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اجتماعی-   سیاسی 

هفته نامه منطقه ای

استراتژی آمریکا 
نسبت به ایران

ماندن در برجام نیز، ظاهر روابط سیاسی با اروپا و 
به اصطالح »جامعه بین الملل« را حفظ می کند و 
بهانه تقابل نظامی با برنامه هسته ای را از واشنگتن 

می گیرد.
استراتژی  مراحل  تمام  آمریکا،  فعلی  دولت  آیا 
خود نسبت به ایران را روی کاغذ آورده است؟ 
آیا چنین تقسیم بندی  ای امکان پذیر است؟ در 
فرآیند چنین طراحی  ای مجهوالت کدامند؟ عمق 
شناخت آمریکایی نسبت به ایران بر این پایه بنا 
نهاده شده است که: ایران بازی گری غیرمتقارن 

)Asymmetric( است. 
بازی گری  به  ایران شباهت هایی  این منظر،  از 
ویتنامی ها دارد که توانستند بر ژاپن، کره، چین، 

فرانسه و آمریکا در                         صفحه2

تولید دارو های تقلبی 
در پستوی خانه های متروکه

کتمان  علی رغم  ایران،  علیه  ظالمانه  تحریم های 
است.  رسیده  نیز  دارو  حوزه  به  آمریکا،  دولت 
اما موضوعی که پیش از بحران دارویی به ایران 
رسیده است، شیوع سودجویان در بازار دارویی 
کشور است که این مسأله نیز ناشی از جو روانی 
ایجاد شده میان مردم است که تحریم های دارویی 
را مساوی با کمبودهای دارویی در داخل کشور 
می کنند  ادعا  آمریکا  دولت  و  ترامپ  می دانند. 
تحریم های آمریکا علیه ایران شامل دارو نمی شود 
شبکه های  در  را  موضوع  همین  هم  عده ای  و 
باید  حال  می کنند.  تکرار  فارسی زبان  اجتماعی 
دید این ادعا با استناد به گزارش های رسانه ها و 
سازمان های بین المللی تا چه اندازه واقعیت دارد؟ 

چندی قبل ....                               صفحه3

 صفحه4
آبگرفتگی معابر 

در چنبره بی تدبیری ها

همچنان گالیه ها از بی تدبیری برخی از مسئولین شهر اهواز گوش آسمان را کر کرده 
و آسمان از مظلومیت شهرمان دلش گرفته و گریه کرده است! باران مایه حیات و یک 
نعمت الهی است و در فصل هایی از سال قطره های باران بر روی تن همیشه تشنه زمین 

می نشیند و آن را سیراب می کند تا ما انسانها زنده بمانیم...
قطره هایی که یا در دل زمین فرو می روند یا تبخیر می شوند و به آسمان باز می گردند 
اما بهتر است به مساوات این عمل انجام گیرد و درصد کمتری تبخیر شود که این امر 
مستلزم علم انسان هاست.انسان هایی که با علم خود این قطرات را به شیوه درست جمع 
آوری می کنند و برای روزهای بی باران ذخیره می کنند و اجازه نمی دهند بر روی سطح 

زمین مدت ها باقی بمانند و تبخیر شوند...

استفاده حداکثری از پتانسیل 
نظام مهندسی ساختمان خوزستان

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان، اولین جلسه هیات 
مدیره دوره هفتم سازمان با حضور مهندس جواد کاظم نسب الباجی،  نماینده مردم اهواز، 

باوی، کارون و حمیدیه در مجلس شورای اسالمی ، برگزار شد.
جواد کاظم نسب الباجی در این جلسه ضمن تبریک به منتخبین هفتمین دوره انتخابات 
هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان اظهار کرد: منتخبین این دوره، 
افرادی خبره و کارشناس در تخصص خود هستند و انتخاب آنان از بین 18 هزار عضو، 

نشان از ظرفیت باالی علمی و تخصصی آنان دارد.
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المپ های رشته ای یا حبابی یک بخاری برقی کوچک
 هستند که اندکی نیز نور تولید می کنند.

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

 منابع آبی جز ثروت همگانی 
است. بیایید در مصرف 
آب صرفه جویی کنیم.

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب اهواز

»بی خانمانی« پدیده ای روبه گسترش در شهرهاست. 
در این میان زنان بی خانمان شرایط دشوارتری را 
تجربه می کنند. تامین سرپناه برای زنان بی خانمان، اما 

در اهواز هنوز در هیچکدام از برنامه ها جایی ندارد.
پارک  های  چمن  میان  از  را  آب  شیلنگ  »فهیمه« 

برمی دارد و می گیرد روی سرش. آب سرد سرازیر 
می شود روی روسری و مانتوی کهنه اش. با خودش 

زمزمه می کند: »آخیش کمی خنک شدم«. 
ساعت حدود 3 بعدازظهر است. هوای اهواز مدتی 
است، بوی شرجی نمی دهد. دما بیش از 20 درجه 

سردتر شده اما هنوز هم گرمای آفتاب ظهر، پارک 
کوچک و میدان اصلی شهر را خلوت می کند.

»مغزهای کوچک زنگ زده« از سردر سینما، آویزان 
است. چند کارگر روی چمن های نمناک پارک دراز 
کشیده اند، یکی دو زن دیگر                        صفحه4

زنان بی خانمان،
 زیر پوست شهر  اهواز
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کیفرخواسـت جعبه سـیاه پرونده بابک زنجانی صادر شـد
دادس��تان ته��ران: پرونده جعبه س��یاه بانک زنجان��ی اواخر هفته گذش��ته به صدور 
کیفرخواست منجر و به دادگاه ارسال شده است و امیدواریم به زودی در نوبت محاکمه 
قرار گیرد. در حوزه دس��تگیری دالالن ارز ظرف یک ماهه گذش��ته تا به امروز حدود 
70 متهم داللی ارز که در خیابان ها به خرید و فروش ارز اقدام می کردند،  دستگیر و 
بازداش��ت شده اند. خرید و فروش ارز در معابر جرم محسوب می شود و ممنوع است و 
حتما دس��تگیر خواهند شد و تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. صدور 10 کیفرخواست 
مهم در پرونده های اقتصادی در دادس��رای پولی و بانکی، از جمله کیفرخواست آقای 
هدایتی و چند پرونده مهم دیگر، نش��انه فعالیت گس��ترده شعب ویژه است. در تهران 
حداقل تا هفته گذشته به ۶0 تن از محکومان مهریه که در زندان بودند مرخصی اعطا 
ش��د تا بتوانند کارشان را پیگیری کنند. این شیوه ادامه پیدا خواهد کرد تا تنها کسانی 
که تمکن مالی دارند و در نزد دادگاه ثابت ش��ده اما از پرداخت استنکاف می کنند، در 

زندان بمانند./ فارس

واکنش دفتر رئیس دولت اصالحات به سـخنان واعظی
مدیرعامل بنیاد باران گفت: مصوبه دولت است که باید برای مراجعات رؤسای جمهور 
سابق دفتری در نظر گرفته شود اما تاکنون هیچ پیشنهادی از طرف دولت به ما داده 
نش��ده و صحبتی هم صورت نگرفته است. جواد امام در تشریح آخرین وضعیت دفتر 
سید محمد خاتمی و در واکنش به سخنان رئیس دفتر رئیس جمهور در خصوص وظیفه 
دولت برای اختصاص دفتر به رئیس جمهورهای پیشین گفت: تاکنون هیچ پیشنهادی 
از طرف دولت به ما داده نشده و صحبتی هم صورت نگرفته است. وی ادامه داد: آقای 
واعظی گفتند، آقای خاتمی تمایلی به حضور در نهاد ریاست جمهوری ندارند؛ طبیعی 
است که ایشان نمی خواهند دفتری در این مکان داشته باشند اما سؤالی هم از ایشان 
در این رابطه نشده است. این فعال سیاسی اصالح طلب افزود: این مصوبه دولت است 
که باید برای مراجعات رؤس��ای جمهور س��ابق دفتری در نظر گرفته شود. امیدوارم در 
تایید فرمایشات رئیس دفتر رئیس جمهور اتفاقی در این خصوص حادث شود. امام در 
خصوص آخرین وضعیت نقل و انتقال دفتر رئیس جمهور پیشین هم گفت: ساختمان 
استقراری ما متعلق به دفتر نشر آثار حضرت امام بوده که باید آن را تخلیه و در اختیار 
این مؤسسه قرار می دادیم تا این موضوع بین مؤسسه و بنیاد مستضعفان حل شود که 
البته بنیاد رأس��ا وارد عمل ش��ده اس��ت. وی ادامه داد: ما محل را تخلیه کرده و آماده 
جابجایی هس��تیم اما هنوز هیچ مکان دقیقی که برای جابجایی قطعی ش��ده باش��د، 

مشخص نشده است.

گزینه نهایی اعتماد ملی برای شـهرداری تهران
عضو ش��ورای مرکزی حزب اعتمادملی گفت که این حزب از س��ید کامل تقوی نژاد 
برای شهرداری تهران حمایت می کند. محمدصادق جوادی حصار عضو شورای مرکزی 
حزب اعتماد ملی درباره 5 گزینه نهایی ش��ورای شهر اظهار داشت: اعضای شورا باید 
در انتخاب نهایی خودش��ان مناسب ترین گزینه را انتخاب کنند تا تهران در چند سال 
باقی مانده یک ش��هردار مطمئن و کارآمد داشته باشد. به گزارش نامه نیوز، وی درباره 
انتقاد برخی چهره های اصالح طلب به روند انتخاب شهردار تهران، گفت:  به هرحال کار 
بدون نقص در چنین انتخاب هایی نمی توان انجام داد. انتخابی که جامع االطراف باشد 
و نقدی نداشته باشد سخت است اما اعضای شورا باید تالش کنند گزینه نهایی مطلوب  
مردم باش��د و اگر این کار صورت بگیرد کار پس��ندیده ای است. عضو شورای مرکزی 
حزب اعتمادملی درباره حمایت حزب متبوعش از گزینه های ش��هرداری تهران، اظهار 
داشت: شورای اعتمادملی از گزینه خودش که آقای تقوی نژاد است حمایت می کند اما 
در نهایت نظر اعضای شورای شهر در این زمینه مهم است. جوادی حصار درباره شایعه 
اجماع اصالح طلبان بر سر شهردار شدن عباس آخوندی، گفت: تا جایی که من اطالع 

دارم این خبر صحت ندارد ولی آخوندی هم گزینه ای اس��ت که رأی آورده و در میان 
پنج نفر نهایی قرار گرفته اما اینکه نفر آخر باشد به نوع تمایل نظر اعضای شورای و 

انطباق وعده و عمل گزینه ها با برنامه های شورای شهر ارتباط دارد.

ظریف و معاونانش طرفدار چه تیمی هسـتند؟
وزیر امور خارجه ایران گفت: روانچی و عراقچی هر دو پرسپولیس��ی اند و من طرفدار 
تیم ملی هس��تم. محمدجواد ظریف در گفت وگوی رادیویی با برنامه پارک شهر رادیو 
تهران در پاسخ به این که طرفدار پرسپولیس است یا استقالل، گفت: طرفدار تیم ملی 
هس��تم. وزیر امور خارجه کش��ورمان همچنین با بیان این که اطالعات ورزشی ام کم 
اس��ت، در پاسخ به سؤال مجری ورزشی این برنامه که آیا ورزش می کند یا نه، گفت: 
به صورت مختصر وقتی فرصت داشته باشم پیاده روی می کنم، ولی متاسفانه نمی توانم 
بازی تیم های کشور را پیگیری کنم و در این زمینه در بی سوادی مطلق به سر می برم. 
مجری برنامه خطاب به ظریف گفت: اقای عراقچی معاون ش��ما پرسپولیسی هستند. 
یک معاون اس��تقاللی نیز انتخاب کنید که ظریف با خنده جواب داد آقای روانچی و 

آقای عراقچی هر دو پرسپولیسی هستند.

توئیت جدید سـفارت فرانسـه 
درباره بازگشـت تحریم های ایران

سفارت فرانسه در تهران در توئیتی اعالم کرد: »فرانسه عمیقا از تصمیم ایاالت متحده 
متأسف است و ما این موضوع را علنا همراه با تروییکای اروپایی و اتحادیه اروپا اعالم 
کرده ایم.« این سفارتخانه در ادامه می افزاید: »ما مشترک حمایت خود را از حفظ برجام 
و نیز از دفاع از ش��رکت های مان که تجارت مش��روع با ایران انجام می دهند، یادآوری 
کرده ایم. «در پی خروج دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از برجام در 18 اردیبهشت 
1397 و پس از آن تعیین ضرب االجل 90 و 180 روزه برای احیای مجدد تحریم های 
ثانویه علیه ایران، دور دوم این تحریم ها 14 آبان ماه وارد فاز اجرایی شد. دومین بسته 
تحریم ها بخش های کشتیرانی، مالی و انرژی ایران را هدف قرار می دهد. البته دولت 
ترامپ برای هش��ت کشور شامل کره جنوبی، ژاپن، هند، چین، ترکیه، ایتالیا، یونان و 

تایوان معافیت از تحریم های نفتی صادر کرد.

پاسـخ محکم ظریف به گزافه گویی اخیر پمپئو
وزیر خارجه در حس��اب توئیتری خود نوشت: پامیئو آشکارا و در تالشی ناامیدانه برای 
اعمال توهمات آمریکا بر ایران، مردم ایران را به گرس��نگی، که جنایت علیه بشریت 
است تهدید می کند. ظریف ادامه داد: همانند پیشینیان خود، او هم خواهد آموخت ایران 
نه تنها به حیات ادامه می دهد بلکه بدون قربانی کردن حق حاکمیت خود، به پیشرفت 

)خود( ادامه خواهد داد.

احضار عضو شـورای شـهر اصفهان به خاطر حمایت 
از عضو شـورای شـهر شـیراز

مهدی مقدری به خاطر انتش��ار یک پست اینستاگرامی که در دفاع از مهدی حاجتی 
عضو ش��ورای شهر شیراز منتشر ش��ده بود، به اتهام تبلیغ علیه نظام به پلیس امنیت 
احضار ش��د. مقدری در هفته پیش روی، باید در بازپرس��ی شعبه یازده دادگاه انقالب 

اصفهان حضور پیدا کند.

باهنر: خاتمی را از سـران فتنه نمی دانم
محمدرض��ا باهن��ر در گفت وگویی در خصوص رئیس جری��ان اصالحات گفت: آقای 
خاتمی اگر در جریان سیاس��ی کش��ور برگردد می تواند منافعی داشته باشد اما باالخره 
ایشان مواضعی را در سال 88 داشت. من بارها گفته بودم که من آقای خاتمی را جزو 

سران فتنه نمی دانم اما در جریانات فتنه خوب عمل نکرد و این مشکل باید حل شود 
االن هم من اتفاقا می دانم خیلی از این ها امروز دلشان برای استقالل و استقرار نظام 
و اقتدار نظام می س��وزد و االن اتفاقا ما با جریانات رقیبمان در بعضی از مسائل کامال 
مشترکیم که باید حمایت و کمک کنیم بنابراین آن یک مساله ا ی جداست. آقای 
خاتمی باید به یک صورتی آن کوتاهی ها و قصور و تقصیرهایش را جبران کند و 
من معتقدم اگر همه این کارها اتفاق بیفتد من این مسأله ) بازگشت آقای خاتمی 

به سیاس��ت ( را مفید می دانم.

توضیـح  موحدی کرمانـی  دربـاره  صحبت هـای اخیـرش
»امام زمان )عج( غایب اس��ت، اما نائبش حاضر است و حکومت را به شکلی اداره 
می کن��د که اگر حض��رت مهدی )عج( هم حضور داش��ت به همین ش��کل اداره 
می کرد.« این سخنان هفته گذشته آیت اهلل موحدی کرمانی در نماز جمعه تهران 
بود که واکنش های بس��یار ش��دیدی را در پی داش��ت. روزنامه جمهوری اسالمی 
در واکنش به این س��خنان نوش��ت: سؤال اینجاس��ت که آیا واقعا در روزگار ما و 
در جامعه پیرامونمان ش��رایط آن گونه اس��ت که در آی��ات قران درخصوص دوره 
ظهور منعکس شده است؟! آیت اهلل موحدی کرمانی در حاشیه جلسه امروز مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام با تبریک حلول ماه ربیع االول با اشاره به روایتی درباره 
ظه��ور حضرت مهدی )ع( گفت: در حکومت اس��المی به رهب��ری، ولی فقیه، به 
نیابت از امام عصر )ع(، بر پیاده ش��دن احکام اس��المی همت گماشته می شود، اما 
در روزگار ظهور، آنچه که عالوه بر اجرای احکام الهِی اس��الم جاری خواهد ش��د، 
ریش��ه کن شدن ظلم و جور است و این وعده بزرگ ترین آرمان مستضعفان است 

که قرآن کریم بدان تصریح کرده اس��ت. /خبرآنالین

بازگشـت فارس به تلگرام
کان��ال تلگرامی خبرگزاری فارس امروز بعد از مدتها دوباره با پیامی آپدیت ش��د. 
پیامی که در آن به نقل از پیام تیرانداز، مدیرعامل این خبرگزاری در آن آمده بود: 
خبرگزاری فارس از همه پیام رس��ان های قانونی استفاده می کند/ فعالیت فارس در 
»طالگ��رام« و »هاتگرام«! تیرانداز در ادامه گفت: وزارت ارتباطات و قوه قضائیه، 
دو پیام رس��ان طالگ��رام و هاتگرام را قانونی می دانند و فیلت��ر نکرده اند، بنابراین 
برای فعالیت در این پیام رس��ان ها، منعی برای خبرگزاری فارس نیس��ت. مهلت 
اعالم ش��ده به نس��خه های داخلی تلگرام پایان یافته و ب��ا توجه به ادامه فعالیت 
عادی و بدون اعمال فیلترینگ این پیام رسان ها، ظاهرا مشکل مجوز آنها توسط 
وزارت ارتباطات بر طرف ش��ده اس��ت و بنابراین ما هم منعی برای ادامه فعالیت 
در آنها نمی بینیم. با توجه به مخاطرات پیام رس��ان ها و ش��بکه های اجتماعی که 
نظ��ارت بر آنها ممکن نیس��ت، به مخاط��ره افتادن امنیت مل��ی و روانی مردم با 
فضاس��ازی و دروغ پردازی دشمنان ایران، فقط بخش کوچکی از تهدیدهای این 

شبکه هاس��ت.

روایـت متفـاوت بادامچیـان از علـت رأی اعتمـاد
 مجلـس بـه ۴ وزیـر روحانـی

اسداهلل بادامچیان، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی در پاسخ به این پرسش 
که به نظر شما چهار وزیری که اخیرا منصوب شدند می توانند اقتصاد را از وضعیت فعلی 
نجات دهند یا خیر، گفت: من در مورد این وزرا آینده نگری نمی کنم؛ مجلس به این 
چهار وزیر رأی اعتماد داد چون می دانست اگر به هر چهاروزیر رأی اعتماد ندهد دولت 
همه ناکارآمدی خود را به گردن مجلس می اندازد. ما به 4 وزیر اقتصادی در کابینه خیر 
مقدم می گوییم و امیدواریم اینها بتوانند کاری کنند تا ان شاءاهلل بتوانند تصویر خوبی از 

آقای روحانی و دولت وی برای مردم به نمایش بگذارند./فارس

هواداران تراکتور، کاشـیما را تشـویق کردند
یکی از حواش��ی ب��ازی تیمهای تراکتورس��ازی و ذوب آهن اصفه��ان این بود که 
ه��واداران تی��م تبریزی دس��ت به تش��ویق تیم کاش��یما زدند. آنها با ش��عارهای 
معروف فارس��ی تیم ژاپنی را مورد تشویق قرار دادند و سپس شعارهایی علیه تیم 
پرس��پولیس سر دادند. در ابتدا چند سکو مشغول این کار بودند اما دقایقی بعد کل 
اس��تادیوم دست به تشویق کاش��یما آنتلرز ژاپن زدند و همانطور که گفته شد علیه 

پرس��پولیس ش��عار دادند./گل

واکنش کدخدایی به سیاسـی 
CFT خواندن ایرادات شـورای نگهبان درباره 

یس��خنگوی ش��ورای نگهبان اعالم کرد: در CFT واژه لیس��ت سیاه محل ایراد 
بود در حالی که در اس��ناد FATF چنین واژه ای وجود ندارد. عباسعلی کدخدایی، 
س��خنگوی ش��ورای نگهبان، در حس��اب توئیتری خود نوش��ت: » هنگام بررسی 
کنوانس��یون پالرمو، ش��ورای نگهبان با ایراداتی نیز در ترجمه آن مواجه گش��ت و 
مجلس آنها را اصالح کرد. در CFT نیز واژه لیست سیاه محل ایراد بود در حالی 
که در اس��ناد FATF چنین واژه ای وجود ندارد. اکنون باید س��وال شود چگونه 

این مصوبات تصویب شدند؟ آیا ایرادات ش��ورا سیاس��ی اس��ت یا …؟«/جماران

چین هواپیمای مسـافربری به ایران نمی فروشـد
یک ش��رکت دولتی چی��ن احتمال فروش هواپیماهای مس��افربری به ایران برای 
کمک به این کشور جهت احیای ناوگان هوایی اش را رد کرد. این در حالی است 
که مدیر یک ش��رکت روس��ی گفته، مسکو در خصوص قراردادن برنامه های خود 
در معرض ریس��ک تحریم های آمریکا احتیاط می کند. این اظهارات که در طی 
دو مصاحبه مجزا در حاش��یه نمایشگاه هوایی ژوهای چین بیان شده نشان دهنده 
چال��ش هایی اس��ت که پس از تش��دید تحریم های آمریکا، ای��ران برای واردات 
هواپیمای مس��افربری با آن مواجه اس��ت. این در حالی است که شرکت ایران ایر 
تصریح ک��رده که از پیش��نهادات عرضه کنندگانی که مش��مول محدودیت های 

صادرات قطعات هواپیمای آمریکا نمی ش��وند اس��تقبال می کند./رویترز

CFT واکنش رحیمی به سـخنان امـام جمعـه تهـران دربـاره
بعضو هیأت رئیس��ه مجلس شورای اس��المی در حساب توئیتری خود اعالم 
ک��رد: بی تردی��د الحاق ب��ه CFT یا FATF بخش��ی از دیپلماس��ی مهار 
و مدیری��ت وضعی��ت جاری اس��ت. علیرض��ا رحیمی روز جمعه در حس��اب 
توئیتری خود نوش��ت: »در عصر جدید، بحران تراش��ی و بسوی جنگ بردن 
کش��ور و مس��لط کردن بیگانگان افسار گس��یخته، کاپیتوالسیون سازی برای 
ایران اس��ت. بی تردید الحاق به CFT یا FATF بخش��ی از دیپلماسی مهار 
و مدیریت وضعیت جاری اس��ت. مجلس نیز نس��بت ب��ه وضعیت جاری نگران 

و هوش��یار اس��ت.«/ایرنا

اسـامی ذوب کنندگان جسـد خاشـقجی در اسـید فاش شـد
منابع آگاه در ترکیه امروز جمعه نام س��ه نفر از کس��انی را که در ذوب کردن جس��د 
»جمال خاش��قجی« روزنامه نگار مقتول سعودی با اس��ید دست داشتند، فاش کردند. 
شبکه الجزیره به نقل از منابع آگاه نوشت: »ماهر المطرب«، »صالح الطبیقی« و »ذعار 
الحربی« سه نفری هستند که نام آنها فاش شده است. منبع آگاه در دفتر دادستانی کل 
ترکیه دیروز پنجشنبه فرضیه ذوب شدن جسد »جمال خاشقجی« رونامه نگار منتقد 
رژیم س��عودی را در کنسولگری عربستان در استانبول ترکیه با اسید و مواد شیمیایی 

تأیید کرد./ایلنا

ماندن در برجام نیز، ظاهر روابط سیاسی با اروپا و به 
اصطالح »جامعه بین الملل« را حفظ می کند و بهانه تقابل 

نظامی با برنامه هسته ای را از واشنگتن می گیرد.
آیا دولت فعلی آمریکا، تمام مراحل استراتژی خود نسبت به 
ایران را روی کاغذ آورده است؟ آیا چنین تقسیم بندی  ای 
امکان پذیر است؟ در فرآیند چنین طراحی  ای مجهوالت 
کدامند؟ عمق شناخت آمریکایی نسبت به ایران بر این 
پایه بنا نهاده شده است که: ایران بازی گری غیرمتقارن 

)Asymmetric( است. 
از این منظر، ایران شباهت هایی به بازی گری ویتنامی ها 
دارد که توانستند بر ژاپن، کره، چین، فرانسه و آمریکا در 
مقاطع گوناگون به لحاظ جنگ های چریکی فائق آیند. 
گستردگی سرزمینی، کوهستانی بودن سرزمین، روحیه 
تقابلی و فراموش نکردن گذشته، کار نظامی با ایران را 
سخت می کند و نه تنها کشمکش حل نمی شود بلکه 
تقابل را وارد مسائل جدید سیاسی می کند. ایراِن خیلی 
ضعیف نیز در میان مدت به نفع روسیه و شاید چین و در 
نتیجه بر خالف منافع غرب می تواند باشد. بنابراین، به نظر 
می رسد مادامی که از جانب ایران تحریکی صورت نپذیرد، 
راه حل نظامی برای حل و فصل اختالفات سیاسی، مّد 

نظر آمریکا نباشد. 
ماندن در برجام نیز، ظاهر روابط سیاسی با اروپا و به 
اصطالح »جامعه بین الملل« را حفظ می کند و بهانه تقابل 
نظامی با برنامه هسته ای را از واشنگتن می گیرد. عالوه 
بر این، راه حل نظامی، زمانی موثر است که اختالفات 
سیاسی را حل کند. ریشه اختالفات ایران و آمریکا،از نوع 
فکری-فلسفی هست. برنامه هسته ای ظاهر قضیه است. 
در صورت برخورد نظامی با این اختالف فکری، مسئله در 
کوتاه مدت حل می شود اما تضاد اصلی به طرف زیرزمینی 

شدن می رود.
در مقیاسی کوچک تر، تضاد میان ایران و آمریکا از نوع 
تقابلی بود که در جنگ سرد میان مسکو و واشنگتن 
 George های  استراتژی  و  ها  اندیشه  بود.  برقرار 
Kennan ، روس شناس مشهور آمریکایی بود که 
راهبرد غرب نسبت به کرملین، شوروی و کمونیسم را 
طراحی کرد. Kennan معتقد بود مقابله با شوروی 
و کمونیسم راه حل نظامی ندارد. شوروی و آنچه بر آن 
حاکم است، ریشۀ تاریخی دارد. Kennan سیاست 
مداران آمریکایی را طی دهه های 1950 و 19۶0 دعوت 
به صبر، رهیافت بلند مدت با یک راهبرد متکی به سّد نفوذ 
)Containment( نظامی، سیاسی و اقتصادی نمود. 
Kennan اعتقاد داشت مشکالت شوروی ریشه در 
درون خودش دارد و آمریکا باید آن ریشه ها را علنی کند. 
او در نوشته های خود به کرات از فعل Frustrate یا 
به ستوه آمدگی استفاده می کند. تشدید تضاد ها و تحدید 
نظامی-اقتصادی مبنای تفکرات Kennan در برخورد با 
مخالفین ایدئولوژیک آمریکاست. به نظرمی رسد استراتژی 
آمریکا نسبت به ایران به شدت تحت تاثیر این راهبرد 
های قدیمی Kennan است. چه آن هایی که اعتقاد 
به تعامل با ایران داشتند )کلینتون و اوباما( و چه آن هایی 

که تقابل را در پیش گرفتند)بوش پدر، بوش پسر و ترامپ( 
همگی با زیر بناهای تشدید تضاد ها، به ستوه آوردن و 
تحدید نظامی-اقتصادی عمل کردند. بسیاری معتقدند که 
دستگاه دیپلماسی آمریکا، George Kennan ُدومی 
که چنین میراث تئوریکی برای سیاست خارجی آمریکا به 

جای گذاشته باشد، عرضه نکرده است.
از 1378 به بعد رفتار آمریکا نسبت به ایران، عموم نمادهای 
Kennan را دارد. تمام دولت های آمریکا در تعریفی که 
از ماهیت جمهوری اسالمی دارند مشترک هستند. تفاوت 
میان کلینتون با ترامپ، درصد بندی فشار است کما اینکه 
تفاوت نیکسون و ریگان نسبت به شوروی و کمونیسم، 
درجۀ فشار آن ها بود. در متون تخصصی سیاست خارجی، 
آمریکایی ها سه نوع نتیجه برای آن هایی که در مقابلشان 
قرار می گیرند را تعریف کرده اند که در قالب رومانی، 

شوروی و چین در زیر بحث می شود:
الف: رومانی. ظهور گورباچف در شوروی در سال 1985 و 
سخنان نوین او، ناخودآگاه مردم رومانی را به آگاهی تبدیل 

کمونیست  حزب  کرد. 
آن  بر  سال   42 رومانی، 
نتایج  و  راند  حکم  کشور 
حکمرانی،  این  گسترده 
ناکارآمدی و فساد گسترده 
 ،1989 جوالی  در  بود. 
شهر  در  کشیش  یک 
که   Timisoara
ساکنان آن اقلیت مجاری 
بودند، طی یک سخنرانی 
گوش  به  سرعت  با  که 
رسید،  ها  رومانیائی  همه 
و  فساد  جزئیات  از  پرده 

مجاری  کشیش  این  برداشت.  کشور  در  کارآمدی  نا 
Laszlo Tokes، بالفاصله به یک روستا تبعید شد 
ولی موج تظاهرات ، اعتصابات و اعتراضات، کل رومانی را 
در برگرفت. در مدت شش ماه، بحران رومانی به آنجا رسید 
که چائوشسکو، رئیس حزب کمونیست رومانی در حین 
فرار دستگیر شد و بالفاصله محاکمه و پس از سه روز در 

روز کریسمس در 25 دسامبر 1989 اعدام شد.
تجربه رومانی سه نکته حائز اهمیت دارد:

1( عموم مردم، ریشه مشکل را در شخص چائوشسکو و 
همسر او Elena تفسیرکردند و حذف آن ها را سر آغاز 

حل مشکالت می دانستند؛
2( دستگاه اطالعاتی و امنیتی رومانی نیز در ناخودآگاه 
خود، دو فرد مزبور را مسئول نارسایی ها می دانستند و آغاز 
اعتراض آن ها هم محتاج یک جرقه بود تا دستگاه اداری 

و امنیتی کشور نیز به مردم بپیوندد؛
3( مردم رومانی 42 سال شرایط سخت و محرومیت را 
تجربه کرده بودند و دستگاه امنیتی، تجربه مقابله با حجم 
گسترده اعتراضات را نداشت و تسّری پیدا کردن تظاهرات 
و اعتراضات، آن ها را غافلگیر کرده بود و چون مردم، 
شخص را هدف قرار داده بودند، حذف آن ها نه تنها سهل 

بلکه موجب از هم پاشیدن سیستم کمونیستی شد.
ب( شوروی. برخالف رومانی، مردم شوروی در برابر خود 
یک سیستم تنومند سیاسی، امنیتی و اقتصادی با توان 
مندی های قابل توجه تکنولوژیک می دیدند. بخش هایی 
که در درون و اطراف حاکمیت زندگی می کردند از امکانات 
ویژه ای برخوردار بودند ولی عامه مردم در محرومیت بودند 
به طوری که به عنوان مثال هر شهروند سالی یک جفت 
کفش دریافت می کرد و نیز مدت هفت سال باید در 
انتظار تحویل یک اتومبیل مسکوویچ می ماند. این در 
حالی بود که هیأت حاکمه نه تنها شاهانه زندگی می کرد 
بلکه اکثریت در سواحل دریای سیاه، ویالهای اختصاصی 
 ،Politburo خود را داشتند. کانون حاکمیت 25 نفره
بخش های قابل توجهی از دستگاه حزبی، امنیتی، نظامی و 
علمی- تکنولوژیک را نمک گیر کرده بود. ظهور گورباچف 
تناقضات ساختاری شوروی را برمال کرد و تداوم آن را زیر 
سوال برد. شوروی ده هزار موشک قاره پیمای هسته ای 
داشت ولی از تامین مواد غذایی شهروندان خود ناتوان بود. 

به قول مورخ سرشناس Paul Kennedy ، شوروی 
نتوانست میان تعهدات حفظ سیستم و پاسخگویی مدنی، 
توازن ایجاد کند. مردم از فساد و ناکارآمدی و تبعیض آگاه 

بودند ولی عده بسیاری از این وضعیت منتفع می شدند.
تجربه شوری سه نکته حائز اهمیت دارد:

1( مردم سیستم را مقصر می دانستند نه افراد را و قیام علیه 
یک سیستم سخت تر از قیام علیه افراد است؛

سطح  به  را  حاکمیت  درون  اختالفات  گورباچف   )2
برای  روس  جامعه  و  داد  تسّری  عمومی  و  اجتماعی 
همراهی با او به سوی تشکل و سازماندهی روی آورد به 
طوری که طی سه سال پس از ظهور گورباچف، حدود 
دویست هزار تشکل، اعالم موجودیت کرده بود. گورباچف 
به تدریج دچار یک تناقض بنیادی شد چون از یک طرف 
رئیس Politburo بود، یعنی رئیس حزب حاکم و از 

سوی دیگر، طرفدار مطالبات عامه مردم؛
3( این وضعیت مبهم با کش و قوس های فراوان به 
ظهور افرادی مانند یلتسین مساعدت بخشید که خواستار 
یک طرفه شدن مسائل شدند و نهضت رفرم گورباچف 
را نافرجام دانسته و خواستار تغییر سیستم شدند. تجربه 
شوروی، تجربه ای تدریجی و فرسایشی در تغییر سیستم و 

مبارزه با فساد و نا کارآمدی بود.
پ( چین. 22 سال حاکمیت حزب کمونیست چین از سال 
1949 تا 1971، فقر، محرومیت، حاشیه نشینی، ناکارآمدی 
و فساد را به ارمغان آورد. در سال 1971 چوئن الی، بر 
خالف مائو که هیچ تجربه جهانی ای نداشت، زمینه های 
گفت و گوی درون حزبی را فراهم کرد. چین از دو سو 
دچار بحران بود: 1(ناکارآمدی و فقر و محرومیت داخلی و 
2( تهدید های مرزی و سیاسی شوروی، رقیب کمونیستی 

اش.
چوئن الی که تجربه زندگی وتحصیل در ژاپن، انگلستان 
و فرانسه در دهۀ بعد از جنگ جهانی اول را داشت، فردی 
به مراتب پیچیده تر و شهری تر از مائو بود. با بیماری 
مائو از سال 1970، چوئن الی توانست مدیریت فکر و 
سیاست گذاری درون حزب کمونیست را در دست گیرد. 
او معمار سیاست همزیستی مسالمت آمیز با غرب بود که 
سفر تاریخی نیکسون را به چین در سال 1972 معماری 
کرد. کیسینجر که طرف مذاکره چوئن الی طی چندین 
دوره بود، او را نماینده کل 
حاکمیت چین می دانست 
که در ذهن خود، حدود و 
ثغور مذاکره را یک تنه با 
آمریکا و کیسینجر پیش برد. 
چوئن الی در سال 197۶ 
فوت کرد و مدیریت اندیشه 
های او به دنگ شیائو پینگ 
کردن  عادی  شد.  سپرده 
بحران  آمریکا،  با  رابطه 
خارجی چین با شوروی را 
حل کرد و از سال 1980 
به بعد چینی ها به مدیریت 
اوضاع داخلی و کاهش بحران های اقتصادی، اجتماعی و 

ناکارآمدی و فساد پرداختند.
تجربه چین سه نکته حائز اهمیت دارد:

1( حاکمیت چین از گستردگی فساد و ناکارآمدی آگاه 
بود ولی اختالفات درون خود را به جامعه تسّری نداد. 
رهبران چین با تاثیر پذیری از فرهنگ و نظام باور های 
کنفوسیوسی، در درون حزب کمونیست با یکدیگر بحث 
کردند و به اجماع رسیدند. مریضی مائو در اوایل دهه 1970 
و مرگ او در نیمۀ آن دهه، کاریزمای حاکمیتی را از میان 
برد و قدرت به دست زور آزمایی میان فراکسیون های 
درون حاکمیت افتاد. مردم پس از مائو با سیستم رو به 

رو بودند و نه فرد؛
2( چینی ها هیچ گاه به اندازه روس ها کمونیست نشدند 
و سایه سنگین ناسیونالیسم چینی و مکتب کنفوسیوس بر 
کمونیسم وجود داشت. حزب کمونیست، چین را باالتر از 
ایدئولوژی قرار داد. ایدئولوژی را تفسیر پذیر ولی فقر چین 
را غیرقابل تحمل می دانست. حزب کمونیست، اختالفات 
درون خانوادگی را به جامعه منتقل نکرد و مسئولین چینی 
با مردم عموما با یک منطق و متد تعامل کردند. حزب 
کمونیست، فراکسیون های متعددی داشت و رهیافت 

ها نسبت به بحران ها متفاوت بودند ولی عموما آنچه که 
بیرون از حزب می گفتند و می نوشتند حاکی از وحدت بیان 

و هدف و ملیت و سرزمین بود؛
3( حزب کمونیست چین با استفاده از فضیلت ابهام که در 
فرهنگ چینی وجود دارد و می توان چند سویه با الفاظ کار 
و بازی کرد، نه تنها تاکتیک ها بلکه استراتژی ها را تغییر 
داد و حتی در تفاسیر خود از کمونیسم و منافع ملی چین، به 
سوی تغییر پارادایمیک رفت. چین سیاست خارجی را تغییر 
مسیر داد و ورود به نظام اقتصادی و سیاسی بین الملل 
را یک ضرورت استراتژیک برای آینده مردم چین قلمداد 
کرد. وقتی درون حاکمیت این توافق حاصل شد، عملیاتی 
و عمومی کردن آن نیز سهل بود. چین در برخورد با بحران 
فساد و نا کارآمدی و فقر، هم تاکتیک و هم استراتژی های 
خود را تغییر داد ولی از این ها مهم تر ظرفیت تغییر اندیشه 
ها را نیز داشت زیرا که معتقد بود تامین منافع یک کشور 
تابع شرایط است و نه ایدئولوژی. چین ساختار سیاسی خود 
را حفظ کرد و دچار ساختارشکنی های رومانی و شوروی 
نشد و به یک ابرقدرت اقتصادی، نظامی از طریق همکاری 

و تعامل دست یافت.
یا  چین  مقام  در  قدرت  منظر سطح  از  ایران  هرچند 
شوروی نیست ولی بازی گری، پیچیده و انعطاف پذیر 
است. رفتار شناسی حاکمیت و مردم ایران سهل نیست. 
آمریکایی ها، مبانی نظری Kennan را نسبت به ایران

Operationalize )عملیاتی یا اجرایی( کرده اند و می 
کنند. اما نسبت به نتایج آن صرفا سناریو سازی می کنند. 
این سناریوها هم بازه ی زمانی گسترده دارند، هم متغیر 
های مجهول فراوان دارند و هم در یک ساختار درختی، 
تابع راهبرد های ُخرد هستند. در هر صورت، منطق 
سیاست آمریکا روشن است: ضعیف کردن تدریجی ایران، 
جلوگیری از افزایش منابع مالی ملی، منع سرمایه گذاری 
خارجی، به تعویق انداختن توسعه ملی، تشدید ناکارآمدی ها 
 Frustration کردن رهیافت Operationalizeو
که توسط Kennan نسبت به شوروی طراحی شده بود. 
نتیجۀ عملی سیاست آمریکا در دوران جنگ سرد این بود 
که قدرت نظامی آمریکا گسترش یافت، بر اروپا مسلط شد 

و در هر نقطه ای از جهان با کمونیسم رقابت کرد.
نتیجه راهبرد فعلی آمریکا نسبت به ایران : تسلط بر 
اعراب، توانمندتر کردن قدرت نظامی و اقتصادی اسراییل، 
فروش اسلحه، به حاشیه راندن موضوع فلسطین، تعویق 
بازسازی سوریه، مجبور کردن کشور های عربی به برون 
سپاری امنیت ملی خود و تزریق درآمد های نفتی آنان 
 ITبخش در   Research&Development به 
مصنوعی(  )هوش   Artificial Intelligence و 

آمریکا.
موضوع قدرت سه قسمت دارد: کسب قدرت، حفظ 
قدرت و بسط قدرت. مورد سوم به مراتب پیچیده 
تر از موارد اول و دوم است. جنگ تعرفه ها، تحریم 
روسیه، استراتژی مقابله با ایران، همکاری با هند 
قدرت  بسط  راستای  در  نظامی  قدرت  افزایش  و 

آمریکا است.

افشای طرح نزدیکان بن سلمان
 برای »ترور« سردار قاسم سلیمانی

نیویورک تایمز، روزنامه آمریکایی، به نقل سه مقام آگاه، گزارش داده، فروردین 139۶، 
دو تاجر بین المللی، جرج نیدرِ . لبنانی-آمریکایی و جوئل زمِل استرالیایی-اسراییلی به 
مقامات از عربستان ، پیشنهاد داده  بودند، در ازای دریافت دو میلیارددالر، می توانند اقتصاد 
ایران را خراب کنند. آن ها به عربستانی ها می گفتند برجام به ایران توان مالی خوبی 
داده و آمریکا هم دیگر دنبال کاهش توان مالی ایران نیست، پس باید خودمان کاری 
کنیم. دو تاجر به نزدیکان بن سلمان می گویند این کار ها از دست شان برمی آید: ساختن 
اکانت های جعلی در شبکه های اجتماعی برای راه انداختن تظاهرات در ایران، پیداکردن 
دارایی های نیروی قدس سپاه در جهان، هیاهو بر سر اتهامات ساختگی یا واقعی علیه 
مقام های ایران برای اختالف  افکنی. سعودی ها می پرسند که »آیا ترور هم می توانند 
بکنند؛ مثال قاسم سلیمانی را« که این دو تاجر پس از مشورت با وکیالن شان جواب 
می دهند ما خودمان نمی کنیم، اما می شناسیم کسانی را که کارتان را راه بیندازند- مثال 

یک آژانس که یه سری بازنشسته امنیتی در انگلستان راه انداخته اند...
مقامات اطالعاتی عالی رتبه عربستان سال گذشته به دنبال استفاده از شرکت های 

خصوصی برای »ترور« سردار قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس ایران بودند.
روزنامه نیویورک تایمز به نقل از سه منبع آگاه از مذاکره مقامات عربستان 
از  پیش  گفتگوها  این  که  است  کرده  گزارش  خصوصی  های  شرکت  با 
رسیدن محمد بن سلمان به سمت ولیعهدی صورت گرفت. احمد عسیری، 
از فرماندهان ارتش عربستان که به دنبال قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار 
منتقد حکومت عربستان از سمت اطالعاتی خود برکنار شد در این مذاکرات 

حضور داشته است.
بنا به این گزارش دستیاران ارشد احمد عسیری در مذاکره با مسئوالن شماری از شرکت 
های خصوصی احتمال تامین جنبه مالی طرح »ترور« سردار سلیمانی را بررسی کردند.

گزارش نیویورک تایمز از این نظر حائز اهمیت است که نشان می دهد مقامات 
عربستان از مدتها پیش از قتل جمال خاشقجی طرح حذف فیزیکی رقبای منطقه ای و 

مخالفان خود را دنبال می کرده اند.
افشای طرح نزدیکان بن سلمان برای »ترور« سردار قاسم سلیمانی

دیدار مقامات اطالعاتی عربستان با مسئوالن برخی شرکت های خصوصی را 
جورج نادر، بازرگان لبنانی-آمریکایی برنامه ریزی کرده بود. او که پیش از این 
با محمد بن سلمان نیز دیدار کرده است دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
آمریکا را در جریان طرح خود قرار داده بود. یکی دیگر از تجار حاضر در مذاکره 
زامل،  با مسئوالن شرکت های خصوصی جوئل  اطالعاتی عربستان  مقامات 
بازرگان اسرائیلی بوده است. او رابطه نزدیک و مستحکمی با اداره های امنیتی و 

اطالعاتی اسرائیل دارد.
جورج نادر و جوئل زامل هر دو از جمله شاهدان تحقیقات رابرت مولر، بازپرس ویژه 
پرونده دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 201۶ آمریکا هستند. دادستانان 
آمریکایی از هر دو بازرگان در مورد مذاکراتشان با مقامات ایاالت متحده و عربستان 
تحقیق کرده اند. با این حال مشخص نیست گفتگوهای سال گذشته آنها در ریاض چه 
ارتباطی با دیگر جزئیات تحقیق رابرت مولر دارد. سخنگوی دولت عربستان و وکالی 

جورج نادر و جوئل زامل از پاسخ به پرسشهای نیویورک تایمز خودداری کرده اند.
در جریان مذاکرات مقامات اطالعاتی عربستان با مسئوالن برخی شرکت های 

خصوصی در مورد راههای آسیب رسانی به اقتصاد ایران بحث شده بود.

خب�راستراتژی آمریکا نسبت به ایران



س��ه ش��نبه-22 آبان 1397 5  ربیع االول 1439
13 نوامبر  2018      س��ال س��وم- ش��ماره99  3Bamdadzagros.news@gmail.com

دولت  کتمان  علی رغم  ایران،  علیه  ظالمانه  تحریم های 
موضوعی  اما  است.  رسیده  نیز  دارو  حوزه  به  آمریکا، 
که پیش از بحران دارویی به ایران رسیده است، شیوع 
بازار دارویی کشور است که این مسأله  سودجویان در 
نیز ناشی از جو روانی ایجاد شده میان مردم است که 
با کمبودهای دارویی در  تحریم های دارویی را مساوی 

داخل کشور می دانند.
ترامپ و دولت آمریکا ادعا می کنند تحریم های آمریکا 
علیه ایران شامل دارو نمی شود و عده ای هم همین موضوع 
می کنند.  تکرار  فارسی زبان  اجتماعی  شبکه های  در  را 
حال باید دید این ادعا با استناد به گزارش های رسانه ها 
دارد؟  واقعیت  اندازه  چه  تا  بین المللی  سازمان های  و 
چندی قبل دیوان بین المللی دادگستری در الهه در حکم 
پرونده شکایت ایران از آمریکا به دلیل بازگشت تحریم ها 
اعالم کرد؛ تحریم ها به دلیل ایجاد مانع برای صدور اقالم 
بشردوستانه مانند دارو، جان مردم ایران را به خطر انداخته 

است و دیوان الهه از آمریکا خواست که این موانع را برطرف کند.
همچنین در گزارش رسمی سازمان بهداشت جهانی درباره اثر تحریم 
بر سالمت عمومی مردم ایران که در ماه جاری منتشر شده، آمده: 
»نمی شود تهیه دارو را از تحریم های اقتصادی جدا کرد و هر بحران 
اقتصادی نیز به صورت مستقیم روی سالمت و دسترسی مردم عادی 
به خدمات بهداشتی و درمانی تأثیر منفی می گذارد« و البته در گزارش 
ویژه سازمان ملل آورده شده: »ساختار فعلی تحریم ها واردات کاالهای 
بشردوستانه را برای ایران ناممکن می سازد و می تواند به دلیل کاهش 
ذخیره دارویی بیمارستان ها منجر به مرگ خاموش و بی صدای بیماران 

شود.«
حتی روزنامه »گاردین« نیز در یکی از گزارش های خود گفته است: 
»دیپلمات های اروپایی از  آمریکا درخواست کردند لیست سفیدی در 
اختیار بانک ها قرار دهد تا معامالت دارویی از این طریق انجام شود 
اما مقامات  آمریکایی قبول نکردند و به اروپایی ها گفتند: ایرانیان باید 
زجر بکشند، آن ها باید فشار تحریم ها را کامل حس کنند.« البته در 
گذشته هم تحریم های مشابه در عراق دست کم ۵00 هزار کودک را در 
این کشور به کام مرگ کشاند.در آن زمان هم آمریکایی ها با جدیت 
اعالم می کردند دارو و غذا تحریم نیست. تحریم های آمریکا در کشور 
همسایه ما، بنا بر آمار سازمان ملل موجب مرگ ۵00 هزار تا یک میلیون 
کودک عراقی شد. دنیس هالیدی، هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه 
سازمان ملل در عراق در 1۹۹8 استعفا داد تا مجبور به اجرای برنامه های 

تحریم نشود، او این برنامه ها را »نسل کشی« خوانده بود.

تقلب های دارویی
همه این اسناد و شواهد نشان می دهد که موضوع تحریم های داخلی 
تا چه اندازه جدی بوده و بر روی سالمت جامعه تأثیر می گذارد اما 
تحریم دارویی از سوی آمریکا فقط بخشی از مشکالتی است که 

ایرانیان با آن سر و کار دارند؛ بخش دیگری از مشکالت و مسائلی 
که دیر یا زود هر ایرانی با آن روبه رو می شود به نوع برخورد ما 
از  زودتر  دارویی  تحریم  برمی گردد.  تحریم ها  زمان  در  ایرانی ها 
آنکه برای بیماران مشکالتی را ایجاد کند باعث ایجاد جو روانی 
سر  که  است  شرایطی  چنین  در  می کند.  نگران  را  مردم  و  شده 
و کله سودجویان پیدا می شود و از آب گل آلود ماهی می گیرند.
همین چند روز گذشته بود که مدیرکل امور فرآورده های طبیعی، 
سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو از کپسول اکوفان تقلبی در بازار 
خبر داد. دکتر مهناز خانوی گفته است: تعدادی کپسول اکوفان با 
برچسب اصالت تقلبی و جعل تاریخ انقضا و شماره بچ، به صورت 
غیرقانونی در بازار توزیع شده که بالفاصله دستور جمع آوری آن 

از سطح عرضه داده شده است.
دستور جمع آوری کپسول اکوفان مربوط به نمونه تقلبی موجود در بازار 
صادر شده است که با برچسب اصالت تقلبی و جعل شماره بچ، تاریخ 
انقضاء و GTIN محصول، در سطح عرضه و به صورت غیر قانونی 
توزیع شده است.اما سودجویان صرفاً به عرضه قرص های تقلبی اکتفا 
نکرده و با روش هایی مانند توزیع داروی تقلبی در سایت های اینترنتی 
وارد عمل شدند. به طوری که سرهنگ رمضانی، معاون امور بین الملل 
و  داد  خبر  تقلبی  داروهای  فروش  انسداد 620 سایت  از  فتا  پلیس 
گفت: عملیاتی در سال 2018 آغاز شد که مصادف با سال ۹7 بوده 
است.ما در این عملیات توانستیم 620 وب سایت و تارنما را به واسطه 
دستورات مقام قضایی تعلیق و مسدود کنیم که این اقدامات منجر به 
دستگیری بیش از 700 نفر متهم شد، این اقدامات منجر به کشف بیش 
از 100 هزار قلم داروی تقلبی و غیرمجاز شد که ارزش ریالی باالیی 
داشته است. 7۵ درصد این افراد مرد و 2۵ درصد این بازداشت شدگان 
زنان هستند.اکثر متهمان دستگیر شده از طریق شبکه های اجتماعی 
اقدامات مجرمانه خود را اجرا می کردند که از بین شبکه های اجتماعی 
تلگرام و اینستاگرام بیشترین نقش را به خودش اختصاص داده است.

داروهای خارجی در ایام تحریم
به  اصرار  پزشکان  و  بیماران  برخی  که  این روزها  در 
استفاده از داروی خارجی دارند، سود جویان در خارج 
همین  از  یکی  زیرزمینی  کارگاه های  در  یا  کشور  از 
بسته بندی  با  را  مکمل ها  یا  داروها  کشور،  شهرهای 
بهرام  می کنند.آقای  ایران  بازار  روانه  اصلی  داروی 
دارایی، مدیرکل آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو 
در این باره گفته است: متأسفانه برخی افراد اصرار دارند 
که حتی شربت سرماخوردگی آنان نیز از برند خارجی 
باشد در حالی که داروی خارجی، معجزه نمی کند و در 
خود  خارجی  نوع  از  حتی  ایرانی  داروهای  مواردی، 
بهتر و اثربخش تر هستند. تقاضا برای دریافت داروی 
سوء استفاده کنندگان  برخی  می شود  باعث  خارجی 
از  خارج  را  خارجی  داروی  و  بزنند  تقلب  به  دست 

سیستم توزیع رسمی)داروخانه( 
آزمایشگاه مرجع  برسانند.مدیرکل  متقاضیان  به دست 
سازمان غذا و دارو اضافه کرد: ممکن است گاهی دارو و مکمل 
خارجی تقلبی وارد داروخانه ها نیز بشوند که نمونه آن ورود کپسول 
اکوفان به سیستم داروخانه بود که چون این سازمان بر داروخانه ها 
داروخانه ها جمع آوری  از  این مکمل خارجی  فوراً  دارد،  نظارت 
دارو و مکمل های مورد  شد، بنابراین توصیه می شود مردم حتماً 
نیاز خود را داروخانه ها تهیه  کنند چون امکان ورود کاالهای تقلبی 
به این اماکن کمتر است و در صورت ورود نیز نظارت های الزم 

وجود دارد و جمع آوری می شود.

احتکار خانگی
دارایی درباره موضوع انبارکردن دارو از سوی مردم در خانه ها در 
پی ایجاد جو روانی ناشی از تحریم ها و احتمال بروز کمبودهای 
دارویی، گفت: حتی مواردی مشاهده شده که بیماری برای مصرف 
دو تا سه سال خود، دارو در خانه انبار کرده است در حالی که این 
داروها در شرایط نگهداری در خانه، اثربخشی خود را از دست 
می دهند و از بین می روند. همچنین باید به تاریخ انقضای داروها 
هیچ گونه  خانه  در  ماه  دو  از  بیش  دارو  داشت.نگهداری  توجه 
سوی  از  داروها  انبارکردن  از  جلوگیری  برای  و  ندارد  توجیهی 
بیماران خاص سهمیه مشخصی  برای  است  نظر  در  افراد  برخی 
در نظر گرفته شود و متناسب با پرونده الکترونیک سالمت، بیمه 
و کدملی به آنان دارو داده شود. شرایط خاصی داریم و باید آن 
را مدیریت کنیم چرا که جو روانی، توزیع مناسب دارو را به هم 
می زند. البته آقای بشیر خالقی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون 
تحریم های  می گوید:  دارویی  تحریم های  درباره  درمان  و  بهداشت 

دارویی دلیلی بر کمبود دارو نیست اما این موضوع سبب
باز شدن فضای سوء استفاده با نرخ باالی داروی آزاد در بازار دارویی 

کشور شده است.

: نامه ای به مه دخت تولید دارو های تقلبی در پستوی خانه های متروکه  

  یادداشت

دخترم من برایت مینویسم
بامداد زاگرس -فاطمه خلقتی 

در آستانه ورود به دنیا ، بدانی دنیا جای قشنگیست ، مادر هست ، پدر هست و کسانی 
که بیصبرانه منتظر دیدن تو هستند و تو را دوست دارند و آرزویشان این است که همانند 
نامت چون ماه بدرخشی و پدرانت میخواهند تو بر بال پروانه ها به پرواز درآیی و آنقدر 
بدرخشی که خدای تاریکی هیچگاه نتواند از نور تو بکاهت ، و اینجا درختانی هست 
که سر به آسمان کشیده اند که از دیدنشان مست میشوی و رودها و دریاهایی که برایت 

زیبایی به ارمغان می آورند و صدای پرندگان و مورچه ای که تو را حیرت زده میکند
اما فقط مورچه نیست ، اقیانوس هست ،آسمان هست ، ستاره هست

و تو همچنان که بزرگ میشوی باز حیرت زده میشوی از انسانهای خوب و گاهی از 
نگاه ها و گاهی حیرتی تو را فرا میگیرد که دوستش نخواهی داشت و گاهی ترس و 

گاهی خشم...
خواهرانت همچنان که رشد کرده اند ، دریافتند ، و گاهی اشک ریخته اند و زمین خورده 
اند و بلند شده اند و آموخته اند که دختر ایران زمین بودن گاهی دشوار است ، اما شیرین

اینجا دنیاست آدمهایی که تو را حیرت زده میکنند بسیار است
فضایی از دنیا سرزمین ماست ، جایی که مردم خود را همه چی می دانند اما گاهی شاید 

هیچ چیز در آنها نیابی
جایی که مردان این سرزمین تو را جوری بنامند که شایسته تو نباشد

دخترم باید بدانی همه پدران تو نیستند ، شاهزاده ای وجود ندارد و تو خود پرنسس خود 
باش و تو خود ، ساخته خود باش و همیشه لبخند بزن حتی اگر مرد سرزمینت خیابان را 
مسدود کرده بود و وقتی تو اعتراض کردی اهمیت نداد و تو را آن نامید که خود است.

لبخند بزن اینجا دنبال چیزی گشتن آب در هاونگ کوبیدن است ، همه چیز در درون 
توست

و آنگاه که زاده میشوی و در آغوش پدر و مادر جای میگیری بدان دنیا و این سرزمین به 
همین اندازه زیباست ، و مادر تو را با امید به مه دخت بودن فرا خواند و پدر نامت را بر 
قله کوه نوشت و بر برگ ظریف درختان که در ظرافت خود همچو کوه استوار باشی و 

اینها همه آنقدر زیباست که بدانی تو در همهمه جاده خواهی رسید ...

عبور زنان از دیوار آزادی
زن های ایرانی به ورزش��گاه رفتند، در کنار مردان فوتبال دیدند، تشویق کردند، 
خوش��حال شدند، حس��رت خوردند و به خانه های خود برگش��تند بدون اینکه 

اتف��اق خاص��ی بیفت��د.
800 زن ایران��ی البته به صورت دس��ت چین ش��ده به اس��تادیوم آزادی رفتند. 
200 تماش��اگر زن هم که به صورت خود جوش به ورزش��گاه آمده و پشت در 
مانده بودند در اواس��ط بازی به سکوهای آزادی راه پیدا کردند. با حضور این 

تماش��اگران دیروز آزادی میزبان 1000 تماش��اگر زن بود.
حض��ور این زن��ان حتی مهم ت��ر از بازی فینال پرس��پولیس و کاش��یما بود. هر 
نتیجه ای در بازی حاصل می ش��د این زنان بودند که توانس��تند دیوار  آزادی را 

بش��کنند و به یکی از مخوف ترین ورزش��گاه های آس��یا راه پیدا کنند.
 برخی در این س��ال ها اعالم کردند که ما فرهنگ حضور زنان در ورزش��گاه ها 
را نداریم. زیرس��اخت این کار آماده نیس��ت. دیروز م��ردان و زنان حاضر در 
ورزش��گاه آزادی نش��ان دادند هم فرهنگ این کار را دارند هم زیر س��اخت ها 

آماده حضور زنان در وزش��گاه اس��ت.
زن ه��ای ایرانی به ورزش��گاه رفتن��د، در کنار م��ردان فوتبال دیدند، تش��ویق 
کردند، خوش��حال شدند، حس��رت خوردند و به خانه های خود برگشتند بدون 

اینک��ه اتف��اق خاص��ی بیفت��د.
حضور زنان در ورزش��گاه آزادی آنقدر مهم اس��ت که نباید به سادگی از کنار 
آن گذش��ت. س��یر محدودیت زنان در ایران را وقتی مرور می کنید تازه متوجه 
می ش��وید ک��ه حضور دیروز، چ��ه کار بزرگی ب��وده حتی اگر به خاطر فش��ار 
فیفا بوده باش��د.  محمد هاش��می رییس سابق صداوس��یما در گفت وگویی گفته 
بود:» به ما فش��ار مي آوردند چرا تا وقتي مردان هس��تند از زنان براي گویندگي 
خب��ر اس��تفاده مي کنید؟ مثال فش��ار مي آوردند که ما از خان��م مریم ریاضي که 
از گوینده ه��اي خبر قبل از انقالب بود و بس��یار هم گوینده اي قوي و مس��لط 
بود، اس��تفاده نکنیم. تماس هاي فراواني مي گرفتند که باید مردان خبر بخوانند. 

تلفن باران ش��ده بودیم.«
زمانی در ایران برخی به اخبار گویی توس��ط زنان اعتراض داش��تند. این افراد 
ب��ر ای��ن باور بودن��د که تا مردان هس��تند چه احتیاجی اس��ت که زنان پش��ت 

تریب��ون ق��رار بگیرن��د و اخب��ار بگوین��د.
زمان��ی در ای��ران واقعا ب��رای برخی تص��ور اینکه زن در جامع��ه حضور فعال 
داش��ته باشد باور پذیر نبود. آن روز کس��انی که به مدیرعامل وقت صداوسیما 
اعت��راض کردن��د تصور می کردن��د این کار باعث فس��اد خواهد ش��د. بعد از 
گذش��ت س��ال ها دیدیم که حضور زن��ان در برنامه ه��ای تلویزیونی و رادیویی 

هیچ مش��کلی ندارد و زمینه س��از فس��اد احتمالی نیز نخواهد بود.
ماجرای اس��تادیوم رفتن زنان یا س��از زدن آنها روی س��ن هم همین است. دیر 
ی��ا زود این اتفاق خواهد افتاد و همگان متوجه خواهند ش��د که  رفتن زنان به 
ورزش��گاه ها هیچ مش��کلی نخواهد داشت. در بس��یاری از نقاط جهان زنان به 

ورزش��گاه می روند و هیچ مش��کلی هم به وجود نمی آید.
جامع��ه ای��ران ح��اال بعد از حدود 40 س��ال ش��اهد حضور پررن��گ زنان در 
عرصه های مختلف اس��ت. امروز بس��یاری از مجری های صداوسیما زن هستند. 
دختران بس��یاری به دانش��گاه می روند تا به واس��طه تحصیالت وارد بازار کار 

ش��وند.
همه این نش��انه ها حکایت از این معنا دارد که جامعه ایران عوض ش��ده است. 
دیگر نمی ش��ود با تفکر دهه ش��صتی، جوانان دهه 70 و یا هش��تاد را مدیریت 

ک��رد.
آنها خواس��ته هایی دارند که به آن دست پیدا می کنند. بهتر است با این تغییرات 

همراه ش��ویم و از گذش��ته درس بگیریم.

محمد کاویی افزود: معموالً در زمان وقوع زلزله در دیگر نقاط کشور 
کمک های اولیه نیرو و تجهیزات از تهران ارسال می شود حال باید از 
خود بپرسیم اگر زمین لرزه ای شدید در تهران روی دهد کمک از چه 

نقطه ای به تهران خواهد رسید؟
بیشتر  ساخت  در  اینکه  به  توجه  با  زلزله شناسیگفت:  دکتری  یک 
سازه های بزرگ و کوچک تهران ضوابط و معیارهای مهندسی ناظر 
به مقاومت در مقابل زمین لرزه موردتوجه قرار نگرفته است، رویداد 
زمین لرزه ای در این شهر که کلیه امکانات اجتماعی و فرهنگی کشوری 
بسیار  عواقب  و  بود  خواهد  فاجعه آمیز  شده  جمع  جا  آن یک  در 

نگران کننده ای را خواهد داشت.
دکتر محمد کاویی افزود: معموالً در زمان وقوع زلزله در دیگر 
نقاط کشور کمک های اولیه نیرو و تجهیزات از تهران ارسال 
می شود حال باید از خود بپرسیم اگر زمین لرزه ای شدید در 
تهران روی دهد کمک از چه نقطه ای به تهران خواهد رسید؟

وی در خصوص تلفات فراوان این بالی طبیعی عنوان کرد: 
با توجه به سستی ساختمان ها و آتش سوزی، تلفات زمین لرزه 
به سبب وجود لوله های گاز به احتمال  زیاد از مرز یک میلیون 
نفر تجاوز خواهد کرد. باید قبل از وقوع زمین لرزه بامطالعه 
عمیق شهر و مردم را برای جلوگیری از خطرهای ناشی از 

آن آماده کرد.
کاویی با اشاره به اینکه وقوع زلزله در تهران بزرگ خطری 
جدی برای تمام تأسیسات مهم حیاتی به شمار می آید، بیان 

مراکز  آتش نشانی،  مراکز  بیمارستان ها،  به  آسیب  شدن  وارد  کرد: 
کمک رسانی، مدارس، پادگان ها، ادارات دولتی و دیگر مراکز پرجمعیت 

بسیار خطرناک است.
وی افزود: پس از وقوع زلزله در تهران آب و برق شهر قطع شده و به 
علت خرابی ساختمان ها خیابان ها و راه ها مسدود شده و بیمارستان ها 
و مراکز آتش نشانی ویران خواهند شد و روشن نیست چه کمکی و از 

چه نقطه ای به این شهر بزرگ و مردم آن می تواند، برسد.
این دکتری زلزله شناسی با اشاره به اینکه خطر آتش سوزی در لوله کشی 
گاز، انبار مواد شیمیایی برخی از کارخانه ها و پاالیشگاه ها و انبارهای 
دارد، عنوان کرد:  تهران وجود  اطراف  نفتی در  فرآورده های  بزرگ 

عالوه بر این موارد، سدهای کرج لتیان و الر در برابر زلزله های بزرگ 
مقاوم ساخته نشده اند و در صورت رویداد زمین لرزه بزرگ ویران شده 

و تأمین آب مصرفی تهران مسئله ای جدی خواهد بود.

رویداد  و  تهران  شمال  گسل  حرکت  خصوص  در  همچنین  وی 
زمین لرزه گفت: لوله ها و کانال های تأمین کننده آب از سدهای مذکور 
به شهر تهران بریده شده و درنتیجه آبی برای آشامیدن و آتش نشانی و 

مصارف دیگر به تهران نخواهد رسید.
این استاد دانشگاه هرمزگان ادامه داد: لغزش و سنگریزش در شمیرانات 
و دیگر بخش های کوهپایه تهران نیز می تواند سبب خرابی ها و کشتار 

شود.
کاویی با بیان اینکه خطر شکسته شدن دکل های فشارقوی برق در 
کوهپایه های البرز و در شمال تهران براثر وقوع زلزله وجود دارد، افزود: 
بایستی در مورد همه موارد آسیب پذیری شهر تهران و نحوه پیشگیری 

از خطرات و کاهش صدمات مطالعه و برنامه ریزی شود.
و  تهران  پایین شهر  پایین ساختمان های  مقاومت  وی در خصوص 
همچنین محالت قدیمی آن اظهار کرد: اصوالً تهران در تمام نقاط 
قدیمی تر آن مثل تجریش، قلهک و جنوب شهر دارای ساختمان هایی 
با طول عمر بیش از 30 سال است که با مصالح نامرغوب و مالت 
ضعیف یا خشت و گلی ساخته شده است، واضح است که این بناها 

نمی توانند در برابر زلزله های بزرگ یا حداقل متوسط مقاومت کنند.
این استاد دانشگاه هرمزگان بیان کرد: ساختمان هایی که در حال حاضر 
به صورت بساز و بفروش در تهران عرضه می شوند با مصالح نامرغوب 
بوده و کسانی که خانه جهت زندگی خودشان می سازند، به اندازه کافی 
از مهندسی زلزله آگاهی نداشته و ناآگاهانه در راه ساختمان سازی برای 

آینده خود و خانواده شان مشکل می آفریند.
کاویی عنوان کرد: نکته هایی مانند کوچه های تنگ و باریک در محالت 
خواهد  زلزله  وقوع  زمان  در  را  فرار  راه  که  تهران  جنوب  قدیمی 
بست، تراکم خانه ها و جمعیت، نبودن فضای باز برای چادر زدن و 
کمک رسانی بعد از زلزله، وضعیت آشفته سیم کشی خیابان ها، کوچه ها 
و ساختمان ها بخصوص در مرکز و جنوب تهران از جمله 

گرفتاری های دست و پاگیر و تهران است.
این دکتری زلزله شناسی اظهار کرد: این مشکالت بیشترین 
تلفات را در مناطق جنوبی تهران مثل جوادیه، راه آهن و دیگر 

مناطق پرازدحام به همراه خواهد داشت.
کاویی بیان کرد: ساختمان های بلند شهر تهران اغلب بدون 
رعایت کامل ضوابط مهندسی زلزله ساخته شده و حتی در 
تعداد طبقات آن ها نیز هیچ مالحظه ای رعایت نشده است. در 
کشورهای لرزه خیز و پیشرفته چون ژاپن ساختن ساختمان های 
بتن آرمه بیش از 14 طبقه مجاز نیست، درصورتی که در تهران 
لرزه خیز ساختمان های بلندی حتی تا 30 طبقه نیز بناشده است.
این کارشناس در خصوص وضعیت لوله کشی تهران، بیان کرد: 
آتش سوزی پس از زلزله به دلیل وضعیت نامناسب لوله کشی گاز در 
این شهر می تواند خطرات بیشتری از خود زلزله ) ویرانی های بناهای 
نامقاوم( ایجاد می کند. مثاًل در زلزله بزرگ 1۹06 سانفرانسیسکو آتش 
12 کیلومتر را سوزاند درصورتی که خسارات ناشی از زمین لرزه 20 

درصد کل خسارت بود.
کاویی همچنین در خصوص مسئله غارت و به وجود آمدن ناامنی، 
فرصت طلب  بزهکاران  به وسیله  زلزله زده  مردم  اموال  غارت  افزود: 
از مسائل اجتماعی است که زلزله ها با خود به همراه می آورند. در 
زمین لرزه 23دسامبر1۹72مانگوا در نیکاراگوا تا چند روز پس از زلزله 

دولت قادر به کنترل سارقین نبود.

یک میلیون نفر در زلزله تهران می میرند 

مصطفی داننده

آگهی فقدان سند
خانم سیده خدیجه جزایری  با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی شده 
پالک  ششدانگ  مالکیت  سند  که  است  مدعی  اهواز    310 دفترخانه 
2702/80۹4 واقع در بخش 2 اهواز در صفحه 286 دفتر ۵62 ذیل ثبت 
84814 بنام سیده خدیجه جزایری ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم 
گردید و برابر سند قطعی شماره 1۵۵64 مورخ ۹0/10/06 دفترخانه 1۵3 
اهواز نامبرده/مع الواسطه انتقال قطعی یافته که برابر اسناد 1۵۵66 مورخ 
۹0/10/06 دفترخانه 1۵2 اهواز نزد بانک مسکن رهن است  که به علت 
سهل انگاری مفقود گردیده لذ بدستور تبصره 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: 97/8/21 - شماره: 5/2029 م/الف
نصرت اله-  رئیس ثبت شهرستان ناحیه 2 اهواز

 آگهی فقدان سند
خانم ژاله آزاد کوه   با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی شده دفترخانه 336 
اهواز مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک 2724/1488 واقع در 
بخش 2 اهواز در صفحه ....... دفترذیل ثبت .............. بنام خانم ژاله آزادکوه 
ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردید و برابر سند قطعی شماره 1۵636 
مورخ ۹7/02/16  دفترخانه 164 اهواز نامبرده/مع الواسطه انتقال قطعی یافته 
که برابر اسناد 1۵641 مورخ ۹7/2/16 دفترخانه 164 اهواز نزد بانک رفاه 
کارگران رهن است  که به علت سهل انگاری مفقود گردیده لذ بدستور 
تبصره 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: 97/8/21 - شماره: 5/2028 م/الف
نصرت اله-     رئیس ثبت شهرستان ناحیه 2 اهواز

 آگهی فقدان سند
خانم سار بدوی با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی شده دفترخانه 1۹4 
اهواز مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک 407۵/6 واقع در 
بخش 1 اهواز در صفحه ....... دفترذیل ثبت .............. بنام خانم نامبرده 
ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردید و برابر سند قطعی شماره 
.......... دفترخانه ....... اهواز نامبرده/مع الواسطه انتقال قطعی یافته که 
برابر اسناد ............ دفترخانه ....... اهواز نزد ........... رهن است  که 
به علت جابجایی مفقود گردیده لذ بدستور تبصره 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 
از سپری  اینصورت پس  اداره تسلیم دارد و در غیر  این  به  خود را 
مالک  بنام  المثنی  مالکیت  قانونی و عدم واخواهی سند  شدن مدت 

صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار: 97/8/21 - شماره: 5/2027 م/الف
نصرت اله-  رئیس ثبت شهرستان ناحیه 2 اهواز

آگهی فقدان سند
خانم شهرزاد پژوه   با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی شده دفترخانه 
23۵ اهواز مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک 2702/۵170 
واقع در بخش 2 اهواز در صفحه 130 دفتر177 ذیل ثبت 33163 
بنام خانم شهرزاد پژوه ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردید و 
برابر سند قطعی شماره 108۵ مورخ 88/12/26  دفترخانه 23۵ اهواز 
نامبرده/مع الواسطه انتقال قطعی یافته که برابر اسناد ........ دفترخانه 
مفقود  انگاری  سهل  علت  به  که  است   رهن   ......... نزد  اهواز   .....
گردیده لذ بدستور تبصره 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: 97/8/21 - شماره: 5/2030 م/الف
نصرت اله-     رئیس ثبت شهرستان ناحیه 2 اهواز
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طرح های راکد صنعتی معطل تسهیالت بانکی هستند
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه طرح های راکد صنعتی معطل تسهیالت هستند گفت:این طرح 

های تولیدی باید با تسهیالت بانک صنعت و معدن به مدار تولید باز گردند.
عامر کعبی خواستار توجه بیشتر این بانک به طرح های راکد صنعتی شد و اظهار داشت: افزایش سرمایه این بانک برای 
شتاب در توسعه صنعت کشور حیاتی است، طرح های تولیدی با دریافت تسهیالت بانک صنعت و معدن از رکود خارج شده 
و بار دیگر به چرخه کار و تولید باز خواهند گشت.  نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسالمی افزود: بانک های توسعه 
ای در سرایر دنیا ارقام قابل توجهی برای تسهیالت و ایجاد در گردش در اختیار دارند که این رقم در کشورمان نسبت به 
کشورهای توسعه یافته ناچیز است.  کعبی تصریح کرد: رسالت بانک صنعت و معدن توجه ویژه به بخش صنعت کشور با 
الگوی اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال است، باید از این طریق تولید و اشتغال را در کشور بهبود بخشید. وی گفت: طرح های 
فوالد، پتروشیمی، نیروگاهی، شهرک های صنعتی و دانش بنیان باید مورد توجه بانک صنعت و معدن باشند و اعتبارات ویژه 
ای در این بخش ها در نظر گرفته شود، البته در سال گذشته پروژه های راکد مختلفی با اعتبارات این بانک به مدار تولید 
بازگشتند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی افزود: در بودجه سال 98 در نظر داریم تا با افزایش اعتبارات 
بانک صنعت و معدن نگاه ویژه ای به بخش تولید و تسهیالت اعطایی در بخش های مختلف از این طریق داشته باشیم.

    اصناف متخلف درخوزستان 815میلیاردریال جریمه شدند
معاون اداری مالی اداره کل تعزیرات حکومتی خوزستان با اشاره به اینکه در این استان 40 هزار واحد صنفی وجود دارد 
گفت: در هشت ماه نخست امسال یک هزار و ۶00 پرونده تخلف صنفی تشکیل شد که متخلفان 815 میلیارد ریال جریمه 

نقدی شدند.
به گزارش ایرنا محمد حسین جعفری روز یکشنبه در نشست قرارگاه اقتصادی خوزستان در سرسرای استانداری این استان 
با اشاره به بازرسی 10 هزار و 3۶۶ از اصناف خوزستان در این مدت بیان کرد: عمده تخلفات صنفی این تعداد پرونده به 
دلیل درج نکردن قیمت، ارایه ندادن فاکتور خرید و صادر نکردن فاکتور بوده است. وی گفت: زمانی مجازات ها برای 
مقابله با تخلفات جوابگو است که قانون مبارزه با تخلفات اصناف اجرایی شود؛ باید برای رعایت حقوق مصرف کننده، مغازه 
دار متخلف به مردم معرفی و یا مغازه آن تعطیل شود. معاون اداری مالی اداره کل تعزیرات حکومتی خوزستان بیان کرد: 
بیشترین تخلفات صنفی اعالم شده به تعزیرات خوزستان ، درج نشدن قیمت بوده است. دبیر اجرایی اتاق اصناف اهواز نیز 
گفت: زمانی که بحث افزایش قیمت دالر مطرح شد خیلی از فروشگاه ها درج قیمت نمی کردند که بتوانند کاالی خود را با 
قیمت دلبخواه بفروشند. ابوالقاسم کوره چینی ادامه داد: این اصناف متخلف به دلیل نبود برخورد قاطع و معرفی نکردن آنها به 
مردم همچنان به تخلف خود و گرانفروشی ادامه می دهند. معاون سالمت اداره کل دامپزشکی خوزستان نیز گفت:گوشت 
گوسفندی وارد شده به خوزستان در هفت ماه نخست امسال 45 هزار و 840 کیلوگرم بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال 
افزایش 20برابری داشته است. رضا اسدی افزود:همچنین گوشت گوساله وارداتی به خوزستان در هفت ماه امسال 332 هزار 

کیلوگرم بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال 11 برابر افزایش داشته است.
وی ادامه داد: امسال تاکنون تولید مرغ در خوزستان 18 درصد کاهش داشته است.

سهام فوالد خوزستان از طریق بورس به فروش می رسد
سخنگوی سازمان خصوصی سازی از فروش سهام فوالد خوزستان از طریق بورس خبر داد.

سید جعفر سبحانی از فروش سهام فوالد خوزستان از طریق بورس خبر داد. وی با اعالم این خبر اظهار کرد: قرار است در 
12 آذرماه امسال 7 درصد و اندی از سهام فوالد خوزستان به قیمت یک هزارو 100 میلیارد تومان به فروش برسد و سازمان 
خصوصی سازی نیز به وکالت اقدام به فروش این سهام می کند. سخنگوی سازمان خصوصی عنوان کرد: این سهام متعلق 
به خریدار بخش خصوصی است و از آنجایی که خریدار نتوانست به تعهدات خود عمل کند سازمان خصوصی تصمیم به 

فروش سهام از طریق بورس کرد. سبحانی گفت: شرکت فوالد خوزستان به سازمان خصوصی سازی بدهی ندارد.

سارقین مسلح در گتوند مالک طالفروشی را کشتند
فرماندار گتوند گفت: سرقت مسلحانه اي از یکي از طالفروشي هاي واقع در مرکز شهر گتوند صورت گرفت که موجب 
کشته شدن مالک طالفروشي شد. علی خدری غریبوند اظهار کرد: سرقت مسلحانه ای از یکی از طالفروشی های واقع 
در مرکز شهر گتوند صورت گرفت که موجب کشته شدن مالک طالفروشی شد. وی افزود: بر طبق مشاهدات مردمی 
3 نفر سارق مسلح به طالفروشی حمله کردند که در حین سرقت به سمت مالک طالفروشی شلیک کردند. این سارقان 
پس از سرقت طال، دوربین های فروشگاه و سیستم تصویربرداری را نیز به سرقت بردند. فرماندار گتوند عنوان کرد: مالک 

طالفروشی بالفاصله پس از سرقت به بیمارستان منتقل شد که در لحظات اولیه ورود به بیمارستان فوت شد.
وی گفت: درحال حاضر نیروهای انتظامی در تالش هستند که هرچه سریع تر این سارقین را دستگیر کنند.

یک عضو شورای شهر بندر امام، عزل شد
سخنگوی شورای شهر بندر امام خمینی)ره( گفت: منتظر منصوری عضو شورای شهر بندر امام خمینی)ره( به دلیل 

غیبت های غیر موجه با رای اکثریت اعضای شورای شهر برکنار شد.
سید سعید بزاز با اشاره به جلسه فوق العاده صبح امروز شورای شهر بندر امام خمینی)ره(، اظهار کرد: منتظر منصوری عضو 

شورای شهر بندر امام خمینی)ره( به دلیل غیبت های غیر موجه در جلسات شورای شهر با 5 رای موافق برکنار شد.
وی افزود: منتظر منصوری 14 غیبت غیر موجه در جلسات شورای شهر داشته است که به همین دلیل جلسه فوق العاده ای 
صبح امروز برای رسیدگی به این موضوع تشکیل شد و در مجموع با 5 رای موافق و 2 رای مخالف، سلب عضویت وی 
در شورای شهر بندر امام خمینی)ره( به تصویب رسید. پس از تائید سلب عضویت منتظر منصوری توسط فرمانداری، عزیز 

راشدی از اعضای علی البدل به شورای شهر بندر امام خمینی)ره( وارد خواهد شد.

»بی خانمانی« پدیده ای روبه گسترش در شهرهاست. در این میان زنان 
بی خانمان شرایط دشوارتری را تجربه می کنند. تامین سرپناه برای زنان 

بی خانمان، اما در اهواز هنوز در هیچکدام از برنامه ها جایی ندارد.
»فهیمه« شیلنگ آب را از میان چمن های پارک برمی دارد و می گیرد 
روی سرش. آب سرد سرازیر می شود روی روسری و مانتوی کهنه 

اش. با خودش زمزمه می کند: »آخیش کمی خنک شدم«. 
ساعت حدود 3 بعدازظهر است. هوای اهواز مدتی است، بوی شرجی 
نمی دهد. دما بیش از 20 درجه سردتر شده اما هنوز هم گرمای آفتاب 

ظهر، پارک کوچک و میدان اصلی شهر را خلوت می کند.
»مغزهای کوچک زنگ زده« از سردر سینما، آویزان است. چند کارگر 
روی چمن های نمناک پارک دراز کشیده اند، یکی دو زن دیگر هم زیر 
سایه درختان نشسته اند. »فهیمه« مثل هر روز، از آب تنی که فارغ می 
شود، ساک و کیفش را برمی دارد و در سکوت به گوشه ای می خزد. 
»خیلی وقت ها از فرط گرما به این پارک پناه می آورم، چون هیچ 
جایی برای زندگی و خواب ندارم. گاهی هم می روم زیر یکی از پل 
ها، پیش بعضی از زن هایی که مثل خودم، هستند. زمستان و تابستان 
و باران و خاک هم ندارد، شب ها هر جا شد، بیتوته می کنیم.« این را 
فهیمه می گوید و با خنده تلخی ادامه می دهد: »مثال یکی از همین زنها 
شب ها می رود به سالن اورژانس یکی از بیمارستان ها و آنجا روی 
نیمکت می خوابد، بعضی وقت ها هم به باجه های عابربانک می رویم 
و چند ساعتی را آنجا می گذرانیم؛ گرمای هوا را نمی شود تحمل کرد، 

االن هم که زمستان می آید و دردسرهای خودش را دارد.«

*پاتوق هایی برای زنان بی خانمان
»بی خانمانی« پدیده ای روبه گسترش در شهرهاست. 
شهروندانی که محلی برای سکونت و یا شب خوابی 
ندارند را به »بی خانمان« یا »کارتن خواب« تعبیر می 
کنند. بی خانمان ها بخش مهمی از اقشار آسیب پذیر 
شهرها به شمار می آیند. در این میان زنان بی خانمان 
شرایط دشوارتری را تجربه می کنند. پناهگاه و محل امن 
برای این زنان ، اگر چه در برخی کالنشهرها به مساله 
ای اجتماعی برای مدیران شهری تبدیل شده اما در اهواز 

هنوز در فهرست هیچکدام از برنامه ها جایی ندارد.
یک فعال حوزه زنان در این باره می گوید: تاکنون 2هزار 
و 700 نفر زن بی خانمان در اهواز شناسایی شده است 

که این افراد هیچگونه محلی برای شب خوابی ندارند.
او که خواست نامش فاش نشود، می افزاید: شرایط آب 
و هوایی به ویژه گرمای هوا در تابستان و نبود پناهگاه 
امن برای این زنان باعث شده در سطح شهر برای خود 

پاتوق هایی داشته باشند، اکنون بیش از 80 پاتوق برای زن های آسیب 
دیده در اهواز شناسایی شده است.

وی تصریح می کند: در اهواز تنها یک مرکز DIC )مرکز گذری 
کاهش آسیب زنان( وجود دارد که از ساعت 8 تا 14 در روزهای 
غیرتعطیل فعالیت می کند به این معنی که زنان کارتن خواب در ساعت 
هایی که گرمای هوا به اوج می رسد و شب ها از اقامت در این مرکز 
محروم هستند، همچنین یک »شلتر« )پناهگاه( نیز در اهواز وجود دارد 
که بعد از مدت ها تعطیلی اخیرا راه اندازی شده اما به دلیل قوانین 
سختگیرانه ای که اعمال می کند و گذاشتن شرط داشتن نامه از مقام 
قضایی، امکان استفاده زن های کارتن خواب از این مرکز به حداقل 

رسیده است.
این فعال حوزه زنان، با انتقاد از متولیان مسائل زنان در استان از جمله 
بهزیستی و اداره کل امور زنان استانداری می گوید: شهرداری اهواز نیز 
از وظیفه خود در قبال زنان به کلی شانه خالی کرده است، این نهاد، تنها 
یک مرکز ساماندهی متکدیان برای نگهداری 48 ساعته آنها راه اندازی 
کرده و هیچ محلی به عنوان پناهگاه یا خانه امن برای شب خوابی زنان 
ندارد، این در حالیست که در تهران و شهرهای بزرگ اماکنی به عنوان 
»گرمخانه« یا »مددسرا« تاسیس شده و تعداد زیادی از زنان آسیب پذیر 

در آنها ساماندهی شده اند.

*کالنشهر بی »مددسرا«
مساله بی خانمان ها از آذر ماه سال 1382 با مرگ 40 نفر در تهران 
)که این آمار بعدها تغییر کرد(، و چاپ گزارش آن در یکی از روزنامه 
ها به صورت جدی طرح شد. بعد از این حادثه دردناک بود که مکان 

هایی به عنوان سرپناه موسوم به »گرمخانه« یا »مددسرا« شکل گرفت. 
شهرداری تهران راه اندازی مددسراها را از سال 1383 با برپایی 2 
چادر آغاز کرد و اکنون 21 مددسرا را زیرپوشش دارد. این اقدام در 
سایر شهرهای بزرگ کشور نیز به نوعی اجرا شد اما در اهواز همچنان 

خبری نیست.
مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری خوزستان نیز در این باره می 
گوید: در حال حاضر زنان کارتن خوابی که از سطح شهر جمع آوری 
می شوند، به اردوگاه موقت متکدیان شهرداری منتقل شده و بعد از 

ارائه یک سری خدمات تحویل خانواده ها می شوند.
سیده فرانک موسوی می افزاید: در اهواز، مکانی مشابه »گرمخانه« 
در شهرهای سردسیر نداریم، تنها دو واحد DIC خدمات بهداشتی 
)زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی( ارائه می دهد و یک شلتر )زیرنظر 
بهزیستی( فعال است که آنهم نگهداری شبانه روزی انجام نمی دهد و 

زنان فقط یک شب تا صبح، می توانند در آن اقامت کنند. 
وی با بیان اینکه ساز و کاری برای حمایت از زنان بی سرپرست و یا 
کارتن خواب، در استان وجود ندارد، تاکید می کند: ما دستگاه اجرایی 
نیستیم، بلکه دستگاه های متولی همچون بهزیستی و علوم پزشکی باید 

به این مساله ورود و آن را سازماندهی کنند.

*زنان »بی پناه«
مدیرکل امور اجتماعی استانداری خوزستان اما معتقد است: تعداد زنان 
کارتن خواب در اهواز خیلی کم است، با این حال صحنه هایی که از 
حضور آنها در شهر ایجاد می شود احساسات جامعه را جریحه دار می 
کند. محمدصادق کریمی کیا می گوید: در اهواز 40 تا ۵0 زن کارتن 

خواب را شناسایی کردیم که 6 پاتوق اصلی دارند، به دلیل ناهنجاری 
هایی که می تواند در فضای عمومی ایجاد شود ساماندهی این افراد 

ضروری است.
وی با تاکید بر ضرورت و نیاز ایجاد پناهگاه و خانه های امن برای 
اکنون یک شلتر  افزاید: هم  یا آسیب دیده می  زنان کارتن خواب 
روزانه و یک شلتر شبانه در اهواز فعال هستند و اولین خانه امن )برای 
نگهداری موقت زنانی که تحت خشونت خانگی هستند( سه ماه پیش 
راه اندازی شده است اما هنوز مددسراهایی برای زنان آسیب دیده 
نداریم و شهرداری موظف است در کنار مرکز نگهداری از متکدیان، 
مددسراهایی آماده کند، اما تا کنون در این زمینه خوب عمل نکرده 

است.
تامین کننده  باید  کریمی کیا اظهار می کند: فضای عمومی جامعه 
نیازهای افراد باشد و زمانی که تعدادی از افراد خارج از چارچوب 
جامعه قرار می گیرند، این مساله هم برای آنها و هم برای سایر مردم 
تبعاتی به دنبال دارد؛ در این میان باید توجه داشت که با وجود جامعه 
مرد ساالر ایران، تبعات این آسیب ها برای زنان بیش از مردان است؛ به 

طوری که ما برای زنان لفظ کامل »بی پناه« را خواهیم داشت.

*یک اردوگاه برای همه
جامعه شناسان بر این باورند که آسیب های اجتماعی از جمله تکدی 
گری و بی خانمانی پدیده های فردی یا انتزاعی نیستند، بلکه پدیده 
هایی اجتماعی هستند که منشاء آنها به کل جامعه برمی گردد. در واقع 
شکاف میان اقشار مختلف جامعه است که منجر به ظهور بیماری هایی 

به شکل جرم و آسیب های اجتماعی در جامعه می شود.

با این حال در غالب رویکردهای موجود، بی خانمانی، یک مساله 
فردی و نه اجتماعی شمرده می شود. در این رویکرد به جای آنکه 
ساختارهای اجتماعی مورد پاسخگویی نسبت به وضعیت کنونی بی 
خانمان ها قرار گیرند، این افراد بی خانمان هستند که مورد بازخواست، 

اتهام، دستگیری، جریمه و تنبیه قرار گرفته اند. 
بر اساس گزارش سردارپور مسئول امور آسیب های اجتماعی، سازمان 
فرهنگی اجتماعی شهرداری اهواز، در نیمه نخست امسال 147 نفر زن 

از سطح این کالنشهر جمع آوری به اردوگاه متکدیان منتقل شده اند.
از این تعداد ۹۹ نفر از آنها ایرانی و 18 نفر، کودک )زیر 18 سال( 

هستند. 
48 نفر از افراد جمع آوری شده که خارجی بودند به پلیس مهاجرت، 
36 نفر به بهزیستی، 2 نفر به شهرستان ها، 2 متکدی حرفه ای به زندان 
و 2 نفر به بیمارستان تحویل شده و 12 نفر نیز بعد از تعهد کتبی آزاد 

شدند.
در مجموع 47 نفر از این افراد، کارتن خواب بودند که 3۹ نفر از آنها 

معتاد و همگی ایرانی بودند.
معاون فرهنگی اجتماعی شهردار اهواز اما می گوید: ساماندهی کارتن 
خواب ها در چند کارگروه مطرح شده اما مصوبات آن اجرایی نشده و 

امسال نیز در بودجه شهرداری برای آن پیش بینی نشده است.
احمد سراج تصریح می کند: در حال حاضر شهرداری اهواز فقط 
اردوگاه موقت متکدیان را دارد و فاقد فضایی همچون گرمخانه و یا 
مددسرایی است که افراد آسیب دیده در تابستان از آن استفاده کنند، 
بنابراین انتظار داریم با توجه به شرایط اقلیمی این کالنشهر که هم 
سرمای زمستان را دارد و هم گرمای شدید در تابستان، مجموعه استان 

در این زمینه به شهرداری کمک کند.
وظیفه  چه  اگر  شهرداری  کند:  می  اظهار  می  وی 
ساماندهی کارتن خواب ها و متکدیان را دارد، ولی 
ساخت مددسرا و یا گرمخانه با شهرداری نیست و سایر 
دستگاه ها از جمله استانداری باید آن را بسازند و در 
اختیار شهرداری برای نگهداری از اقشار آسیب پذیر 

قرار دهند.
سراج می افزاید: بر اساس دستورالعمل شورای  عالی  
اداری  در سال 1378 مبنی بر شناسایی و جمع آوری 
افراد متکدی، چندین دستگاه اجرایی مسئول ساماندهی 
کارتن خواب ها هستند که باید طبق آن به تعهدات خود 
عمل کنند، هم اکنون به جز در تهران که شهرداری، 
ساخت مددسراها و گرمخانه ها را به عهده گرفته در 
سایر کالنشهرها، دستگاه های اجرایی دیگر در ساخت 

مددسرا و ساماندهی کارتن خواب ها مشارکت دارند.
وی با بیان اینکه طبق این دستورالعمل افراد کارتن خواب و متکدی 
در یک گروه قرار می گیرند، اضافه می کند: هم اکنون شهرداری اهواز 
متکدیان را از سطح شهر جمع آوری و به اردوگاه موقت منتقل می 
کند و بر اساس وضعیت آنها را به مراکز بهزیستی و یا ترک اعتیاد و یا 
به خانواده هایشان تحویل می دهد. سراج همچنین آمار فعاالن حوزه 
زنان از تعداد زنهای بی خانمان را رد می کند و می گوید: کارتن خواب 
هایی که متکدی نیستند، دچار آسیب های جدی هستند به طور مثال 
80 درصد این زنان معتاد و تعدادی از آنها به بیماری HIV و یا سل 

مبتال هستند و برخی نیز از خانواده طرد شده اند.

*بی خانمانی در دمای 50 درجه
اهواز تابستان امسال هم، رکورددار گرمترین شهر کشور بود. آنطور که 
کارشناسان می گویند حداکثر دما در سایه به ۵3 و در آفتاب به بیش 
از 6۵ درجه رسید. چندین روز به دلیل دمای باالی ۵0 درجه ادارات 
تعطیل و تمام تابستان ساعت های کاری کاهش پیدا کرد. پائیز اهواز 
هم امسال پرباران بود. این شرایط پرچالش اما هیچ مسئولی را نسبت 

به سرنوشت بی خانمان ها نگران نکرده است.
جامعه شناسان بی خانمانی را نتیجه فقر، توزیع ناعادالنه سرمایه و 
فرصت ها می دانند؛ همان عواملی که در بیشتر کشورهای جهان هم 
رایج است. اما تفاوت در این است که در کشورهای پیشرفته به لحاظ 
خدمات اجتماعی، خدمات درمانی، نگهداری، ترمیم و بازفرستی به 

اجتماع از سوی دولت در مورد بی خانمان ها اجرا می شود.
شهرداری تهران اعالم کرده: »امسال زمستان امنی برای کارتن خواب 

هاست«. زمستان بی خانمان های اهواز چگونه خواهد بود؟

زنان بی خانمان، زیر پوست شهر  اهواز
نادره وائلی زاده

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان 
خوزستان، اولین جلسه هیات مدیره دوره هفتم سازمان با 
حضور مهندس جواد کاظم نسب الباجی،  نماینده مردم اهواز، 
باوی، کارون و حمیدیه در مجلس شورای اسالمی ، برگزار 

شد.
به  تبریک  این جلسه ضمن  در  الباجی  نسب  کاظم  جواد 
منتخبین هفتمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام 
مهندسی ساختمان خوزستان اظهار کرد: منتخبین این دوره، 
افرادی خبره و کارشناس در تخصص خود هستند و انتخاب 
آنان از بین 18 هزار عضو، نشان از ظرفیت باالی علمی و 

تخصصی آنان دارد.
از یک  بتوان گفت مسئولیت شما  اینکه شاید  بیان  با  وی 
نماینده مجلس باالتر است عنوان کرد: نظام مهندسی در طی 

سال هایی که از تشکیل آن می گذرد به یک بلوغ شخصیتی و اجتماعی 
کامل رسیده است و عظمت چنین سازمان مهمی نباید نادیده گرفته 

شود.
نماینده مردم اهواز، باوی، کارون و حمیدیه در مجلس شورای 
منظر  و  سیما  و  معماری  بحث  در  شهر  مشکالت  به  اسالمی 
با ظرفیتی که سازمان نظام مهندسی  شهری اشاره کرد و گفت: 
ساختمان در سطح استان دارد امیدواریم که این مشکالت حل 
شود و در این صورت است که سازمان به اهداف خود خواهد 
کرد  خواهند  دریافت  که  خدماتی  از  نیز  شهروندان  و  رسید 

رضایت خواهند داشت.
وی در ادامه خواستار ارتباط قوی این سازمان با نمایندگان مجلس شد 
و اعالم آمادگی نمود که مسائل موجود در سازمان و پیشنهادات هیات 
مدیره را در جهت پیشبرد اهداف سازمان در سطح مجلس، دولت و 

حتی سایر استان ها پیگیری خواهند کرد.
کاظم نسب الباجی بر لزوم تعامل نظام مهندسی ساختمان با سایر 
سازمان ها و ارگان های مرتبط با ساخت و ساز تاکید کرد و ادامه داد: 
با برقراری ارتباط و تعامل سازنده نظام مهندسی با ارگان هایی از قبیل 
شهرداری ها، راه و شهرسازی، استانداری، بنیاد مسکن و... دغدغه های 

مربوط به جامعه مهندسی مرتفع می شود.

لزوم تحکیم روابط نظام مهندسی
 با سایر ارگان ها

در ادامه این جلسه مهندس کمال دویده، رئیس سازمان نظام 
مهندسی ساختمان خوزستان، ضمن ارائه گزارشی از روند 
برگزاری انتخابات هیات مدیره اظهار کرد: نظام مهندسی ساختمان 
خوزستان یک مجموعه تخصصی و دارای 18 هزار عضو در 
رشته های مرتبط با ساخت و ساز )عمران، معماری، مکانیک، 
شهرسازی، ترافیک، نقشه برداری، برق( است که به عنوان متولی 
نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان در  عرصه ساخت و ساز 

در سطح استان فعالیت دارد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان با اشاره به اینکه 
ما بدنبال ایجاد ارتباطات موثر در روابط بین نهادی هستیم عنوان 
کرد: در این دوره همچون دوره های گذشته تحکیم روابط  با سایر سازمان 

ها را جز سیاست های کاری خود قرار داده ایم.
وی اذعان کرد: امیدواریم با یک تعامل سازنده بین نظام مهندسی ساختمان 
با وزارتخانه های مرتبط و مجلس اصالحات سازنده ای صورت پذیرد. 
دویده خاطر نشان کرد: حفظ سیما و ظاهر شهر به شکل مطلوب و رسیدن 
به کیفیت مطلوب ساختمان و جلوگیري از هدر رفت سرمایه هاي عظیمی 
که ساالنه در این عرصه در سطح استان هزینه مي شود از اهداف این دوره از 
هیات مدیره است. وی در پایان خواستار همکاری مساعد نمایندگان مجلس 
با این سازمان شد و گفت: برگزاري چنین جلساتي در کوتاه مدت اثرات 

مثبت خود را نشان مي دهد.

استفاده حداکثری از پتانسیل نظام مهندسی ساختمان خوزستان

آبگرفتگی معابر در چنبره بی تدبیری ها

همچنان گالیه ها از بی تدبیری برخی از مسئولین شهر اهواز گوش آسمان را کر کرده و آسمان از مظلومیت شهرمان دلش 
گرفته و گریه کرده است! باران مایه حیات و یک نعمت الهی است و در فصل هایی از سال قطره های باران بر روی تن 

همیشه تشنه زمین می نشیند و آن را سیراب می کند تا ما انسانها زنده بمانیم...
قطره هایی که یا در دل زمین فرو می روند یا تبخیر می شوند و به آسمان باز می گردند اما بهتر است به مساوات این عمل 
انجام گیرد و درصد کمتری تبخیر شود که این امر مستلزم علم انسان هاست.انسان هایی که با علم خود این قطرات را به 
شیوه درست جمع آوری می کنند و برای روزهای بی باران ذخیره می کنند و اجازه نمی دهند بر روی سطح زمین مدت 

ها باقی بمانند و تبخیر شوند...
بر روی سطح خیابان ها، ماندن آب باران برای مردم اهواز تکراری است و این روزها که شاهد بارش نعمت الهی هستیم  

باران و فاضالب در نقطه به نقطه اهواز  قابل مشاهده است و ناراحتی پس از بارش ایجاد کرده است.
چرا ناراحتی؟مگر بارش نعمت الهی ناراحتی دارد؟ پاسخ این سوال در گرو بی تدبیری مسئولین است که باعث بروز مشکالت 
زیادی پس از بارندگی برای شهروندان می شود، یکی از این مشکالت آب گرفتگی هایی از جنس باران و فاضالب است 

که در نقاطی دریاچه های کوچکی را در سطح شهر به وجود آورده اند.
بعضی ها آجری به همراه دارند تا هر جا که آب گرفتگی بود آجری بگذارند و پلی بسازند و عبور کنند.

هر چند در مناطقی آجر جوابگو نیست و نیاز به قایق است....
به راستی باید از مسئولین پرسید که جهت جمع آوری آب های سطحی حاصل از بارش باران و هدایت و ذخیره آن چه برنامه 
ای دارید؟؟؟ آیا همچنان منتظر آفتاب گرم و سوزان هستید تا دریاچه های فاضالب را تبخیر کند و به آسمان بازگرداند، یا 
اینکه پاروهایی آهنی به دست کارگران شهرداری که حقوق دریافت نکرده اند بدهید و دستور دهید آب های سطحی را جابه 
جا کنید.  آیا بهتر نبود به جای این کارها شهر را به دست متخصصین طراحی شهری و شرکت های پیمانکاری متخصص 

و با سواد می سپردید تا این مشکالت به وجود نیاید؟
 باید خدمت مسئولین خواب برده عرض کنیم این قطرات آسمانی برای زندگی من و شما فرستاده شده است تا در آینده 

تشنه نباشیم. اما با این عملکرد ضعیف بعضی از مدیران انتظار می رود در آینده تشنه باشیم.
در پایان باید به واحدهای طراحی شهری و شهرداری ها گفت که اگر اصول شهرسازی را رعایت می کردید امروز شاهد 
این آب گرفتگی ها نبودیم، هر چند آب گرفتگی های سال قبل درس عبرتی نشد و کوی مهدیس اهواز را هم به اشتباه 

طراحی و اجرا کردید و آن را به زیر آب بردید.

عباس نظری


