که  18تا  19سال هم دارد ،با
همان دستگاه تست قند خون به مدرسه رفته و یک سری آزمایش قند خون
گرفته است.

محک خبر از ورود مقامات قضایی به کاله برداری از
احساسات پاک مردم داد

روابط عمومی محک در یک اطالعیه نوشت :به منظور پاسخگويي به اذهان
عمومي و پيرو پرسش ياوران گرانقدر و نازنين محك كه همواره با حمايت
هاي خود پيمودن مسير درمان و حمايت از بيش از سي هزار كودك مبتال به
سرطان را براي ما ممكن كرده اند :به اطالع مي رساند دليل حذف اطالعيه و
مطالب منتشر شده از صفحه محك دستور مقام محترم قضايي مي باشد .محك
خرسند است كه اين پرونده و اقدامات حول آن ،كه به هيچ وجه با اصول حرفه
اي و ارزش هاي حاكم بر محك براي حمايت از كودكان مبتال به سرطان منطبق
نبوده و نيست ،توسط دستگاه هاي قضايي و از طريق روش هاي قانوني در
دست رسيدگي است.

کشیش آمریکایی در ترکیه آزاد شد

بی بی سی گزارش داد :دادگاه ترکیه کشیش آمریکایی زندانی در ترکیه را
به سه سال زندان محکوم کرد؛ اما به دلیل بیش از دو سال بازداشت ،او هم
اکنون می تواند آزاد شود .این اقدام می تواند تنش میان آمریکا و ترکیه را
کاهش دهد .قبال ترامپ بارها ترکیه را به دلیل زندانی کردن این شهروند
آمریکا تحریم کرد .این تحریم ها منجر به کاهش ارزش پول ترکیه شد.
ترکیه این کشیش آمریکایی را به حمایت از فتح اهلل گولن روحانی مخالف
اردوغان متهم کرده بودند /.عصرایران

حاال با وجود این فضا به نظر میرسد رییس دولت همچنان به توصیه هواداران و حتی کارشناسان
توجهی ندارد و رویه خود را ادامه میدهد .گمان زنیها درباره ترمیم کابینه شاهد مهمی برای
این مسئله است.
چه کسانی از دولت میروند و چه کسانی میآیند؟
جدا از اینکه حسن روحانی به زودی دو گزینه وزارت اقتصاد و کار را به دولت معرفی میکند ،گفته
میشود وزرای صنعت و معدن و راه و شهرسازی نیز تغییر خواهند کرد.
براساس خبرهایی که تاکنون منتشر شده است معرفی فرهاد دژپسند به عنوان وزیر پیشنهادی
اقتصاد قطعی شده است .دژپسند مدیر باسابقه اقتصادی است که از تیم محمدباقر نوبخت به
حساب میآید .او نیز همچون نوبخت اهل شمال کشور و شهر بهشهر است .فارغالتحصیل رشته

اقتصاد در مقطع دکترا از دانشگاه آزاد اسالمی و دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه
شهیدبهشتیاست.
دژپسند در دولت هشتم معاون برنامهریزی اقتصادی وزارت بازرگانی بود و در دوره یکساله
( )۱۳۸۵_۱۳۸۴حضور فرهاد رهبر در ریاست سازمان مدیریت برنامهریزی ،معاونت تولیدی این
سازمان بر عهده او بود .او در اعتراض به انحالل سازمان مدیریت در دولت احمدی نژاد استعفا
کرد.
وجود اینکه دژپسند از اقتصاددانان با تجربه کشور است ،اما ناظران همچنان او را گزینهای
تکنوکرات و خنثی همچون مسعود کرباسیان برای وزارت اقتصاد میدانند.
اصالح طلبان نیز از این انتخاب خوشحال نیستند .طیفی از اصالح طلبان خواستار بازگشت طیب
نیا به وزارت اقتصادند.
گفته می شود محمد شریعتمداری به عنوان وزیر پیشنهادی کار و رفاه معرفی می شود
اما برای وزارت کار و رفاه اجتماعی نیز گزینه چالش برانگیزی مطرح است .گفته میشود ،محمد
شریعتمداری وزیر کنونی صنعت ،معدن و تجارت قرار است برای این وزارتخانه به مجلس معرفی
شود .این درحالی است که طرح استیضاح شریعتمداری هم اکنون روی میز مجلس است.
معرفی کسی که طرح استیضاحش در مجلس مطرح است قطعا نمیتواند خوش آیند نمایندگان
باشد .از سوی دیگر وزارتخانه تحت مدیریت شریعتمداری در جریان تالطم ارزی اخیر بسیار
ضعیف عمل کرد و در برخی موارد به گلوگاه فساد تبدیل شده بود .سوال این است که آیا انتقال

واکنش پلیس به تهدید پیامکی نمایندگان مجلس

او از وزارت صنعت به وزارت کار و رفاه میتواند موثر و مفید باشد؟
ویسه از چهره های نزدیک به جهانگیری گزینه وزارت صمت است
اما برای وزارتخانه صنعت ،معدن و تجارت نام رضا ویسه مطرح شده است .او نیز از مدیران با
تجربه صنعت کشور به حساب میآید و همیشه نامش به عنوان یک گزینه برای تصدی وزارت
صنعت مطرح بوده است .او گزینه اسحاق جهانگیری است و در حال حاضر نیز معاون هماهنگی
و نظارت معاون اول رییس جمهور است.
ویسه اهل کرج است و  ۶۳سال سن دارد .احتماال اصالح طلبان از معرفی او رضایت داشته باشند.
او ریاست هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) را بین سالهای  ۱۳۸۰تا
 ۱۳۸۴برعهده داشته است.
چهارمین تغییر مهم به وزارت مسکن و شهرسازی باز میگردد .ظاهرا عباس آخوندی از
دولت جدا خواهد شد .هر چند طرح استیضاح او روزی میز مجلس است ،اما او در جلسات
کمیسیون مربوطه درباره استیضاح حاضر نشده است .ناظران این موضوع را در راستای کناره
گیری احتمالی او از دولت تفسیر کرده اند.
آخوندی در هفتههای اخیر به خاطر جنجال سازمان نظام مهندسی در صدر اخبار قرار گرفته
بود .همچنین شایعاتی درباره اختالف آخوندی و نوبخت نیز وجود دارد که البته تائید نشده
است با این حال ظاهرا آخوندی از سمت خود استعفا کرده که این موضوع هم با تکذیب
روبه روشده است.
حاال مهمترین چالش این است که چه کسی جایگزین او میشود.
گفته میشود یک چهره جوان برای این وزارتخانه مهم معرفی خواهد شد .شاید تجربه
روحانی در معرفی آذری جهرمی برای وزارت ارتباطات او را متقاعد کرده باشد که برای وزارت
مسکن و شهرسازی نیز یک نیرو جوان را معرفی کند.
حاجمحمدی گزینه جوان برای وزارت مسکن
اما او کیست؟ براساس گزارشها علی اکبر حاج محمدی گزینه روحانی برای وزارت مسکن
است .اطالعات چندانی از او در دست نیست .او مشاور عالی سازمان برنامه و بودجه در امور
عمرانی و زیربنایی بوده است .این رزومه نشان میدهد که او نیز از تیم نوبخت به حساب میآید.
حاجمحمدی آذر ماه سال گذشته از سوی نوبخت به عنوان رییس امور پایش ،ارزیابی و اطالعات
مدیریت سازمان برنامه و بودجه منصوب شده بود.
به نظر نمیرسد اصالح طلبان و حامیان دولت به این چهره جوان ناشناخته نیز اعتماد زیادی
داشتهباشند.
این گزینهها هر یک میتواند برای گرفتن رای اعتماد از مجلس با چالش روبه رو شوند .محمد
شریعتمداری و حاج محمدی قطعا بیشترین سختی را خواهند داشت.
فرهاد دژپسند نیز ممکن است به همان دالیلی که مسعود کرباسیان در مجلس استیضاح شد
نتواند رای اعتماد بگیرد .شاید رضا ویسه با کمترین مشکل روبه رو شود.
در تابستان بسیاری از تحلیلگران از ضرورت تغییر تفکر اقتصادی حاکم بر دولت سخن می
گفتند ،پس از آنکه اعالم شد دولت ترمیم می شود این امیدواری پیش آمد که قرار است اندیشه و
روح تازه ای در دولت دمیده شود اما با توجه به این اسامی به نظر می رسد َدر بر همان پاشنه می
چرخد .با این اخبار به نظر می رسد رویای اصالح کابینه بدون نقش آفرینی نوبخت نیز پایان یافته
است و همچنان تیم اقتصادی دولت روند گذشته را پیگیری خواهد کرد .تغییر حداقل در اندیشه
حاکم بر تیم اقتصادی دولت منتفی است و فقط مهرهها عوض شده اند.

صدا و سیما از معلوالن برای خنداندن مردم استفاده میکند

رئیس پلیس فتای ناجا درباره ماجرای ارسال پیامک تهدید برای نمایندگان
مجلس گفت :تاجایی که من میدانم این است که از طریق مجلس چیزی به ما
برای بررسی ارجاع نشده است .حتما اگر هیأت رئیسه مجلس شکایتی را مطرح
کنند و دستور بدهند ما با دستور و هماهنگی قضایی اقدام کرده و بررسی های
خود در این زمینه را انجام خواهیم داد /.ایسنا

حسین نحوینژاد معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور با انتقاد از
عملکرد صدا و سیما درباره استفاده از معلوالن (بیماران روانی مزمن) و سالمندان
در برنامههای کمدی گفت :متأسفانه سازمان صدا و سیما از معلوالن در این
گونه برنامهها برای خنداندن مردم استفاده میکند که این اتفاق بسیار بدی است.
نحوینژاد گفت :امیدواریم این سیاست از سوی سازمان صدا و سیما تغییر کند
و نگاه مناسبتری را به معلوالن و سالمندان داشته باشد.

دارا خسروشاهی ،مدیرعامل شرکت اوبر تازهترین سرمایهدار برجستهای است
که در پی مفقود شدن روزنامهنگار منتقد سعودی ،از دولت عربستان فاصله
گرفته است خسروشاهی در بیانیهای اعالم کرد در یک کنفرانس تجاری
“سرمایهگذاری برای آینده” که قرار است از اول آبان ( ۲۳اکتبر) در ریاض
برگزار شود ،شرکت نمیکند .خسروشاهی یکی از سخنرانان این کنفرانس سه
روزه بود .در واکنشی دیگر ،ریچارد برانسن ،میلیارد بریتانیایی و مدیرعامل گروه
تجاری "ویرجین" گفت از دو پروژه گردشگری در عربستان کنارهگیری کرده
و گفتوگو با دولت عربستان درباره سرمایهگذاری یک میلیارد دالری در این
گروه تجاری را به حال تعلیق در آورده است .جمال خاشقجی ،روزنامهنگار
سعودی ،که به عنوان ستوننویس با روزنامه "واشنگتنپست" همکاری داشت
روز دهم مهر (دوم اکتبر) برای انجام برخی کارهای اداری به کنسولگری
عربستان در استانبول مراجع ه کرد و از آن زمان ناپدید است /.دویچه وله

رهبر انقالب با مسائل روز کشور ،چگونه مواجه میشوند؟

تحریم نشست سرمایه گذاری ریاض به دلیل خاشقجی

رهبر اجازه داد لوایح در مجلس بررسی شود ولی آیا تصویب
آن با مبنای رهبر یکی بود؟

آیتاهلل علمالهدی در خطبههای نماز جمعه مشهد :رهبری اجازه داد لوایح
بررسی شود و ما هم قبول داریم و به حق است؛ اما سؤال من از عزیزانی که در
مجلس بررسی کردند و قانون منع مالی تروریسم را تصویب کردند ،این است
که آیا تصویب آنها با توجه به مبنای رهبری بود یا بی توجه به مبنای رهبری؟
شما عزیزان نماینده مردم هستید و این مردم روز و شب داد میزنند «مرگ بر
ضد والیت فقیه» .وی با بیان اینکه شما باید این لوایح را با توجه به مبنای مقام
رهبری بررسی میکردید ،پرسید :مبنای رهبری در کنوانسیونها چیست؟ علم
الهدی در پاسخ با اشاره به محتوای نشست نمایندگان مجلس با مقام رهبری که
ماه گذشته انجام شده بود گفت :در دیدار با نمایندگان مجلس ،رهبری فرمود در
مورد این کنوانسیونها ،این معاهدات ابتدائا در اتاقهای فکر قدرتهای بزرگ
برای تأمین منافع آنها پخت و پز میشود و سپس با پیوستن دولتهای مرعوب
شکل بینالمللی میگیرد؛ به گونهای که اگر کشور مستقلی مانند ایران آن را قبول
نکند مورد هجوم قرار میدهند .وی افزود :همانگونه که رهبری در مورد برخی
کنوانسیونهای اخیر فرمودند ،مجلس شورای اسالمی رشید و بالغ است و باید
مستقال در موضوعاتی مانند مبارزه با تروریسم و پولشویی قانونگذاری کند اما
ضرورتی ندارد با استناد به این فرمودهها به کنوانسیونهایی بپیوندیم که از عمق
اهداف آنها نگاه نیستیم یا میدانیم مشکالتی دارند.

فحاشی علیه رئیس جمهور در نماز جمعه تهران

در خالل خطبههای نماز جمعه امروز تهران ،یکی از حاضرین ،در ابتدای خطبه
دوم ،اقدام به فحاشی با صدای بلند علیه رئیس جمهور کرد و سعی در اختالل
کرات تا انتهای این خطبه ادامه داشت و
در سخنرانی داشت .این فحاشیها به ّ
با اعتراض نمازگزاران مواجه شد .آیتاهلل امامی کاشانی نیز در بخشی از بیانات
خود به اهمیت انتقاد اشاره و تأکید کرد :انتقاد علمی و فنی و مدرسهای حق
همه است .باید آنچه درست است ،درست تبیین کرد ولی اهانت کمک به بیگانه
است/.فارس

هفتهنامه خط حزباهلل نوشت :از ابتدای انقالب تاکنون ،در نسبت با "تعریف
وظایف و کارکردهای رهبری" ،نظریات مختلفی وجود داشتهاست .عدهای
با نگاهی تفریطی ،معقتد به "رهبری فرمایشی و نمایشی" هستند که چونان
پاپ ،هر از گاهی در جمع مردم ظاهر شده و چند کلمهای صحبت کرده و
چند عکس یادگاری گرفته و بعد از آن به واتیکان مراجعت کند و کار قیصر
را به قیصر واگذار کند و کار خدا را به خدا .در این نگاه ،رهبر جامعه ،دارای
مسئولیت چندانی نیست جز نصیحتهای مرشدانه .واضح است که خروجی
چنین نگاهی ،درنهایت منجر به بروز سکوالریسم و جدایی نهاد دین از سیاست
و حکومت خواهد شد؛ یعنی دقیق ًا خالف آرمانی که انقالب اسالمی برای آن
تأسیس شد و مورد استقبال مردم قرار گرفت .درست در نقطهی مقابل این
جریان ،افراد دیگری قرار دارند که با نگاهی افراطی ،هر آنچه که در بخشهای
مختلف دولتی (به معنای عام آن در سه قوه) و حکومتی میگذرد را وابسته به
“رأی و عمل رهبری” دانسته و خواهان آناند که در همهی مسائل خرد و کالن
دولت ،ورود پیدا کند .این افراد معتقدند که اگر دولت یا مجلس یا قوهی قضائیه،
کار خود را ناقص یا نادرست انجام داده است ،رهبری باید مستقیم ًا ورود کرده
و با زیر پا گذاشتن قواعد و ساختارهای موجود ،برخورد قهری و قطعی با آنان
انجام دهد .این نگاه نیز اگرچه ممکن است در پارهای از مواقع ،از باب دلسوزی
برای آیندهی انقالب و روحیهی انقالبیگری باشد ،اما خواه یا ناخواه ،منجر به
شکلگیری نوعی استبداد در جامعه خواهد شد .یعنی باز هم خالف آن چیزی
که انقالب اسالمی برای آن به وجود آمد.

با جریان مخالف ترامپ در آمریکا مذاکره کنیم

حشمت اهلل فالحت پیشه با اشاره به تصویب کنوانسیون مقابله با تأمین مالی
تروریسم ( )CFTدر مجلس شورای اسالمی اظهار داشت:موضع گیری های
تازه ای در دنیا شکل گرفته که موید نظر«دنیا آمریکا نیست و آمریکا هم ترامپ
نیست» است .فالحت پیشه با بیان این که جریانی در آمریکا معتقد است که
سیاست ترامپ ایاالت متحده را سمت انزوا پیش می برد تاکید کرد :بنابراین با
این شرایط ،نباید کانال دیپلماسی با آمریکا بسته شود زیرا آمریکا ترامپ نیست.
وی به مسئوالن کشور توصیه کرد در حوزه های مختلف وارد جلوگیری از
تصاعد بحران شوند زیرا آمریکایی ها هم جلوگیری از تصاعد و گسترش
بحران با ایران را آغاز کرده اند .این نماینده مجلس تصریح کرد :شواهد نشان
می دهد فضای دیپلماتیک تازه ای برای تنش زدایی با آمریکا فراهم شده است
و جا دارد که ایران دیپلماسی مذاکره و البی گری با جریانات مخالف ترامپ در
آمریکا را در پیش بگیرد.

کروبی دبیرکل اعتماد ملی ماند

نخستین جلسه شورای مرکزی جدید حزب اعتماد ملی پس از برگزاری مجمع
عمومی این حزب ،صبح امروز با حضور  ۵۱عضو شورای مرکزی و پنج
بازرس ،در دفتر مرکزی حزب اعتمادملی برگزار شد .در ابتدای جلسه حاضران
در چهارچوب دستور برای انتخاب دبیرکل ،با اجماع مهدی کروبی را بهعنوان
دبیرکل انتخاب کردند .همچنین با اجماع حضار ،حضرتی و گرامیمقدم ،به

بیتحملی مسئوالن دولتی
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داریوش احمدیان
محمود احمدینژاد ،رییسجمهوری سابق برای چندمین بار از وزارت
کشور دولت اعتدال خواست تا مجوز تجمعی اعتراضی را به او بدهند و
این بار هم مسئوالن وزارت کشور بر خالف نص صریح قانون اساسی
از این کار سر باز زدند .به واقع مشخص نیست که علتترس و نگرانی
مسئوالن از پاسخ مثبت به احمدینژاد چیست؟ مگر قرار است چه اتفاق
عجیب و غریبی رخ دهد که امکان برگزاری یک تجمع را به فردی که
هشت سال در جایگاه ریاست جمهوری بوده است را نمیدهند؟ ریشه
اینترس را باید در کجا جستجو کرد؟
درباره این پرسشها میتوان از زوایای گوناگونی به بررسی پرداخت.
شاید یکی از مهمترین دالیل این بی تحملی از سوی مسئوالن دولتی آن
است که آنها بر خالف شعارهای زیبایی که از پشتتریبونها میگویند
اصوال باوری به مقوله آزادی نداشته و نسبت به مخالفان و معترضان خود
بی تحمل هستند .با نگاهی به ادبیات به کار رفته از سوی رییس دولت و
بر خی دیگر از اعضای شناختهشده کابینه میتوان به این نتیجه رسید که
کوچکترین سخنی که خارج از تملقات و توجیهگریهای مرسوم باشد
آنان را برآشفته میکند.
تفاوتی ندارد که این اعتراض و سخن انتقادی از سوی مردم در دی
ماه  ۹۶مطرح شود یا از سوی رییسجمهور سابق و یا حتی از طرف
چهرههایی از جریان سیاسی اصالحطلب که در انتخابات تمام قد از
این دولت حمایت کرده است .در هر حالت دولتیها از اعتراض و
انتقاد عصبانی شده و شعارهای زیبای نقدپذیری که مطرح میکنند را به
دست فراموشی میسپارند .در کنار این مسئله پرسشی که در این باره
میتوان از جریان اصالحطلب پرسید آن است که چرا این جریان سیاسی
هیچ تمایلی به اعالم درخواست مجوز برای برگزاری تجمعات اعتراضی
نداشته است؟
آیا در شش سال اخیر هیچ مسئلهای وجود نداشته است که اعتراض این
جریان را به همراه داشته باشد آیا همه اقدامات دولت مورد تایید بوده
و هیچ انتقاد و اعتراضی به دولت مستقر وارد نیست که نیاز به برگزاری
تجمعی در اعتراض به موضوعی احساس شود؟! به نظر میرسد که
بزرگان جریان اصالحطلبی هم از موضوعی واهمه دارند و آن عدم
همراهی مردم با آنان است .اصالحطلبان با خطای استراتژیکی که در
حمایت بی کم و کاست از روحانی از خود نشان دادند دیگر جایگاه
گذشته را در جامعه نداشته و در نتیجه اگر چنان فراخوانی هم برای
تجمعی اعتراضی بدهند و آن فراخوان با موافقت دولت هم روبرو شود
بسیار بعید است که جامعه به آن روی خوش نشان دهد.
اگر با چنین رویکردی به موضوع بنگریم آنگاه میتوان گفت که
احمدینژاد چند گام از اصالحطلبان پیش افتاده است .او از یک سو خود
را در قامت منتقد دولت و حتی اپوزیسیون کلیت ساختار سیاسی نشانده
است و با هر کج رفتاری که به نظر خودش وجود دارد با زبانی صریح
و همه فهم مواجه میشود و از طرف دیگر به دنبال آن است تا همصدا
با اعتراضات موجود در جامعه این مطالبات را به گوش تصمیمگیران
برساند .درخواستهای او برای برگزاری تجمع اعتراضی نیز از همین
جنس است .اما از سوی دیگر اصالحطلبان نه تنها هیچ گونه همصدایی
با جامعه ندارند بلکه جایگاه خود را در حد توجیهگر اقدامات قوه مجریه
تقلیل دادهاند!

ترتیب به عنوان قائممقام و سخنگوی حزب اعتمادملی انتخاب شدند .در این
جلسه که تا اذان ظهر ادامه داشت ،روسای دفاتر پنجگانه هم با رای اجماعی
اعضای شورای مرکزی انتخاب شدند/.ایلنا

مسئول بستن نسخههای فارسی تلگرام نیستم

محمدجواد آذری جهرمی در برنامه تلویزیونی «دستخط» در مورد انتقاداتی
که به وزارت ارتباطات برای عدم حمایت از پیامرسانهای بومی میشود و نیز
حمایت این وزارتخانه از نسخههای فارسی تلگرام توضیح داد .وی ادامه داد:
آنچه میگویند که وزارت ارتباطات از نسخههای فارسی تلگرام حمایت میکند،
چ وجه درست نیست و ما در این فرآیند نقشی نداریم .تاکنون نیز نه
به هی 
امکاناتی به این شبکهها تعلق گرفته و نه حمایتی از آنها به عمل آمده است .وزیر
ارتباطات و فناوری اطالعات با تأکید بر اینکه هاتگرام و تلگرام بنا بر تصمیم
مرکز ملی فضای مجازی و برای دوره گذار از فیلترینگ تلگرام ،به فعالیت
خود ادامه دادند ،گفت :ما در دی ماه  ۹۶در اطالعیهای رسمی اعالم کردیم
که امنیت نسخههای غیررسمی تلگرام را تأیید نمیکنیم .آذری جهرمی با اشاره
به اینکه بنا به تکلیف مصوبه شورای عالی فضای مجازی ،امکانات حمایتی
خود را به پیامرسانهای بومی اختصاص دادهایم ،در مورد اینکه چرا هاتگرام
و طالگرام فیلتر نمیشوند ،تأکید کرد :من مسئول بستن این شبکهها نیستم
و خدماتدهندگان دسترسی ،بنا به حکم قضایی ،موظف به بستن شبکههای
فضای مجازی هستند.

واکنش عجیب حداد عادل به انتقاد دانشآموزان
از واژههای جدید درس زیست

غالمعلی حدادعادل در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا اگر دانش آموزان
نقدی در خصوص واژهها و عبارتهای به کار گرفته شده در کتب درسی
داشته باشند میتوانند عنوان کنند و اگر انتقاد موثری داشته باشند ،از آن
استقبال میکنید ،گفت :بله ،به شرطی که تحت تأثیر جوسازیهای دیگران
قرار نگرفته باشند و از هر آنچه منطقی باشد ،استقبال میکنیم ،حال چه از
ناحیه دبیران و چه از ناحیه دانشآموزان .وی افزود :منظور از جوسازی
تحریک غیرمنطقی است؛ در واقع باید استدالل کنند که این واژه دقیقا چه
عیبی دارد ،در هر صورت حرف منطقی از هر کسی شنیده شود ،مغتنم
است .رئیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی در خصوص این سؤال
که آیا نقدی از سوی والدین و یا حتی از طرف آموزش و پرورش در
خصوص برخی واژگان به کار برده شده در کتب درسی عنوان شده است
یا نه گفت :تقریبا دو سه سالی است که برخی افراد حول محور واژههای
دروس زیستشناسی غوغا میکنند ،اما در همه کتابهای درسی واژه های
کامال فارسی به کار برده شدهاست .فقط یک عده به واژههای زیست شناسی
ی از آنها خیاالت
اشاره دارند که البته ما نیز با آنها صحبت کردیم ،اما بعض 
دیگری دارند.

کرباسیان از ایمیدرو رفت

مهدی کرباسیان در جلسهای با حضور معاونین و مدیران سازمان توسعه و
نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) از کنارهگیری از سمت خود
در این سازمان خبر داد .وی در جمع معاونان و مدیران اعالم کرد :با توجه به
پایبندی به قانون منع به کارگیری بازنشستگان از سمت خود کنارهگیری میکند.
به گزارش فارس ،کرباسیان پیش از این در اواسط مردادماه اعالم کرده بود که با
ابالغ قانون مذکور از سمت خود کنارهگیری میکند .کرباسیان همچنین در این
جلسه اعالم کرد :اردشیر سعد محمدی به صورت موقت جایگزین وی خواهد
بود .به گزارش فارس ،سعد محمدی از مدیران ایمیدرو است و موقت به جای
کرباسیان تصدی امور این سازمان را بر عهده خواهد گرفت.
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برای به آتش کشیدن اعتماد عمومی،
چه چیزی بهتر از رسانه ملی!

تلختر آنکه وقتی روی زشت ماجرا عیان میشود
نیز رسانه ملی مسئولیتی برای تصحیح اشتباهش
احساس نمیکند و ترجیح میدهد دیده را ندیده
بیانگارد و هیچ به روی خود نیارود؛ گویی نه خانی
آمده و نه خانی رفته است ،بماند که در این میان
بسیاری از ایرانیان آسیب دیدند.
آیا به رسانه ملی و سخنانی که از قاب تلویزیون
کشورمان به دیده تان میرسد ،اعتماد دارید؟ پاسخ
به این پرسش مدت هاست دلگرم کننده نیست ،به
ویژه در روزهای اخیر!
از سانسور سریالهای خارجی و داخلی و حتی
مسابقات ورزشی گرفته تا پخش انبوه گزارشهای
جهت دار و رعایت نکردن اصل بی طرفی ،سال
هاست که رسانه ملی کشورمان به انحای مختلف
به اعتبار خود چوب حراج میزند و حتی موجب
شده ،اعتماد عمومی به بسیاری از مسائل خدشه دار
شود.
این اتفاق در حالی رخ میدهد که اگر تنها یکی دو
دهه به عقب برویم ،بیان جملههایی مانند «تلویزیون
گفت/خودم در تلویزیون دیدم و ،»...سندی بسیار
معتبر برای اثبات واقعی بودن روایتها و رویدادها
بود .سندی که الزم نبود برای صحت آزمایی اش
کاری شود و اغلب مواقع ،بی برو برگرد به عنوان
واقعیت پذیرفته میشد.
شرایطی که حاال تغییر شگرفی کرده تا جایی که
برخی بر این باورند رسانه ملی« ،میلی» عمل میکند
و الزاما همه مطالبش منطبق بر واقعیت یا برآمده از
آن نیست ،بلکه ممکن است تالشی برای پنهان
کردن برخی حقایق هم باشد .مثل اتفاقی که در
بخشهای خبری تلویزیون به رویه رایج تبدیل شده
و حکایت از آن دارد که حال همه جهانیان خراب
است و حال ما ،گل و بلبل!
البته این همه ماجرا نیست و روند آسیب زدن به
اعتماد عمومی در این رسانه ،به شیوههای مختلفی
در حال بروز و نمود است .مثل اتفاقی که اخیرا
رخ داد و طی آن ،ابتدا پدری که در تأمین داروی
مورد نیاز کودک سرطانی اش عاجز شده و در میان
خریداران و فروشندگان ارز حضور یافته بود تا پایین
آمدن شدید قیمت آن را به نظاره بنشیند و کیف کند،
به واسطه قاب رسانه ملی به شهرت رسید.
فیلمی که ابتدا در یکی از تلویزیونهای استانی منتشر
شد و با راه یافتن به شبکههای اجتماعی ،به شدت
توجهها را به خود جلب کرد و سپس به دعوت از این
پدر به یک برنامه تلویزیونی منجر شد تا معجونی از
واگویههای تند و دردناک و اشک در اختیار عموم قرار
گیرد و همگان را تحت تأثیر قرار دهد.
در دومین حضور این پدر در قاب رسانه ملی ،همه
چیز متفاوت به نظر میرسید .آنقدر متفاوت که مرد
رو به دوربین نسخههای پزشکی فرزندش را نشان
میداد که مسئوالن از پرداختش سر باز زده اند ،به
نهادهای خیریهای میتاخت که در تأمین هزینهها
حمایتش نکرده بودند ،در نقش مدافع کودکان
سرطانی کل کشور فرو رفته بود و میکوشید حرف

هایش برای همگان مفید واقع شود نه خودش.
مردی که هیچ از یک قهرمان نوظهور کم نداشت.
قهرمانی که حتی وزیر بهداشت را نیز با حرف
هایش مورد نوازش قرار میداد و آنقدر گالیه هایش
جانسوز و تلخ بود که اشک مجری برنامه نیز دربیاید
و انبوه مخاطبان رسانه ملی ،از کوتاهی مسئوالن به
خشم آیند .شروع موج جدیدی از اعتراض به
مسئوالن ،بی آنکه کسی صحت قصههای پر غصه
این مرد را ارزیابی کرده باشد.
اتفاقی که طی روزهای اخیر رخ داد تا همگان
دریابند این مرد هیچ نیازی به خرید دارو ،آن هم
داروهای گران قیمت و نایاب نداشته است چراکه
فرزند بیمارش چند سال پیش شفا یافته و بی نیاز از
درمان شده است .چگونه؟ با حمایت مادی و معنوی
خیریههایی که پدرِ قهرمان در مقابل دوربینهای
رسانه ملی خورد و ذلیلشان کرد و مدعی شد هیچ
حمایتی از وی نکردهاند!
از اینجای ماجرا به بعد ،تکذیب قصههای مرد توسط
خیریهها و دروغ خواندن ادعاهایش بود .اینکه
نسخه تاریخ گذشته را مقابل دوربینها گرفته ،اینکه
داروهای نوشته شده در نسخه ،داروهای معمولی
بوده اند نه نوشداروهای نایاب ،اینکه خیریهها
تا درمان پسرش کنارش بوده اند و همه جوره
هوایشان را داشته اند و اینکه به واسطه سخنان این
مرد ،چندین روز است خیریهها فحش خور شده اند
و انواع صفتهای نامطلوب به ایشان چسبیده است.
اعتباری که ماحصل سالها تالش و کوشش برخی
خیرین و دلسوزان در این خیریهها بود و به سادگی
هر چه تمامتر به تاراج میرفت؛ رویدادی که
پیشتر هم نمونههای آن در رسانه ملی رقم خورده
و موجب شده بسیاری از ادعاهای مطرح در این
رسانه ها ،واقعی به نظر نرسد .مثل حکایت معرفی
کودکی که ادعا میشد از چندین خودروساز مشهور
جهان دعوت به کار شده یا موارد متعدد دیگری که
همه از اعتبار رسانه ملی کاستند و میکاهند.
سرمایههای گران سنگی که برای به آتش کشیدنشان
راهی بهتر از پرداختن به آنها در رسانه ملی نیست
چراکه در این رسانه بی هیچ تحقیق و بررسی،
میشود به خیریهها تاخت و حتی برای این کار از
نسخههای معمولی پزشکی که تاریخ گذشته هستند
بهره برد ،بی آنکه نیازی به تحقیق و پرس و جو از
مسئوالن خیریه احساس یا حتی بررسی شود کودک
نیازمند درمان است یا خیر.
تلختر آنکه وقتی روی زشت ماجرا عیان میگردد
نیز رسانه ملی مسئولیتی برای تصحیح اشتباهش
احساس نمیکند و ترجیح میدهد ،دیده را ندیده
بیانگارد و هیچ به روی خود نیارود؛ گویی نه خانی
آمده و نه خانی رفته است ،بماند که در این میان
بسیاری از ایرانیان آسیب دیدند .چه آن گروه اندکی
که در کارهای خیر مشغول به فعالیت هستند و
چه انبوه ایرانیانی که در این روزها احساس کردند
فریفته شده اند و ممکن است دیگر به خیریهها
کمک نکنند!

در دریافت مالیات سلیقهای
عملنمیکنیم

مدیر کل امور مالیاتی خوزستان با بیان اینکه باید در دریافت مالیاتها
عدالت رعایت شود ،گفت :در دریافت مالیات سلیقه به خرج نمیدهیم.
جهانشاه ارزانی بیرگانی در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش
خصوصی که شامگاه  14مهرماه در اهواز برگزار شد ،اظهار کرد:
سازمان امور مالیاتی در سراسر کشور یک روشی را برای دریافت
مالیات در حوزه مسکن اجرایی کرده است که این روش بر اساس
شاکله شهرسازی تهران شکل گرفته است.
وی افزود :در این روشی که سازمان در نظر گرفته ،نقاط ضعیف مانند
شهرهای جنوبی و حاشیهای کشور لحاظ نشده است.
ارزانی بیرگانی تصریح کرد :در این زمینه اگر قرار باشد دفترچه
ارزشبندی امالک را در استان تهیه کنیم ،نیاز است تا شش ماه بر روی
آن کار شود و این موضوع در حالی است که با کمبود نیرو در سازمان
مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی به صورت همزمان در حال
اجرای  32پروژه است ،گفت :در قانون مالیات ،یک زمان  48ساعته
برای بحث پاسخگویی به نقل و انتقاالت در نظر گرفته شده است .در
این زمینه مشکالت سامانهای و نیروی انسانی باعث بروز مشکالتی
شده بود که خوشبختانه در یک ماه گذشته این مشکالت حل شده
است.
مدیر کل امور مالیاتی خوزستان خاطرنشان کرد :اکنون ظرف مدت
 24ساعت به بحث مالیات بر نقل و انتقاالت مسکن پاسخ میدهیم و
مشکلی در این زمینه نیز وجود ندارد.
وی با بیان اینکه باید در دریافت مالیاتها عدالت رعایت شود ،ادامه
داد :در دریافت مالیات سلیقه به خرج نمیدهیم.
ارزانی بیرگانی با اشاره به کمبود نیرو در این سازمان خاطرنشان کرد:
در بحث طرح جامع مالیاتی حتی از جابهجا کردن ،انتصاب یا ارتقای
نیروهای خود عاجز هستیم.
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چرا «سکهفروش» و «دالرفروش»،
مفسد فیاالرض شدند؟
اخیرا حکمی از سوی قوه قضاییه صادر شده
است که برخی دالرفروشها و سکهفروشها
به عنوان متهمان پرونده گران شدن ارز و
دالر ،به عنوان مفسد فیاالرض شناخته و به
اعدام محکوم شدهاند .چرا کسانی که جرم
اقتصادی مرتکب شدهاند ،مفسد فیاالرض
هستند؟
در روزهای اخیر و با تالطمات بی قاعده و
قانون بازار به خصوص در حوزه های دالر و
طال ،سایر بازارها هم تحت تاثیر گرانی طال
و ارز قرار گرفت و به دنبال آن افزایش نرخ
خودرو ،مسکن ،مواد خوراکی و خدمات هم
باعث مشکالت زیادی برای مردم در سراسر
کشور شد.
یکی دو روز است با تالشهای بانک مرکزی و رسانهها ،تب بازار
ارز افتاده و قیمتها از  19هزار و  500تومان برای دالر به محدوده
بسیار پایین تری نزول کرده ولی در این میان باید به برخی مسایل
دیگر که درباره تالطمات اخیر بازار اشاره کرد که در حد خود،
آثاری بر سطح نرخها گذاشته اند ،یکی از این مسایل ،صدور حکام
اعدام و حبس های طوالنی مدت برای برخی متهمان پرونده ارزی
است که کسب و کارشان خرید و فروش سکه و دالر بوده است.
آن طور که قوه قضاییه اعالم کرده است  ۳متهم جرایم اقتصادی به
اعدام محکوم شده و برای  ۳۲نفر حکم زندان طوالنی مدت صادر
شده است .حتی خبرگزاری رسمی قوه قضاییه بر حسب اجازه
خاصی که رئیس قوه قضاییه از رهبر انقالب دریافت کرد ،احکام
و اسامی مجرمان اقتصادی را منتشر کرده است .طبق اعالم این
قوه ،متهمان شناخته شدهتر پرونده دالر به نامهای وحید مظلومین،
محمداسماعیل قاسمی و باقریدرمنی به اعدام محکوم شدهاند،
متهمانی که پیش از این هم نام آنها بارها از سوی غالمحسین
محسنیاژهای سخنگوی قوه قضاییه به عنوان مجرمان اقتصادی برده
شده بود.
خرید و فروش سکه و دالر افساد فی االرض است؟
با صدور این احکام شدید ،این سئوال در ذهن شکل می گیرد که
مگر خرید و فروش سکه و دالر جرم است که تعدادی فعال بازار
سکه و دالر را به عنوان مفسد فی االرض شناخته و حکم اعدام
برایشان صادر می کنند؟
برخی حقوقدانان از جمله بهمن کشاورز معتقدند که نباید در اعدام
متهمان اقتصادی عجله کرد چون حرمت خون مسلمان ،به اندازه
ای زیاد است که در شرع بارها بر رعایت آن تاکید شده .این گروه
از حقوقدانان با تاسی از تلقی سنتی تر جرم افساد فی االرض می
گویند نمی توان مجرم اقتصادی را مفسد فی االرض دانست و
باید در مقابل اقداماتی مانند خرید و فروش گسترده طال و دالر ،با
احتیاط بیشتری برخورد کرد و آنها را به عنوان مفسد فی االرض
به دار نکشید.
اصلی ترین دلیل فقهی و شرعی این گروه ،عالوه بر رعایت احتیاط
و حرمت دماء مسلمین (خون مسلمان را نباید ریخت) استناد به آیه
مبارک  33از سوره مائده است که در آن می خوانیم« :جزای کسانی
که با خدا و پیامبرش جنگ می کنند و در زمین به فساد می کوشند،
آن است که کشته شوند یا بر دار گردند یا دست ها و پاهایشان یکی
از چپ و یکی از راست بریده شود یا از سرزمین خود تبعید شوند.
این ها رسواییشان در این جهان است و در آخرت نیز به عذابی
بزرگ گرفتار آیند».
بر این اساس مفسران بسیاری محاربه و فساد فی االرض را یکی
دانسته و درباره جرم «محاربه» هم عنوان کرده اند «محارب کسی
است که سالح خود را بر مردم آشکار کند و باعث ترس شود».
مخالفان صدور حکم مفسد فی االرض برای فعاالن بازار سکه و ارز
می گویند محاربه و افساد فی االرض ،یک جرم هستند و نمی توان
خرید و فروش سکه و دالر را مصداق افساد فی االرض (که همان
محاربه) است ،دانست .آنها البته به این نکته مهم هم استناد میکنند

که آیا اقدامات متهمان در تهران ،می توانسته کل حیات اقتصادی
کشوری به پهناوری ایران از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب را
تحت تاثیر قرار دهد؟ به فرض اگر در مشهد دالر تا  19هزار تومان
افزایش یافت ،به دلیل اقدامات متهمان است؟
مخالفان صدور حکم اعدام برای این افراد می گویند چطور است
با وجودی که متهمان ماههاست در بازداشت به سر می برند ،ولی
بازار همچنان تا ماهها پس از بازداشت آنها ،در تب و تاب دالر می
سوخت و اجناس ارزان نشد؟ آنها اینطور نتیجه می گیرند که با
وجود ورود اتهاماتی مانند کالهبرداری یا خرید و فروش غیر مجاز
ارز و سکه ،متهمان ،می توانند مجرم تلقی شوند ،ولی نباید جرم آنها
را تا حد مفسد فی االرض باال برد و اعدامشان کرد.
موافقان صدور حکم اعدام برای این گروه از فعاالن بازار سکه و
ارز معتقدند در مقابل دالیل شرعی و فقهی ،قانون قرار دارد و چون
قانون بر اساس شرع به تصویب رسیده ،قطعا شرعی است و نمی
توان ایراد غیرشرعی بودن به قانون گرفت .در حوزه موافقان صدور
حکم اعدام برای این افراد ،آنها در ابتدا استناد به ماده  286قانون
مجازات اسالمی می کنند.
ماده  286قانون مجازات اسالمی ،درباره کسانی که اقدام به فعالیت
اقتصادی مجرمانه می کنند ،حکم مفسد فی االرض را با شرایط
خاصی ،پیش بینی کرده است .طبق این ماده« ،هرکس به طور
گسترده ،مرتکب  ....اخالل در نظام اقتصادی کشور ...یا معاونت
در آنها گردد به گونه ای که موجب اخالل شدید در نظم عمومی
کشور ،ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا
اموال عمومی و خصوصی .... ،مفسد فی االرض محسوب و به
اعدام محکوم می گردد».
موافقان صدور حکم اعدام برای دو متهم عمده بازار سکه و ارز
موسوم به «درمنی ،قاسمی و مظلومین» ،معتقدند دادگاه به درستی
احراز کرده که این دو نفر به صورت گسترده ،باعث اخالل در
نظام اقتصادی کشور شده اند و اعمال اقتصادی آنها ،موجب اخالل
شدید در نظم عمومی کشور و خسارت عمده به اموال عمومی و
خصوصی از طریق افزایش شدید نرخها و بی تعادلی در بازار شده
است و قانون حکم روشنی دارد :اعدام!
آنها همچنین به قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشور،
مصوب  69استناد می کنند که در ماده یک و دو این قانون اعالم
شده هر کسی جرایم اقتصادی از قبیل « اخالل در نظام پولی یا
ارزی کشور از طریق  ......وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها
اعماز داخلی و خارجی و امثال آن» کند « ،چنانچه به قصد ضربه
زدن به نظام جمهوری اسالمی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با
علم بهمؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد
فیاالرض باشد مرتکب به اعدام» محکوم می شود.
موافقان اعدام این متهمان می گویند اقدامات درمنی ،قاسمی و
مظلومین ،مصداق عینی جرم انگاری قانون مجازات اخاللگران در
نظام اقتصادی کشور است و دادگاه با روندی عادالنه به این نتیجه
رسیده آنها با اخالل در نظام پولی و ارزی کشور ،قصد ضربه زدن
به نظام یا قصد مقابله با نظام یا علم به موثر بودن اقدامات خود
در مقابله با نظام را داشته اند و باید طبق حکم این قانون ،به دار
آویخته شوند.

45مجروح حادثه تروریستی اهواز زیرپوشش بنیاد شهیدقرار می گیرند
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان گفت :بر اساس بررسی
های اولیه  ،از مجموع 69نفری که در حادثه تروریستی 31شهریور اهواز
مجروح و در بیمارستان ها پذیرش شده و تحت درمان قرار گرفتند 45نفر
زیرپوشش خدمات بنیاد شهید خوزستان قرار می گیرند.
عبدالرضا فرجیان افزود:به دلیل اینکه بیشتر مجروحان حادثه تروریستی
اهواز از سپاه پاسداران انقالب اسالمی و ارتش جمهوری اسالمی ایران
بودند کمیسیونی خاص در این  2نهاد تشکیل و وضعیت مجروحیت
آنان با توجه به مدارک بالینی آنان مورد بررسی قرار گرفته و به زودی
نتیجه آن به کمیسیون درصد جانبازی سازمان بنیادشهید و امور ایثارگران
کشور منعکس و سپس در کوتاه ترین زمان ممکن است(حداکثر 2ماه)
مجروحان معرفی شده به بنیاد شهید تعیین درصد می شوند و عمال›
زیرپوشش خدمات بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قرار می گیرند.
وی با اشاره به دستور رئیس سازمان متبوع مبنی بر فوریت تعیین درصد
مجروحان و تعیین تکلیف شهدای حادثه تروریستی 31شهریور اهواز
اظهار داشت:کارهای مقدماتی در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان انجام
شده و مشکل و ابهام خاصی وجود ندارد.

* خانواده های شهدای حادثه تروریستی اهواز
تا دهم آبان زیرپوشش بنیاد شهید قرار می گیرند

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان گفت :خانواده های معظم
شهدای حادثه تروریستی اهواز تا دهم آبان مصادف با چهلمین روز این
حادثه زیرپوشش خدمات حمایتی بنیاد شهید و امورایثارگران خوزستان
قرار می گیرند .فرجیان با بیان اینکه کارهای مقدماتی برای زیرپوشش قرار
دادن خانواده های شهدا در روزهای نخست پس از این حادثه صورت
گرفته است افزود:خانواده های 24شهید این حادثه که عموما› ارتشی و
سپاهی بوده اند از خدمات بنیاد شهید بهره مند خواهند شد.
وی با اشاره به جایگاه رفیع شهدای حادثه تروریستی اهواز اظهار داشت:
خدمت به خانواده های شهدای افتخاری ماندگار برای خدمتگزاران

خواهد بود .حجت االسالم سیدمحمدعلی شهیدی محالتی نماینده ولی
فقیه  ،معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران،
 2روز پس از حادثه تروریستی 31شهریور اهواز با حضور در منازل
تعدادی از خانواده های شهدای این حادثه  ،از مجروحان بستری در
بیمارستان های اهواز از آنان عیادت و در مراسم تشییع شهدای شرکت
کرد .رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران در این سفر بر رسیدگی
فوری به وضعیت مجروحان و خانواده های شهدای این حادثه تروریستی
تاکید کرده بود.
در جریان حمله تروریستی اهواز در 31شهریور ماه که به مناسبت
نخستین روز از هفته دفاع مقدس در حال برگزاری بود 24نفر به شهادت
رسیدند و 69نفر بر اثر شلیک مستقیم تروریست ها مجروح شدند .هر پنج
عاملتروریستیاینحملهوحشیانهوغیرانسانیبارگبارمتقابلنیروهایامنیتی
و انتظامی به هالکت رسیدند .گروهک تروریستی و تجزیه طلب›االحواز› که
تحت حمایت مالی ،رسانه ای و تسلیحاتی برخی کشورهای مرتجع منطقه
از جمله عربستان سعودی  ،امارات متحده عربی و سرویس های جاسوسی
امریکا و رژیم صهیونیستی است  ،وقیحانه مسئولیت این حمله وحشیانه را
برعهده گرفت .عوامل فریب خورده و بزدل این گروهک تروریستی در سلسله
انفجارهای تروریستی در سال  1384در اهواز که منجر به شهادت و مجروح
شدن جمعی دیگری از شهروندان اهوازی شده بود دخالت مستقیم داشت.
مردم مومن و شهیدپرور اهواز با شرکت بی نظیر و باشکوه در مراسم تشییع
پیکر شهدای حادثه تروریستی 31شهریور  ، 1397که در آن جمعی از مقامات
کشوری  ،لشکری و وزیران اطالعات  ،بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکی ،
دادگستری و رئیس سازمان بنیاد شهید  ،نمایندگان مقام معظم رهبری  ،دبیر
مجمع تشخیص مصلحت نظام  ،فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری
اسالمی ایران و رئیس سازمان تبلیغات اسالمی حضور داشتند با سردادن
شعارهای حماسی و شهادت طلبانه  ،از اقدام های کور و ضدانسانی این
گروهک تروریستی ابراز تنفر و انزجار کرده و خواستار برخورد قاطع با
مزدوران و عوامل پشت صحنه تروریست ها شدند.

آنها البته بهماده  4قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ،اختالس و
کالهبرداری هم استناد می کنند که عنوان کرده «كساني که با تشكيل
يا رهبري شبكه به امر ارتشا و اختالس و كالهبرداري مبادرت
ورزند  ...در صورتيكه مصداق كامل مفسد في االرضباشند مجازات
آنها مجازات مفسد في االرض (یعنی اعدام) خواهد بود».
جزییاتی از پرونده دالر و سکه فروشها به روایت کیفرخواست
با توجه به احکام شرعی و قانونی که در باال عنوان شد ،نگاهی به
پرونده متهمان فوق می تواند روشن کند آیا می توان سکه فروش و
دالر فروش را مصداق مفسدفی االرض دانست؟
طبق کیفرخواست صادره از سوی دادستانی ،وحید مظلومین 170
هزار تراکنش مالی با  219فقره حساب انجام داده که رقم این
تراکنشها بالغ بر  14هزار میلیارد تومان برآورد شده است .او سالها
در بازار سکه و ارز فعالیت داشته و در سال  ۷۱بازداشت شده است.
در دهه  ۷۰با افزایش چند برابری قیمت ارز وحید مظلومین به عنوان
اخاللگر در نظام اقتصادی دستگیر اما با قید وثیقه آزاد شد.
در سالهای  ۹۰و  ۹۱نیز با التهاب بازار ارز وحید مظلومین به
عنوان یکی از ارکان اخالل در نظام اقتصادی دستگیر و بعد از ۷
ماه با قرار وثیقه آزاد شد ،این فرد در تاریخ  21/07/91در حال
خروج غیرقانونی از مرز مریوان به وسیله نیروهای وزارت اطالعات
بازداشت شد ،همان زمان فرد دیگری به عنوان خانم ندا بهرامی،
فرزند غالمرضا در حین خروج از کشور در فرودگاه امام خمینی(ره)
بازداشت شد.
ندا بهرامی  ۶فقره حساب بانکی خود را در اختیار وحید مظلومین
قرار داده و گردش مالی این  ۶حساب در سال ،یک هزار میلیارد
تومان بوده که ندا بهرامی در قبال این خوش خدمتی  ۲میلیارد تومان
دریافت کرده است.
در پاییز و زمستان سال گذشته با افزایش قیمت سکه و ارز ،بانک
مرکزی لیست اسامی اخاللگران بازار ارز را اعالم کرد که در آن
اسامی وحید مظلومین و محمداسماعیل قاسمی وجود داشت.
کار وحید مظلومین این بود که ارز و سکه دریافتی از بانک مرکزی
را با قیمت پایین تر در بازار عرضه کند تا قیمتها شکسته شود و
کاهش پیدا کند ،اما با سوء استفاده از این موضوع ،به فروش سکه و
ارز باالتر از قیمت بازار اقدام میکرد.
محمد اسماعیل قاسمی نیز بدون داشتن مجوز و با هماهنگی وحید
مظلومین ،یک مغازه را در اختیار گرفته و با جواز کسب یک فرد
دیگر در سبزه میدان اقدامات خود را در زمینه خرید و فروش طال
و ارز ادامه داده است.
این متهم چندین حساب مشترک با وحید مظلومین داشته و طالهای
آب شده وحید مظلومین را به بازار هدایت میکرد .اتهام وی افساد
فیاالرض از طریق مشارکت در تشکیل شبکه فساد اخالل در نظام
اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معامالت غیرقانونی و
غیرمجاز ارز و سکه و قاچاق عمده ارز در حد کالن است.
وی با باز کردن حساب به اسم زنان خانهدار به فعالیتهای خود
ادامه میداد و سعی کرد که گردش مالی حسابهای خود را کاهش
دهد تا از نظارتها و بررسیها پنهان بماند.
حمید باقری درمنی متهم دیگر این پرونده نیز به اتهام افساد
فیاالرض از طریق کالهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری با وصف
سردستگی از شرکت نفت جی به میزان  ۳۲۲میلیون و  ۳۴۳هزار و
 336کیلوگرم قیر ،مشارکت در شروع کالهبرداری از شرکت بیمه
ایران با وصف سردستگی ،مشارکت در کالهبرداری با ایجاد شبکه
چند نفری از بانک ملی ایران با وصف سردستگی به مبلغ  ۴۱میلیارد
و  ۵۰۰میلیون تومان است.
همچنین مشارکت در شروع کالهبرداری با وصف گردشگری
به مبلغ  ۹میلیارد تومان ،مشارکت در شروع کالهبرداری از بانک
گردشگری ،مشارکت در شروع کالهبرداری از شرکت صرافی
اقتصاد نوین با مبلغ  ۷۰میلیارد و  ۴۰۲میلیون و  ۸۰۰هزار تومان،
مشارکت در شروع به کالهبرداری از شرکت سامان مجد به مبلغ ۵۷
میلیارد و  ۲۷۱میلیون و  400هزار تومان ،توهین به کارمند دولت و
پرداخت رشوه از جمله اتهامات این فرد است.

خوزستان از دو طرح ملی اشتغالزا
هیچگونه سهمی ندارد

رئیس سازمان برنامه و بودجه خوزستان از اختصاص نیافتن اعتبارات
اشتغالزایی در دو طرح ملی برای استان انتقاد کرد و گفت :سهم
 2.3درصدی خوزستان از اعتبارات برنامه های تولید و اشتغال ستاد
اقتصاد مقاومتی به هیچ وجه قابل قبول و رضایت بخش نیست.
وی با اشاره به اینکه میزان سهم استان از اعتبارات این حوزه به
هیچ وجه قابل قبول و رضایت بخش نیست ،عنوان کرد :عالوه بر
این خوزستان از منابع مالی اختصاص یافته ستاد اقتصاد مقاومتی در
زمینه برنامه های تولید و اشتغال با عنوان دو طرح «طرح تامین مالی
خرد با رویکرد بانکداری پیوندی» و «طرح یارانه دستمزد» هیچ گونه
سهمی ندارد.
این مقام مسئول در استانداری خوزستان در تعریف طرح توسعه
تامین مالی خرد گفت :پیوند مالی بین یک موسسه مالی رسمی با
یک موسسه مالی غیررسمی محلی (مانند گروه خودیار) را بانکداری
پیوندی می نامند.
حاجتی ادامه داد :گروه هدف این طرح را روستاییان تنگدست و
آسیب پذیر تشکیل می دهند ،که دسترسی آنها به تسهیالت بانکی
بدون ضمانت و وثیقه ،تنها از طریق راهبردهای تامین مالی خرد (نزد
موسسه تاک در ایران) میسر است .وی افزود :مخاطبان این طرح
اشتغال زایی به ویژه برای جوانان و زنان آسیب پذیر و کم در آمد در
مناطق شهری و روستایی تعیین شده است.
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی استان خوزستان با اشاره به اینکه خوزستان
در توزیع استانی طرح توسعه تامین مالی خرد با رویکرد بانکداری
پیوندی در سال 1397هیچ سهمی ندارد ،گفت :این درحالی است از
سوی ستاد ملی اقتصاد مقاومتی یک هزار و  200میلیارد ریال با پیش
بینی ایجاد شش هزار نفر فرصت شغلی در  14استان کشور توزیع
شده است.
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اجتماعی سیاسی

سیدرحیم آقازاده

رب اولی ها
فروشگاه محله ما یک فروشگاه مورد اعتماد
اهالی محل است و به تمام معنی یک (سوپر)
و یا یک (هایپر) است و در نقشه هایش همه
نوع از مایحتاج روزانه دیده می شود و اهل
محل نیازهای غذایی و گاه غیرغذایی خود را
از آن تهیه می کنند .با کم شدن و تا حدی نایاب
شدن بعضی از اقالم ،مالک این سوپر یا هایپر
سعی می کرد نیاز اهل محل را هر طوری که
هست تامین نماید و از آن جمله می توان به
(رب گوجه فرنگی) اشاره کرد که مدتی است
در ردیف اجناس و اقالم کمیاب قرار گرفته،
فروشگاه ما که نمی خواهد مردم محل بدون
رب بمانند و غذایشان بی مزد و بی رنگ باشد از
محل هایی که می داند هر چند روز یک محموله
رب گوجه به فروشگاه وارد می کنند و اهالی
نیز با آگاهی از وضعیت کنونی و ارزش آن،
بالفاصله اقدام به خرید رب گوجه می نمایند
و در زمانی اندک تمامی محموله را می خرند
و روز بعد یا روزهای بعد این ماجرا تکرار می
شود .مدیریت فروشگاه به فکر چاره می افتد
که چه کاری بکند که الاقل چند روزی قفسه
های فروشگاهش بدون رب گوجه نباشد و راه
حلی پیدا نمی کند تا اینکه شرکت های بزرگ
صنعتی اعالم می کنند فروش (خود رو) فقط
به کسی مجاز است که تا کنون خودرو نداشته
باشد و به عبارتی (خودرو اولی) باشد و آنهم
فقط یک خودرو می تواند خریداری کند که
منظور پیش خرید است حاال این پیش خرید
صحیح است یا پیش فروش که بحث جداگانه
ای است و البته شرایط دیگری هم اعالم می
شود که کاری با آن شرایط نداریم که هرکدام از
آن شرایط حتی از روی حساب و کتابی بوجود
آمده ،آخر معنی ندارد کسی که سنش زیر 18
سال باشد یا گواهینامه رانندگی نگرفته و یا نمره
ریاضی اش زیر پانزده است بیایید و خودرو ثبت
نام کند ،وقتی معلم ریاضی درس می داد باید
حواسش را جمع می کرد و گوش می داد که
نمره بهتری کسب می کرد و حاال شرایط دیگر
را داشت می توانست یک خودرو ثبت نام و یا
همان پیش خرید می کرد و چندین ماه بعد به
قیمت روز و با پرداخت مابقی پول ،آن خودرو
دریافت می کرد .از فروشگاه محل بیرون نرویم
که باز یک محموله (رب گوجه) جهت فروش
کمند کیوانی

یا د د ا ش�ت

می آورد اما صاحب فروشگاه که اندگی با علم
اقتصاد آشنا شده است دیگر نمی خواهد در یک
چشم بهم زدن محموله وارداتی اش تمام شود
و به تبعیت از برنامه های اقتصادی کارخانه های
خودروسازی و یا بانک ها اعالم می کند که این
بار فقط رب گوجه به کسانی فروخته می شود
که تاکنون از این فروشگاه رب خرید نکرده و
(رب اولی) باشند و بر شیشه مغازه اش هم می
نویسد فقط (رب اولی ها) حق خرید دارند
گاهی هم وسوسه می شود مثل فروشنده های
بزرگ خودرو شرط های دیگری هم بگذارد:
خریدار باید ساکن این محل باشد ،خریدار رب
گوجه باید آشپزی بلد باشد به آقایان به هیچ
وجه فروخته نمی شود ،خواص کلم بروکلی و
طرز پختن آن را هم بداند و شروط دیگر اما
یکی از شروط که نمی توانست از آن به راحتی
بگذرد این بود که رب اولی باید شاغل باشد به
این صورت که فکر می گرد با پیدن قوطی های
رب در قفسه های فروشگاه هم فروشگاهش از
آن حالت زشت بی کاالیی و قفسه های خالی
درخواهد آمد و هم می تواند باقیمانده جنس
را به قیمت های اعالم شده و اعالم نشده به
فروشد و اعالم شرایط می کند و کمی هم
دلهره که با این شرایط جنسش روی دستش
خواهد ماند و پشیمان می شود و ساعاتی بعد
یک نفر می آید و اعالم می کند (رب اولی)
است و تا کنون از این مغازه هیچگونه (رب)
ی خرید نکرده و اهل محل هم هست و اگر
شرط تحصیالت هم اعالم شده دارای مدرک
تحصیلی باالیی هم هست و یک قوطی رب
به او فروخته می شود .هنوز این شخص از
مغازه بیرون نرفته بود که چند نفر دیگر بعد
چندین نفر دیگر جهت خرید رب گوجه
به مغازه هجوم می آورند و انبوه جمعیت
خریداران رب گوجه فرنگی که همگی برای
بار اول برای خرید آمده بودند و چقدر هم
زیاد و همه هم (رب اولی) که انگار اگر اعالم
نمیشد رب اولی این قدر مشتری وارد مغازه
نمی شد و خرید نمی کردند و عجب سرعتی
در فروش و خالصه فروش بیشتر و بیشتر
می شود آنهم بدون قراردادن کیسه هوا و ترمز
هوشمند و با پوزش گویا اشتباهی پیش آمده و
حسابی موضوع قاطی پاطی شده است.

د لنو ش�ته ه�ا ی کو د کا ن�ه
خدا بهترین نقاش است او تمام نعمت ها را به ما داده است اگر آب
نبود ما زنده نبودیم اگر درختان نبودند باز هم زنده نبودیم ما نمی توانیم
خدا را ببینیم ولی با دعا کردن می توانیم به خدا نزدیک تر شویم خدا
تمام نعمت ها را به ما داده ،ما باید از او قدردانی کنیم.

خانواده های خوزستانی می توانند دلنوشته های

کودکان خود را به شماره  09165345700ارسال
نمایند تا در بامداد زاگرس منتشر شود.

خب�ر

کسب سه مدال طال باشگاه رستاک
مسجدسلیمان در مسابقات تکواندو

مسابقات تکواندو قهرمانی خردساالن استان خوزستان و کسب سهمیه مسابقات کشور برگزار شد.
باشگاه تکواندو رستاک مسجدسلیمان در این مسابقات موفق به کسب سه مدال طال و یک مدال
برنز شد .سید ابوالفضل صالحی ،امیررضا مولویان ،رادان صالحی موفق به کسب مدال طال و مهدی
محرابیان پور مدال برنز را کسب کرد .همچنین مربی این مدال سیدامیر صالحی است.

برگزاری نمایش صحنه هایی از زندگی پدرم

گروه تئاتر همسایه ها ،نمایش صحنه هایی از زندگی پدرم به
نویسندگی مهدی میرباقری و کارگردانی فواد عباسی از  ۱۰تا ۲۹
مهرماه  ۱۳۹۷ساعت  ۱۸:۳۰در اتوبان لشکر/تاالر آفتاب/پالتو
استاد الریان برگزار می کند .بازیگران این نمایش پیمان طالبی،
محمدپرتوافکن،فوادعباسی،مرتضیملکپور،مهدیربانی،دنیا
براجعی ،پری اسکندری و مهسا بیات است  .طراح صحنه(فواد
عباسی)،بازیگردان(محمدپرتوافکن)،مدیرصحنه(مهسابیات)،
گریم(دنیا براجعی) ،موسیقی(امین افروز) ،نورپرداز(ایمان
نخلستانی)،عکاس(محمدمشعلی)ازعواملایننمایشهستند

ی ات سرشار از
زندگ 
خوشبختی و هوای تازه
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اقتصاد سیاه اهواز با  2500زبالهگرد
افزایش روز افزون زبالهگردی به گونهای است که دیگر نمیتوان به سادگی از کنار این معضل عبور کرد ،به ویژه آنکه کودکان و زنانی
هم دیده میشوند که روزی خود را در جایی که بوی تعفن آن غیر قابل تحمل است ،جستوجو میکنند.
هوا کمکم رو به تاریکی میرود و
ماه زودتر از روزهای گذش��ته در
آسمان خودنمایی میکند اما سعید
تاریکی را دوست دارد تا برای پیدا
کردن روزی خود در س��طل زباله،
پشت آن پنهان شود.
س��عید که تمام وجودش پوس��ت
و اس��تخوان اس��ت تا کمر داخل
س��طل فلزی زباله خم میشود اما
بوی تعفن او را از جستوجو منع
نمیکند و کیس��هاش را از کارتن،
بط��ری نوش��ابه و آب معدنی پُر
میکند.
س��طل آش��غالهای بعدی در آن
س��وی خیابان را ه��م بدون توجه
به اط��راف با عجله جس��توجو
میکن��د و آنچ��ه را میخواهد در
کیسه میگذارد؛ خسته که میشود،
قامتش را راست میکند و کمی در
کنار پیاده رو مینشیند.
نزدیک��ش میش��وم و بعد از اندک��ی مقدمه چین��ی ،از وی درباره
گذش��تهاش س��وال میکن��م و او پاس��خ میده��د« :قب�لا در یک
س��وپرمارکت کار میکردم اما صاحب آنجا ب��ه دنبال کار دیگری
رف��ت ...حاال هم از بیکاری تصمیم گرفتم زباله جمع کنم و خوبی
این کار این است که نیاز به پارتی یا سرمایه ندارد ...هرچند هرچه
درمیآورم همان روز خرج میشود»

هرچه داشتم را برای درمان دخترم فروختم

در کن��ار رودخانه کارون به مردی حدودا ً  35س��اله برمیخورم که
در کلب��های در آن حوال��ی نیز زندگی میکن��د؛ وی که گویا دنبال
کس��ی بود که درد و دل هایش را بشنود ،مؤدبانه و با احترام پاسخ
کنجکاویهای من را میدهد.
«خان��های در امانیه داش��تم ام��ا خانه و همه دارایی خ��ود را برای
درمان س��رطان دخترم هزینه کردم؛ دخترم از دنیا رفت و مجبور به
زبالهگردی ش��دم؛ بعد از مدتی هم همسرم از من جدا شد» اینها
را امی��ن یکی از زبالهگردهایی میگوید که تحصیالت دانش��گاهی
نیز دارد.
از او میپرس��م از چ��ه زمانی مواد مخدر مص��رف میکنی؟ و آیا
نمیخواهی ترک کنی؟ پاس��خ میدهد « :دقیق�� ًا نمیدانم اما وقتی
سال قبل به مدت سه ماه مواد را ترک کردم ،توجهی به من نشد و
از آنجایی که خجالت میکش��یدم نمیتوانستم دیگر زباله هم جمع
کنم؛ با این س��ر و وضع راحتتر هس��تم زیرا نمیخواهم فامیل و
آش��نا مرا بشناس��ند؛ در ابتدا بوی تعفن زباله حالم را بد میکرد اما
حاال دیگر کمتر از قبل اذیت میشوم».

به علت کمبود آب بیکار شدم

«ابو محمد» که پس��ر و دختر خردسال خود را هم برای زبالهگردی
با خود همراه کرده اس��ت ،میگوید« :در اطراف اهواز کش��اورزی
میک��ردم اما ای��ن اواخر آب به زمین نمیرس��ید و مجبور ش��دم
مسافرکش��ی کنم؛ در اهواز آنقدر تاکسی زیاد است که دیگر درآمد
چندانی ندارد و چند بار بر س��ر مس��افر با رانندههای دیگر دعوایم
میش��د؛ برای همین تصمیم گرفتم ماشینم را بفروشم و برای جمع
آوری زباله ،سه چرخه بخرم».
او ادام��ه میده��د« :با وضعیت مالی ک��ه دارم ،مجبورم زباله جمع
کنم و از درآمد این کار تاحدی راضی هس��تم اما زمانی که دستان
بچههایم در سطلهای زباله بریده میشود ،غصهام میگیرد و خودم
را نفرین میکنم».
روزانه  700تا  900تن زباله در کالنش��هر اهواز تولید میش��ود و
تخمی��ن زده میش��ود که حدود  2ه��زار و  500نفر به زبالهگردی
و جمعآوری پس��ماند خشک مشغول باشند و به نظر میرسد این
«اقتصاد س��یاه» در اهواز از سایر شهرها به استثنای تهران فراگیر تر
باشد .افزایش روز افزون زبالهگردها در اهواز ،نهتنها سالمت خود
زبالهگردها را تهدید میکند ،بلکه به عنوان معضلی اجتماعی ،چهره

زبالهگردها
دستگیرمیشوند؟!

زشتی به شهر بخشیده است.
بنا بر پژوهش��ی میدانی که یک کارشناس مدیریت شهری از میان
 200زبالهگرد در مناطق یک و دو اهواز انجام داده است 95 ،درصد
زباله گردها سرپرس��ت خان��واده و  42درصد نیز به کمک اعضای
خان��واده اقدام به جمعآوری زبال��ه میکنند؛ همچنین  53درصد از
افراد مورد پرسش ،در  2سال گذشته به این کار مشغول شدهاند که
نشان دهنده گسترش این معضل است.
س��ید عبداهلل نبوی میگوید :بنا بر این پژوهش که مردادماه گذشته
انجام دادیم ،مش��خص ش��د زبالهگردها عموم�� ًا در صورتی که به
ص��ورت پیاده با حمل گونی کار کنن��د حداکثر  30هزار تومان در
روز درآمد دارند و در صورت داش��تن گاری دس��تی بین  30تا 50
هزار تومان ،س��ه چرخه موتوری  60تا  90هزار تومان و وانت بار
باالتر از  110هزار تومان درآمد روزانه دارند.
وی رش��د بیکاری و بازماندگی روز افزون بخشی از جمعیت فعال
اهواز از دستیابی به فرصتهای شغلی را مهمترین عامل تأثیرگذار
در ب��روز پدیده زبالهگردی عنوان میکن��د و میگوید :برخی افراد
زبال��ه گرد حتی دارای مدرک و تخصص علمی هس��تند که امکان
دس��تیابی به شغل در حوزههای اقتصاد رسمی (که ملزوماتی چون
سرمایه و معرف نیاز دارد) را نداشتهاند.
این کارشناس میافزاید :برخی نیز به علت درآمد کم به زبالهگردی
ی آوردهان��د و هم��ه این افراد هم��واره در مع��رض دنیایی از
رو 
بیماریها قرار دارند که امکان انتش��ار برخی از آنها در جامعه هم
وجود دارد.

طرحی در راستای ساماندهی زبالهگردها

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند ش��هرداری اهواز با بیان اینکه
شهرداری برای ساماندهی زبالهگردها ،طرح تفکیک پسماند از مبدأ
را در دستور کار قرار داده ،اظهار میکند :اسناد مزایده این طرح در
حال تهیه اس��ت و اکنون روند قانونی خود را طی میکند تا در سه
ماه آینده اجرایی شود.
محمد رضا قنواتی میافزاید :در این طرح  ۲پیمانکار برای ش��رق
و غ��رب اهواز انتخ��اب میش��وند و زبالهگردها تح��ت نظر این
پیمانکارها در طرح تفکیک از مبدأ مش��ارکت میکنند که میتواند
موج��ب بهب��ودی اوضاع آنها ش��ود؛ آنها ضمن رعایت مس��ائل
بهداشتی ،لباس مشخصی خواهند پوشید و ساماندهی میشوند.
وی ب��ا بیان اینکه زبالهگردها زبالههای خش��ک را جمعآوری و به
انب��ارداران ضایعاتی میفروش��ند ،میگوید :در ای��ن طرح به مردم
آموزش داده میش��ود که زباله خش��ک خود را هفت��های دوبار در
ساعاتی مشخص ،جلوی در منازل قرار دهند تا زبالهگردها اقدام به
جمعآوری آنها کنند و به پیمانکاران بفروشند .با این کار زبالهگردها
دیگ��ر مانند وضع فعلی در همه روزه��ا و در محالت دلخواه کار
نمیکنند.
قنوات��ی ادامه میدهد :با آغاز این طرح انبارهای ضایعاتی نیز نباید
زباله جمعآوری کرده و س�لامت ش��هروندان را ب��ه خطر اندازند؛
زباله متعلق به ش��هرداری اس��ت و آنها در صورت تخلف با حکم
دادستانی پلمپ میشوند.

مدیرعام��ل س��ازمان مدیری��ت
پس��ماند در ادام��ه گفتوگ��و در
حال��ی از اخذ حکم از دادس��تانی
ب��رای بازداش��ت زبالهگرده��ا در
صورت عدم همکاری با پیمانکار
ش��هرداری خبر میدهد که رئیس
کمیسیون فرهنگی ش��ورای شهر
اهواز معتقد اس��ت برخورد سلبی
با این افراد راهگشا نیست.
جاسم موس��ی پور اظهار میکند:
اکثر زبالهگردها اشخاص محترمی
هس��تند ک��ه از آس��یب دی��دگان
اجتماع��ی به ش��مار میآیند؛ باید
بدانیم ک��ه بس��یاری از آنها برای
یافتن مواد قاب��ل بازیافت و تامین
مخارج زندگی خود و خانواده این

کار را انجام میدهند.
وی با بیان اینکه این پدیده موجب زش��تی چهره شهر و منشأ بروز
مشکالتی چون مبتال شدن این افراد به بیمارهای خطرناک و شیوع
آنها در جامعه اس��ت ،عنوان میکند :تماشای وضع این افراد برای
ش��هروندان ناخوشایند اس��ت ،حال زبالهگرد یک پیر باشد یا یک
ج��وان و حتی کودکی معصوم؛ اما مس��الهای ک��ه بیش از هر چیز
ناگوار به نظر میرسد باز شدن پای زنان به پدیده زبالهگردی است.
رئیس کمیس��یون فرهنگی شورای ش��هر اهواز میگوید :هرچقدر
فاصله طبقاتی در جامعه بیش��تر ش��ود دهکهای پایین که قادر به
تأمین هزینههای زندگی نیس��تند به ش��یوههایی برای معیشت خود
روی میآورن��د که زباله گردی و فعالیت ک��ودکان کار و خیابانی
نتیحه آن است.

تبریز الگوی اهواز میشود ؟

ط��رح تفکیک زبال��ه از مبدأ هر چند طرحی قابل قبول اس��ت اما
انتظ��ار میرود مس��ؤوالن در کن��ار ارائه چنی��ن طرحهایی به فکر
چارهای برای تأمین مخارج این قش��ر از جامعه باش��ند ،قشری که
برای تأمین مخارج زندگی خود از سطلهای زباله تغذیه میشوند
و اغلب درصورتی که صاحب یک ش��غل آبرومند شوند ،دست از
زبالهگردی برخواهند داشت.
مس��ؤوالن دس��تگاههای مختلف و از جمله اعضای ش��ورای شهر
اهواز معتقدند :راه حل این معضل در گرو کار مشترک و همکاری
دس��تگاههای مختلف با محوریت استانداری است و اذعان میکنند
که به تنهایی نمیتوانند این معضل را درمان کنند.
غالمرضا شریعتی استاندار خوزستان در این رابطه در گفتوگو
با خبرنگار فارس ،از س��فر اخیر خود به تبریز میگوید و بازدید
از مرکز ماده  ۱۶این ش��هر را در راس��تای الگو گرفتن از تبریز
برای س��اماندهی متکدیان ،معتادان و زبالهگردهای اهواز عنوان
میکن�� .د
وی ب��ا بیان اینکه اعتبار مورد نیاز این طرح تصویب ش��ده ،اظهار
میکند :مرکز مورد نظر ما مش��ابه تبری��ز خواهد بود و قصد داریم
کارشناس��ان را هفته آینده برای بازدید دقیقتر به آنجا اعزام کنیم تا
این مرکز در سال جاری در اهواز راهاندازی شود.
استاندار خوزس��تان میگوید :مجموعهای در پادگان الحدید برای
راهاندازی این مرکز پیش��نهاد شده و در حال پیگیری کار هستیم تا
بحث نگهداری ،درمان و مهارت آموزی آس��یب دیدگان اجتماعی
به صورت منسجم و منظم در این مرکز انجام شود.
افزایش روز افزون زبالهگردی به گونهای اس��ت که دیگر نمیتوان
به س��ادگی از کنار آن عبور کرد به ویژه آنکه کودکان و زنانی هم
دیده میش��وند که روزی خود را در جای��ی که بوی تعفن آن غیر
قابل تحمل است ،جستوجو میکنند و در معرض انواع بیماریها
قرار میگیرند.
درم��ان این معضل که یکی از آس��یبهای اجتماعی بیکاری و فقر
اس��ت ،عزم ج��دی و تعامل دس��تگاههای مختلف ب��ا یکدیگر را
میطلبد و باید دید که مدیریت اس��تان در این زمینه چگونه کار را
پیش خواهد برد/.فارس

کسب عنوان برتر خبرگزاری مهر خوزستان در کشور
مراسم اختتامیه چهاردهمین نشست استانی خبرگزاری مهر با انتخاب سرپرستان برتر برگزار شد.
مراسم اختتامیه چهاردهمین نشست سرپرستان استانی
خبرگزاری مهر ،با شعار « رسانه مردمی ،جریان سازی،
امیدآفرینی ،اثرگذاری» برگزار شد.
بر اساس این گزارش ،این همایش که با سخنرانی
امیرحسن دهقانی ،معاون خبر خبرگزاری مهر آغاز شده
بود ،در مدت  ۲روز و با برگزاری کارگاه ها و جلسات
متعدد و فنی به پایان رسید.
نشست های اقتصادی با محمدرضا پور ابراهیمی،
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی
و فرهنگی و رسانه ای با عزت اهلل ضرغامی ،عضو
شورای عالی فضای مجازی از جمله برنامه های برگزار
شده در این نشست بود.
علی عسگری ،مدیرعامل خبرگزاری مهر سخنران
مراسم پایانی نشست ،که با حضور  ۳۱سرپرست استانی برگزار
می شد ،بود.

مدیرکل اخبار استان های خبرگزاری مهر در حاشیه این نشست
به خبرنگار مهر گفت :هدف از این همایش ایجاد هماهنگی بیشتر
در اخبار استان ها است ،چرا که اهمیت این اخبار بر کسی پوشیده

نیست.
مسلم معین جریان سازی و ایجاد امید و تاثیرگذاری در
فضای رسانه ای را مورد تاکید قرار داد و افزود :یکی
از مهم ترین شاخص های یک رسانه مردمی بودن آن
است و لذا باید در بیان واقعیات ،همراه با امید آفرینی
در کشور اقدام کنیم ،تا توطئه های دشمنان مبنی بر القا
ناامیدی با شکست مواجه شود .بر اساس این گزارش،
در پایان این نشست ،فاطمه حسینی ،سرپرست استان
لرستان ،علی نواصر ،سرپرست استان خوزستان ،اسماء
محمودی ،سرپرست استان کرمان و نوری ،سرپرست
استان ایالم ،به عنوان سرپرست برتر استان های مناطق
شمال ،جنوب ،شرق و غرب انتخاب و تجلیل شدند.
تحریریه هفته نامه بامداد زاگرس ،کسب این افتخار را
به علی نواصر ،سرپرست خبرگزاری مهر خوزستان تبریک گفته و
آرزوی موفقیت های روز افزون را خواستار است.

