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هفته نامه منطقه ای

نا به سامانی نرخ کرایه
 اتوبوس های شهری در اهواز

می شوید  که  اهواز  اتوبوس  ایستگاه های  وارد 
فرسودگی ناوگان حمل ونقل عمومی بیش از هر چیز 
دیگری توجه شما را به خود جلب می کند؛ وضعیت 
به این صورت نیست که شاهد هیچ اتوبوِس تازه 
نفسی نباشید اما تعداد آن ها حتی رقیب خوبی برای 

تعداد انگشتان دست نیست.
به سزایی  اهمیت  از  شهری  بافت  در  اتوبوس    
برخوردار است چرا که درصد قابل توجهی از تردد 
شهروندان با آن صورت می گیرد اما پای صحبت های 
شهروندان اهوازی که بنشینید همگی از عدم وجود 
احترامِ شهروندی که باید همزمان با ارائه خدمات 

شهرداری به شهروندان تعلق بگیرد سخن می گویند.
شروع روند تعویض کارت های اتوبوس نیز برای 

مردم قوانینی با خود آورد که تغییر

فرضیه  افزایش تنش آب در سال 
۱۴۰۰ غلط است

اینکه  بر  تاکید  با  آب  تحقیقات  موسسه  رئیس 
مخالف گفتن واقعیت ها به جامعه نیستیم، گفت: 
گزارش مرکز پژوهش های مجلس مبنی بر تنش 

آب، مبنای علمی مشخص و قوی ندارد.
 دی ماه سال جاری مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اسالمی طی گزارش آخرین وضعیت آب 
شرب در کشور از جنبه های مختلف را بررسی 
کرد. بر اساس این گزارش در تابستان سال ۱۳۹۷ 
به دلیل کاهش بارشها در سال آبی ۱۳۹۶-۱۳۹۷ 
و برخی دالیل دیگر، مناطق زیادی از کشور تحت 
تابستان  این  در  گرفت.  قرار  شرب  آب  تنش 
جمعیت شهری و روستایی بالغ بر ۳۶ میلیون نفر 
)معادل ۴۶ درصد جمعیت کشور( تحت تنش آب 

شرب قرار گرفت. 
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به خاطر  گفت:  خوزستان  زیست  محیط  مدیرکل 
بارش ها وسیالب اخیر همه تاالب ها و آبگیرهای 
خوزستان پر از آب شده اند و تا آخر تابستان سال 

آینده کانون های داخلی ریزگرد فعال نمی شوند.
خشک شدن تاالب ها در سال های اخیر سبب از بین 

رفتن رطوبت هوا در خوزستان شد و متعاقب آن 
خاک رطوبت خود را از دست داد. همین چرخه 
از 50  بیش  با دمای هوای  سبب شد که روزهای 
خشک  خاک  و  شوند  بیشتر  سال  به  سال  درجه 
خوزستان با کمترین وزش باد به طوفانی از گرد و 

خاک تبدیل شد.
کاهش حقابه خوزستان و خشکسالی های پی در پی 
عالوه بر تأثیر مستقیم بر وضعیت تاالب ها، بخشی از 
اراضی کشاورزی خوزستان را هم تحت تأثیر قرار 

داد و کانون های جدید گرد و...

خداحافظی موقت ریزگردهای
 داخلی با خوزستان
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همزمان با چهلمین سالروز پیروزی انقالب اسالمی :

افتتاح پروژه های عمرانی
 شهر جدید شیرین شهر 

 به گزارش پایگاه خبری سازه نیوز، با حضور صادق اکبری عضو هیئت مدیره 
شرکت های شهر های جدید کشور ، مدیر کل راه و شهرسازی خوزستان،فرماندار 
کارون و سایر مقامات محلی.استان برخی از پروژه های شهر جدید شیرین شهر 
افتتاح گردید . همچنین آیین آغاز به کار چندین پروژه دیگر شهر جدید شیرین شهر 

با حضور مسئوالن کشوری و استانی برگزار شد . 
در این آیین ، کلنگ زنی و افتتاح پروژه های میدان ورودی شهر ، پارک خطی ، 
پارک شاهنامه محله پرنیان دو باب باغ ویال محله پرنیان ، عملیات اجرایی انشعابات 

خانگی محله مهر ، محوطه سازی و آماده سازی پروژه مسکونی...

»عماد« چشم انتظار یاری خیران

نوجوان بیمار ایذه ای برای درمان بیماری صعب العالج خود نیازمند یاری و کمک 
هموطنان است.

  در این روزهای ابری و بارانی، چشم های بارانی و به راه یک مادر، نفس های بریده 
یک کودک و دستان نیازمند یاری یک پدر و خانواده ای که در حسرت بیماری 
فرزندشان چشم امید به هم نوعان و هموطنان خود دارند روز را به شب می رسانند.
در روزهای اخیر انتشار عکس ها و مطالبی با موضوع بیماری و خانه نشین شدن 
یک پسر بچه ۱0 ساله ایذه ای باعث شد تا صحت و چرایی این مسأله مورد پیگیری 

خبرنگار این رسانه واقع شود.
عماد دشت گلی، پسر بچه ایذه ای است که نزدیک به ۳ هفته توان حرکتی خود را 
به دلیل بیمار شدن از دست داده است و ریه هایش هم دیگر توان نفس کشیدن را 

ندارد، پدری بیکار و خانه ای کوچک در انتهای محله حاشیه ای...

دادستان تهران درباره عفو ۵0 هزار زندانی به مناسبت چهلمین 
سال پیروزی انقالب اسالمی، گفت: این عفو همه ساله انجام 
می شد، اما امسال به لحاظ 40 سالگی پیروزی انقالب اسالمی 

گستردگی زیادی دارد.
 عباس جعفری دولت آبادی در گفت وگویی رادیویی ضمن 
تشکر از حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن، گفت: 
مسئولین باید قدر مردم قدرشناس و ایثارگر را که در همه 
حاالت برای حفظ انقالب شان به صحنه می آیند، بدانند و آن 

را نعمت بزرگی بدانند.
وی درباره عفو ۵0 هزار زندانی به مناسبت چهلمین سال 
انجام  این عفو همه ساله  انقالب اسالمی، گفت:  پیروزی 
می شد، اما امسال به لحاظ 40 سالگی پیروزی انقالب اسالمی 
گستردگی زیادی دارد؛ در دوره های قبل یا اسامی ارسال می شد 

یا عفو معیاری اعالم می شد و استثنائات زیادی داشت.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: در عفو جدید چند نکته مهم 
وجود دارد؛ اواًل کسانی که تا شش ماه حبس دارند و به هر 
علتی حکم اجرا نشده یا دستگیر نشدند یا معرفی نشدند، 
مشروط به اینکه شاکی نداشته باشند مورد عفو قرار می گیرند 
یا تا 1۵ اسفند مهلت دارند که رضایت شاکی را بگیرند و 

حبس شان اجرا نمی شود.
وی درباره جزییات عفو گسترده چنین توضیح داد: باقی مانده 
چهارم  سال، سه  تا یک  به حبس  محکومان  محکومیت 
محکومیت محکومان به حبس بیش از یک سال تا پنج سال، 
دو سوم محکومیت محکومان به حبس بیش از پنج سال تا 10 
سال، یک دوم محکومیت محکومان به حبس بیش از 10 سال 
تا 20 سال مشروط بر اینکه حداقل یک سال حبس را تحمل 

کرده باشند مورد عفو قرار می گیرند.
وی افزود: باقیمانده محکومیت محکومان به حبس بیش از 20 
سال برای مردان در صورتی که حداقل 12 سال و برای زنان 
در صورتی که حداقل 10 سال حبس را تحمل کرده باشند که 
بیشتر در مواد مخدر هست و باقیمانده محکومیت محکومان به 
حبس ابد برای مردان در صورتی که حداقل 1۵ سال و برای 
زنان در صورتی که حداقل 12 سال تحمل حبس کرده باشند.

جعفری دولت آبادی اضافه کرد: باقیمانده محکومیت حبس 
کلیه محکومان جرائم غیرعمدی مثل تصادفات، باقیمانده 
محکومیت حبس )غیر از حبس ابد( زنانی که به حکم قانون 
سرپرستی یا حضانت فرزندان شان را بر عهده دارند، در صورتی 
که حداقل یک پنجم حبس را تحمل کرده باشند و نیز باقیمانده 
محکومیت حبس محکومان ایثارگر و خانواده معظم شهدا )پدر، 
مادر، همسر، فرزند، برادر، خواهر( که به دالیل مختلف در زندان 
بسر می برند به شرط آنکه در محکومیت حبس بیش از پنج 
سال، حداقل یک پنجم و در محکومیت به حبس ابد، حداقل 

پنج سال تحمل حبس کرده باشند.
وی افزود: باقیمانده محکومیت حبس بیماران صعب العالج یا 
العالج که مراتب بیماری آنان تا قبل از پایان دوره محکومیت 
مورد تایید کمیسیون پزشکی قانونی قرار گیرد و باقیمانده 
محکومیت حبس محکومان ذکور باالی 70 سال تمام و اُناث 
باالی ۶0 سال تمام به استناد اسناد سجلی و در مورد اتباع 
بیگانه فاقد اسناد معتبر به تأیید پزشکی قانونی به شرط آنکه 
در محکومیت حبس بیش از پنج سال، حداقل یک پنجم و در 
محکومیت به حبس ابد، حداقل ۵ سال تحمل حبس کرده 

باشند نیز مورد عفو قرار می گیرند.
دادستان تهران ادامه داد: باقیمانده محکومیت حبس و یا جزای 
نقدی اتباع بیگانه که به ُجرم ورود یا اقامت غیرمجاز محکوم 
شده اند، محکومیت محکومان به جزای نقدی تا 10 میلیون 
ریال که به هر علت تاکنون اجرا نشده باشد، محکومان به 
جزای نقدی که به علت عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان 
بسر می برند شامل )باقیمانده محکومیت محکومان به جزای 
نقدی تا هفتصد میلیون ریال، دو سوم محکومیت محکومان 
به جزای نقدی بیش از هفتصد میلیون ریال تا دو میلیارد 
ریال، یک دوم محکومیت محکومان به جزای نقدی بیش 
از دو میلیارد ریال تا پنج میلیارد ریال، مشمول عفو می شوند. 
محکومین به حبس و جزای نقدی که حبس آنها مشمول 
عفو قرار گرفته باشد، محکومیت قطعی جزای نقدی آنان و 

کلیه محکومان به شالق های تعزیری مشمول عفو می شوند.
جعفری دولت آبادی درباره شرایط عفو گفت: نداشتن بیش 
از دو فقره سابقه محکومیت مؤثر کیفری، عدم ارتکاب جرم 
عمدی جدید مستوجب مجازات درجه یک تا پنج موضوع ماده 
19 قانون مجازات اسالمی مصوب 1 اردیبهشت 1392 در ایام 
تحمل حبس در حال اجرا یا در زمان مرخصی اعطایی، نداشتن 
مدعی خصوصی و یا جلب رضایت وی و یا جبران ضرر و زیان 
و یا ترتیب پرداخت خسارت مدعی خصوصی و زیان دیده )اعم 
از اشخاص حقیقی و حقوقی( تا قبل از پایان دوره محکومیت از 

شرایط مشمول شدن این عفو می شود.
وی درباره کسانی که مشمول عفو نمی شوند، گفت: محکومان 
قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر )منظور از قاچاق عمده 
مواد مخدر، بیش از 100 کیلوگرم تریاک و ملحقات آن و بیش 
از دو کیلوگرم هرویین و روان گردان ها و ملحقات آن است(، 
قاچاق اسلحه و مهمات، جرائم امنیتی که محکومیت آنها بیش 
از یک سال باشد، آدم ربایی در صورت عدم گذشت شاکی، 
اسیدپاشی، تجاوز به عنف، دایر کردن مرکز فساد و فحشاء، 
سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار یا سرقت سارقینی که میزان 
محکومیت حبس آنان بیش از پنج سال باشد، اختالس، ارتشاء، 
کالهبرداری، جعل اسکناس و ضرب سکه تقلبی، پولشویی، 
اخالل در نظام اقتصادی کشور، قاچاق مشروبات الکلی، قاچاق 
کاال و ارز سازمان یافته، حرفه ای و عمده از جمله استثنائات 

عفو است.
بر اساس این گزارش، دادستان تهران درباره آخرین وضعیت 
پرونده موسسه فرشتگان، گفت: هشت تعاونی بودند که با هم 
ادغام شدند، در آن زمان گالیه هایی بود که چگونه می شود 
موسسات غیرمجاز با هم ادغام شوند؟ بانک مرکزی به این 

موسسات مجوزهایی داد، اما به بحران برخوردند. در حال حاضر 
حدود 300 ملک از متهمان شناسایی شده و چهار متهم در 

بازداشت هستند.
که  مشکوکی  پول های  درباره  سئوالی  به  پاسخ  در  وی 
امامی بود  آقای  به سینما وارد می شود و یک نمونه آن 
که با او برخورد قانونی شد و اینکه آیا دادستانی در رابطه 
با پول هایی که وارد سینما می شود ورود می کند؟ گفت: 
مهمترین مصداق آن در این زمینه وام کالنی بود که گرفته 
و خرج شد و سریال خانگی معروفی بود که تولید شد و 
منحصر به این مورد نیست و ما در گذشته در پرونده های 
دیگری این موضوع را می بینیم. اصل اینکه در مسایل فیلم 
سازی و سینما افرادی می آیند و تهیه کننده وجوهی را خرج 
می کند، تایید می کنیم و مصداقش همین پرونده ای است 
از دستگاه های ذی ربط، گزارشاتی  البته  بردید؛  اسم  که 

خواستیم که بیشتر موضوع را واکاوی کنند.
وی افزود: ما پرونده هایی در دادسرای فرهنگ و رسانه داریم 
که این رد پاها معلوم است، اما از آنجا که پرونده به دادگاه نرفته 

از آوردن نام معذورم.
جعفری دولت آبادی تاکید کرد: اینکه عده ای در حوزه سینما 
پولشویی می کنند را تایید می کنیم؛ کما اینکه چندین پرونده در 
دادسرا مفتوح است و مهمترین آن همان بود که اسم بردید و 
منجر به کیفرخواست شده است، اما منتظر گزارشات تکمیلی 

برای پرونده های دیگر هستیم.
دادستان تهران در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا دادستانی 
به حواشی جشنواره فجر ورود کرده است؟ گفت: در مرحله 
اول بنای ما پیشگیری است. اگر گزارشی به ما برسد، ما ورود 
می کنیم. گزارشی در رابطه با تک خوانی در افتتاحیه جشنواره 
فیلم فجر ارسال شده بود که به دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع 
دادیم و باید منتظر باشیم. البته ما توضیحات قانع کننده ای از 
وزارت ارشاد در این زمینه نشنیدیم. حتی در ابتدا تکذیب کردند 
که چنین چیزی نیست اما بعداً آن نهاد شکایت کننده فیلم تک 
خوانی خانم را برای ما ارسال کرد. دوستان وزارت ارشاد باید 
بیایند و توضیح دهند و سعی می کنیم تا پایان سال در این 

زمینه تصمیم گیری کنیم.
جعفری دولت آبادی در خصوص گرانی ها گفت: ما سه راهبرد 
اعم از حمایت، نظارت و مقابله در ارتباط با گرانی ها داریم. 
با همکاری تعزیرات و وزارت صمت و  تیم های مشترکی 
جهاد سازندگی تشکیل دادیم و 10 تیم تشکیل شده که روزانه 
مشغول به نظارت هستند. در نمونه های اخیر گوشت های 
زیادی در انبارها کشف شد و جایی هم که جرم رخ دهد، پرونده 
قضایی تشکیل می شود. وظیفه ما مقابله با گرانی ها نیست، بلکه 

ما به دولت کمک می کنیم.
دادستان تهران در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا پرونده ای 
در رابطه با قاچاق گوشت تشکیل شده است؟ گفت: به دلیل 
این قاچاق دام زنده در نقاط مرزی رخ می دهد، در تهران 
چیزی اعالم نشده است، اما در مورد شرکت های توزیع کننده 
گزارشاتی رسیده که ما به مراجعی مثل پلیس آن را ارسال 
کردیم که در حال بررسی است. اکنون بجز پرونده ای که قباًل 
تشکیل و با آن برخورد شد پرونده کیفری تشکیل نشده است؛ 
البته مشکالتی در رابطه با توزیع گوشت وجود دارد و متاسفانه 

متناسب با جمعیت نیست. 

چه افرادی مشمول عفو گسترده می شوند؟

بامـداد زاگرس
پایگاه خبری زاگرس نشینان

www.newsbz.ir
ارسال پیامک و  واتس آپ:۰۹۱۶۵۳۴۵۷۰۰
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بیماری  درمان  برای  ایذه ای  بیمار  نوجوان 
کمک  و  یاری  نیازمند  خود  صعب العالج 

هموطنان است.
  در این روزهای ابری و بارانی، چشم های 
بریده  نفس های  مادر،  یک  راه  به  و  بارانی 
یک کودک و دستان نیازمند یاری یک پدر و 
خانواده ای که در حسرت بیماری فرزندشان 
چشم امید به هم نوعان و هموطنان خود دارند 

روز را به شب می رسانند.
در روزهای اخیر انتشار عکس ها و مطالبی با 
موضوع بیماری و خانه نشین شدن یک پسر 
بچه ۱0 ساله ایذه ای باعث شد تا صحت و 

چرایی این مسأله مورد پیگیری خبرنگار این رسانه واقع شود.
عماد دشت گلی، پسر بچه ایذه ای است که نزدیک به ۳ هفته 
توان حرکتی خود را به دلیل بیمار شدن از دست داده است و 
ریه هایش هم دیگر توان نفس کشیدن را ندارد، پدری بیکار و 
خانه ای کوچک در انتهای محله حاشیه ای شهر واقع در محله 
استادیوم. همه این شرایط دست به دست هم داد تا گزارش این 
رسانه برای اطالع یافتن مسؤوالن و هموطنان جمع آوری شود.

دستگاه  یک  با  کودکی  گوشه ای  در  می شوی،  که  خانه  وارد 
اهدایی کوچک از یک خیریه و کپسول اکسیژن را می بینی که از 
شدت گرما در زمستان هم تاب ندارد. توان دراز کشیدن هم که 
هیچ و تاب نشستن هم در پاهایش وجود ندارد و چشمانی که 

در انتظار همیاری مردمان سرزمینش تاب و امید دارد.
 سیروس مهرپور دایی بیمار در این رابطه اظهار کرد: عماد از 
دوران کودکی دچار بیماری تنگی نفس و تحت درمان و مراقبت 

پزشکان بود.

وی افزود: از ۳ هفته گذشته وضعیت جسمانی این بیمار وخیم 
شد و وی دیگر توان حرکت نداشت و به در بستر قرار گرفت. 
با مراجعه به پزشکان عنوان شد که بیماری CF است که جزو 
بیماری های صعب العالج به حساب می آید و درمان آن بسیار 

دشوار است.
دایی این بیمار ادامه داد: بیماری به تمام اعضای بدن عماد 
سرایت کرده است و ابتدا ریه را درگیر کرد و پزشکان در 
کلیه ها،  در  بیماری  به سرایت  آزمایشات خود  و  بررسی ها 
کبد و طحال دست یافتند که روند درمان را با سختی مواجه 
می کند. با این حال پزشکان بر انجام عمل جراحی در نواحی 
ذکر شده نظر داده اند که الزم است در این رابطه پیوند اعضا 
صورت گیرد ولی به دلیل مشکالت مالی این خانواده انجام 
این کار ممکن نیست و کمک همگانی مردم و مسؤوالن را 

می طلبد.
وی گفت: دستگاهی که برای تنفس وی استفاده می شود از 

است  شده  تهیه  خیریه  موسسه  یک  سوی 
ولی به دلیل کوچک بودن استفاده مناسب را 
ندارد و ما برای تهیه دستگاه جدید نیازمند یک 
دستگاه بزرگتر هستیم که به دلیل مشکالت 
مالی توان پرداخت آن را نداشته و همچنان از 

همان دستگاه قدیمی استفاده می شود.
 مادر این کودک نیز اظهار کرد: پسرم به دلیل 
و  ندارد  حرکت  توان  بیماری  این  دردهای 
فشار زیادی را تجربه می کند، با وجود قرار 
داشتن در زمستان و سرما، فشار بیماری باعث 
ایجاد عطش و تشنگی در وی می شود که در 

این مورد نیز بی طاقت شده است.

این بیماری تحت پوشش بیمه نیست
وی بیان کرد: درآمد ما تنها کفاف زندگیمان را می دهد ولی به 
دلیل مشکالت مالی توان پرداخت هزینه های بیماری فرزندمان 
را نداریم. با توجه به اینکه این بیماری از نوع جدید است، 
تاکنون تحت پوشش و حمایت بیمه ای قرار نگرفته است و 
هزینه های آن بر عهده خودمان بوده که در این امر ناتوان هستیم 

و از همه هموطنان درخواست کمک و همیاری را داریم.
امروز چشمان یک خانواده نیازمند به دستان یاری گر هم نوعانی 
است که در این گونه شرایط یاری گر همیشگی بوده اند، نیاز 
است هر آن کسی که در توان دارد به یاری عمل کند تا کودکی 
که بذر امید در باورش به یاری شما به جوانه نشسته است طعم 

خوش زندگی را دوباره از دستان پر مهرتان هدیه بگیرد.
گزارش و عکس:خبرگزاری فارس - وحید اورکی

استاندار خوزستان با اشاره به لزوم حفظ امنیت غذایی و آثار 
گرانی ها بر آن، گفت: با توجه به گرانی های اخیر ممکن است 
برخی خانوارها مورد تهدید قرار بگیرند و باید مشخص شود 

چه مناطق یا خانواری در معرض تهدید هستند.
 غالمرضا شریعتی در جلسه شورای سالمت خوزستان  با اشاره 
به حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن، اظهار کرد: مردم 
با حضور در راهپیمایی 22 بهمن ماه مجدداً بیعت خود را با 

امام)ره( و مقام معظم رهبری تجدید کردند.
وی تصریح کرد: شورای سالمت یکی از مهم ترین و حیاتی ترین 
شوراهای خوزستان است که باید مصوبات آن مدنظر قرار گیرد. 
همه امور مرتبط با سالمت به طور مستقیم و غیرمستقیم به 
شورای سالمت مرتبط می شود و مدیران باید به مصوبات این 

شورا عمل کنند.
شریعتی بیان کرد: اهمیت امنیت غذایی و ایجاد زیرساخت های 
آن بر کسی پوشیده نیست. در این راستا بر لزوم نظارت و کنترل 

محصوالت غذایی توسط مدیران مربوطه تأکید می کنم.
استاندار خوزستان عنوان کرد: با توجه به گرانی های اخیر ممکن 
است برخی خانوارها مورد تهدید قرار بگیرند که باید وزارت 
امداد این  بهداشت و درمان، وزارت رفاه، بهزیستی و کمیته 

موضوع را بررسی کنند و طرحی ارائه شود و مشخص شود 
که چه مناطق یا خانوارهایی در معرض تهدید هستند تا در حد 

توان اقدام کنیم.
وی بیان کرد: بحث امنیت غذایی مسأله ای نیست که اکنون خود 
را نشان دهد. ممکن است ۱0 تا ۱2 سال آینده آثار کمبود امنیت 

غذایی و نداشتن تغذیه مناسب بر رشد کودکان و نوجوانان 
مشاهده شود.

و  انسان  مشترک  بیماری های  به  اشاره  با  خوزستان  استاندار 
علوم  دانشگاه  دامپزشکی،  حضور  با  باید  کرد:  بیان  حیوان، 
پزشکی، اداره کل امور شهری و شهرداری ها کمیته ای تشکیل 
و طرحی ارائه و اجرا شود. اینکه بخواهیم برای وظایف جاری 
شهرداری ها نیز از سازمان برنامه و بودجه، بودجه دهیم، وجاهت 

ندارد.
سایر  بابت  را  خود  مطالبات  شهرداری ها  افزود:  وی 
انجام  نیز  را  وظایف شان  باید  و  می کنند  اخذ  موضوعات 
دهند. همان طور که شهرداری برای گرفتن حقوقش حکم 
جامعه  امور  انجام  برای  نیز  دستگاه ها  می گیرد،  قضایی 
اگر  کنند.  استفاده  راه  این  از  مردم  سالمت  مخصوصا  و 
از  مجبوریم  نکنند  عمل  وظایف شان  به  شهرداری ها 

اهرم های دیگر استفاده کنیم.
شریعتی بیان کرد: مرگ و میر ناشی از حیوان گزیدگی در چهار 
سال گذشته چهار مورد بوده است و آمار باالیی نیست اما بیش 
از ۷00 مورد حیوان گزیدگی در شوشتر نگران کننده است که 

باید راهکاری ارائه شود که حقوق جامعه و انسان حفظ شود.

گفت:  خوزستان  زیست  محیط  مدیرکل 
به خاطر بارش ها وسیالب اخیر همه تاالب ها 
و آبگیرهای خوزستان پر از آب شده اند و 
تا آخر تابستان سال آینده کانون های داخلی 

ریزگرد فعال نمی شوند.
خشک شدن تاالب ها در سال های اخیر سبب 
از بین رفتن رطوبت هوا در خوزستان شد و 
متعاقب آن خاک رطوبت خود را از دست 
داد. همین چرخه سبب شد که روزهای با 
دمای هوای بیش از 50 درجه سال به سال 
با  خوزستان  خشک  خاک  و  شوند  بیشتر 
کمترین وزش باد به طوفانی از گرد و خاک 

تبدیل شد.
کاهش حقابه خوزستان و خشکسالی های پی در پی عالوه بر 
تأثیر مستقیم بر وضعیت تاالب ها، بخشی از اراضی کشاورزی 
خوزستان را هم تحت تأثیر قرار داد و کانون های جدید گرد و 

خاک را در خوزستان ایجاد کرد.
از  درصد   8۴ حدود   20۱۴ تا   200۴ زمانی  بازه  در  هرچند 
منشأ  با  خاک های  و  گرد  را  خوزستان  ریزگرد  طوفان های 
خارجی تشکیل می دادند اما تغییر اقلیم در سال های اخیر این 
موضوع را تغییر داد. رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست 
پیش تر گفته بود: بیشتر توفان های گرد و غبار خوزستان در 
فصل زمستان، منشا داخلی دارند و برای بهبود شرایط عرصه های 

بیابانی الزم است که حق آبه محیط زیست را دریافت کنیم.

۳۵۰ هزار هکتار کانون ریزگرد
 در اطراف اهواز

اطراف شهرستان  در  کارشناس محیط زیست می گوید:  یک 
اهواز ۷ کانون ریزگرد وجود دارد که به دالیل مختلف خشک 
شده اند و به منشأ تولید گرد و غبار تبدیل شده اند. کریم دورقی 
زمین های  در  خوزستان  ریزگرد  کانون  بزرگ ترین  می افزاید: 
جنوب و جنوب شرق اهواز است که در اطراف غیزانیه و جاده 
اهواز – ماهشهر قرار داد. این ناحیه شامل آبگیرهای خشک شده 
به دلیل خشکسالی و اراضی کشاورزی رها شده است که در 

مجموع ۱۱2 هزار هکتار وسعت دارد.
او ادامه می دهد: دومین کانون بزرگ گرد و خاک در خوزستان 
در اراضی بین بندرامام و امیدیه قرار دارد که 88 هزار هکتار 
وسعت دارد که از کفه های رسی ایجاد شده است. این اراضی به 
دلیل برداشت آب و خشکسالی های پی در پی به کانون های گرد 

و غبار تبدیل شده است.
این کارشناس محیط زیست می گوید: در جنوب غرب هویزه 

5۳ هکتار از اراضی مربوط به هورالعظیم و زمین های اطراف 
هستند که سومین کانون بزرگ گرد و غبار را تشکیل می دهند.

او ادامه می دهد: دومین کانون موجود در خوزستان در شمال و 
شرق شهرستان خرمشهر قرار دارد که وسعت آن 28 هزار هکتار 
است و شامل دشت های بدون پوشش گیاهی و باشوری بسیار 

باال می شود.
اراضی  از  هکتار   ۱5 هم  اهواز  شرق  در  می افزاید:  دورقی 
دلیل  به  می شود  کوپال  رودخانه  انتهای  آبگیرهای  شامل  که 
خشکسالی سال های اخیر به کانون ریزگرد تبدیل شده اند. یک 
کانون گرد و غبار به وسعت ۳۳.5 هزار هکتار در بین ماهشهر 
و هندیجان تشکیل شده که کفه آن رسی است و آثار فرسایش 

خاک در آن دیده شده است.
وی بیان می کند: آخرین کانون گرد و غبار خوزستان در شرق 
هندیجان قرار دارد که وسعت آن ۱8 هزار هکتار است. این 
اما  می شد  تغذیه  فصلی  آبراه های  توسط  بیشتر  محدوده 
خشکسالی در چند سال گذشته شرایط این منطقه را بد کرده 

است.

بارش ها ۵ برابر سال گذشته
»سال آبی -۹8 -۹۷ به لحاظ میزان بارش ها بسیار خوب بوده 
است، اما عمده بارش ها در استان خوزستان است و تقریباً تاکنون 
پنج برابر سال گذشته در این استان بارش داشته ایم« این ها را 
وزیر نیرو می گوید و ادامه می دهد: وقتی منطقه ای برای سالیان 
متمادی دچار خشکسالی می شود رطوبت خاک کاهش می یابد. 
اگر نزوالت زیاد شود، ابتدا صرف جبران رطوبت از دست رفته 

خاک شده و وقتی خاک اشباع شد، روان آب شکل می گیرد.
رضا اردکانیان می گوید: در حال حاضر به همین دلیل تناسب 
میان افزایش نزوالت و افزایش روان آب ها وجود ندارد و روان 
آب ها بیشتر نشده است، اما به هر حال در وضعیت بهتری نسبت 

به سال گذشته قرار داریم.

پر شدن تاالب ها 
و آبگیرهای خوزستان از آب

شدن  پر  سبب  خوزستان  در  اخیر  روزهای  سیالب 
مخزن سد کرخه و متعاقب آن پر شدن انهار فرعی 
این رودخانه شد. ورود حجم زیادی از آب سبب شد 
که هورالعظیم در مدت بسیار کوتاهی پر شود و حتی 
دایک های مرزی برای عبور آب به بخش عراقی تاالب 
هم شکسته شود. مدیرکل محیط زیست خوزستان در 
این باره به فارس می گوید: هم اکنون همه حوضچه های 
هورالعظیم آبدار هستند و حوضچه های چهار و پنج 
تاالب که بیش از 20 سال است خشک شده بودند، در 

حال آبگیری از آب شیرین کرخه هستند.
احمدرضا الهیجان زاده می افزاید: در پی بارندگی های اخیر 
وضعیت رودخانه کرخه سیالبی شده و حجم عظیمی از آب 
به هورالعظیم هدایت شده است. به دلیل ورود حجم زیادی 
از سیالب به هورالعظیم، دریچه های بین حوضچه ها، همچنین 
دریچه های دایک مرزی بازگشایی شده و هم اکنون تعادل آبی 

در این تاالب برقرار شده است.
او می افزاید: به لطف بارش های اخیر تاالب های خوزستان و 
آبگیرهای فصلی پر از آب شده اند و کانون های گرد و شرق و 
جنوب شرق خوزستان یا به زیر آب رفتند و یا کشت دیم در 
آنها انجام شده که هم اکنون سبز هستند. خوشبختانه برخی از 
این کانون  ها هم به مرتع تبدیل شدند و این ها مجموع اتفاقات 
خوبی است که سبب شد کانون های شرق و جنوب شرق در 

پاییز امسال فعال نشوند.
مدیرکل محیط زیست خوزستان با بیان اینکه کانون های داخلی 
ریزگرد از اول آبان تاکنون فعال نشده اند، می گوید: پیش بینی ما 
این است که نه تنها در یک ماه و نیم مانده از زمستان پیش رو 
بلکه در بهار و تابستان سال آینده هم فقط کانون های خارجی 

ریزگرد ممکن است بر استان خوزستان تأثیر داشته باشند.
البته با توجه به بارش های نسبتًا  الهیجان زاده ادامه می دهد: 
از  مناسب در عراق احتماالً طوفان های خارجی گرد و غبار 

شدت کمتری نسبت به گذشته برخوردار باشند.
هرچند در روزهای اخیر سیالب رودخانه کرخه خسارت 800 
میلیاردی را به خوزستان تحمیل کرد اما به گفته کارشناسان این 
سیالب به دلیل کاهش ظرفیت رودخانه های به خاطر الیروبی 
نشدن در فصل خشکسالی اتفاق افتاد و می  شد این سیالب 
را با الیروبی به موقع مهار کرد. اما ورود آب با حجم زیاد به 
خوزستان نشان داد که کانون های گرد و غبار داخلی با رسیدن 
آب به این اراضی از بین می روند و مردم می توانند برای ماه های 

زیادی، هوای سالم تنفس کنند.

پیش بینی رشد معامالت مسکن در ایام 
پایانی سال

رییس اتحادیه مشاوران امالک اهواز گفت: پیش بینی می کنیم که 
اکنون با توجه به نزدیکی به ایام پایانی سال، شاهد روند رو به رشد 

معامالت مسکن در بحث خرید و فروش باشیم. 
قنبر علی زنگنه  با اشاره به روند معامالت مسکن در ایام پایانی سال 
اظهار کرد: قیمت مسکن در حال حاضر نهایت رشد خود را داشته 

است و دیگر افزایش پیدا نخواهد کرد.
وی افزود: با توجه به این شرایط در سال آینده شاهد رکود و ثبات 
قیمت در بازار مسکن خواهیم بود زیرا قیمت مسکن به میزان کافی 
افزایش داشته و بیشتر از این، افزایشی در بحث قیمت مسکن در 

بازار شاهد نخواهیم بود.
وضعیت  خصوص  در  اهواز  امالک  مشاوران  اتحادیه  رییس 
معامالت بازار مسکن تصریح کرد: همیشه عرف بر این بوده که 
پس از تعطیلی مدارس و پیش از سال نو، روند معامالت مسکن در 
بحث خرید و فروش رشد و جهش چشمگیری دارد و مردم در این 

زمینه نسبت به خرید و فروش مسکن اقدام می کنند.
زنگنه با اشاره به رکود کنونی معامالت در بحث خرید و فروش 
مسکن در بازار اهواز عنوان کرد: پیش بینی می کنیم که اکنون با 
توجه به نزدیکی به ایام پایانی سال، شاهد روند رو به رشد معامالت 

مسکن در بحث خرید و فروش باشیم.
وی ادامه داد: میزان معامالت از نظر درصدی با توجه به نزدیکی به 
ایام پایانی سال رشد خواهد داشت اما قیمت مسکن در این شرایط 

افزایش پیدا نخواهد کرد و ثبات بر قیمت ها حاکم خواهد بود.
رییس اتحادیه مشاوران امالک اهواز تصریح کرد: پیش بینی بعدی 
برای رشد میزان معامالت مربوط به ایام تابستان و پس از تعطیلی 
مدارس است. در آن زمان نیز تقاضا برای خرید و فروش مسکن 
میان مردم افزایش پیدا می کند و میزان معامالت در ان بازه زمانی 

نیز رشد خواهد داشت.

حقوق فعلی کارگران کفاف 29 درصد 
هزینه های آن ها را می دهد

عضو هیأت مدیره مجمع عالی کارگران ایران با بیان اینکه حقوق 
تنها 29 درصد از هزینه های معشیت کارگران را پوشش می دهد، 
گفت: قدرت خرید کارگران زیر 30 درصد است و نوسانات قیمت 
محصوالت اساسی در بازار به شکلی است که حقوق کارگران 

کفاف تامین این اقالم را نمی دهد. 
قدرت خرید  اهمیت حفظ  به  اشاره  با  راهداری زاده  محمدرضا 
کارگران اظهار کرد: اکنون هر تصمیمی در بحث افزایش مزد 
کارگران در شورای عالی کار گرفته شود، شامل سال آینده خواهد 
شد و با توجه به اینکه در روزهای پایان سال و عید نوروز قرار داریم، 

تغییری در مزد کارگران به وجود نخواهد آمد.
وی افزود: در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی کشور، حقوق 
تنها 29 درصد از هزینه های معیشت کارگران را پوشش می دهد و 
عمال افزایش حقوق اثر چندانی بر حل مشکالت کارگران نخواهد 
داشت و به هر میزان که حقوق افزایش پیدا کند مشکالت کارگران 

همچنان پابرجا خواهد بود.
عضو هیأت مدیره مجمع عالی کارگران ایران با بیان اینکه باید 
توازن قدرت خرید کارگران نسبت به بازار حفظ شود، تصریح کرد: 
باید قیمت ها به خصوص قیمت اقالم و کاالهای اساسی مورد نیاز 
مردم در بازار به ثباتی برسد تا کارگران بتوانند نسبت به تامین این 
اقالم ضروری اقدام کنند. نوسانات قیمت ها در بازار به شکلی است 

که حقوق کارگران کفاف تامین این اقالم را نمی دهد.
راهداری زاده با اشاره به اینکه قدرت خرید کارگران زیر 30 درصد 
است، عنوان کرد: اگر دولت تعهدات حاکمیتی خود را در بحث 
کارگاه های تولیدی اجرا کند، قطعا فشار از روی کارفرما برداشته 

خواهد شد و شرایط برای افزایش مزد نیز فراهم می شود.
وی ادامه داد: با توجه به این که قیمت اقالم اساسی همچنان در 
بازار باال است، توان خرید کارگران به شدت پایین آمده است و 
آن ها نمی توانند به راحتی زندگی روزانه خود را سپری کنند و کاالی 

اساسی مورد نیاز خود و خانواده خود را تامین کنند.

دولت خسارت وارده به مردم سیل زده 
خوزستان را پرداخت کند

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه دولت 
باید پس از ارزیابی خسارت های سیالب خوزستان همه حمایت های 
الزم را در بحث پرداخت خسارت انجام دهد، گفت: دولت قول داده 
است نهایت تالش و همکاری الزم را در بحث پرداخت خسارت 
سیالب به مناطق سیل زده خوزستان داشته باشد و در این زمینه 
انتظار نمایندگان استان نیز بر این است تا خسارت های سیالب به 

مردم پرداخت شود. 
علی ساری با اشاره به پیگیری های انجام گرفته در بحث جبران 
خسارت های سیالب خوزستان اظهار کرد: همه ارگان های مختلف 
دولت در خصوص اقدامات پیشگیرانه سیل در خوزستان اقدامات 
خوبی را انجام دادند و در زمان وقوع و پس از آن نیز تالش های 
بسیاری انجام گرفت تا شاهد کمترین خسارت در مناطق سیل 

زده باشیم.
وی افزود: در مناطقی از استان شاهد بروز خسارت سیالب به مزارع 
و روستاها بودیم و در آن مناطق نیز مدیریت بحران استان و سایر 
مسوالن حضور خوبی را به منظور حل مشکالت داشتند و از آن ها 

بابت تالش ها نهایت تشکر را داریم.
اینکه  بیان  با  اسالمی  در مجلس شورای  اهواز  مردم  نماینده 
دولت باید پس از ارزیابی خسارت های سیالب خوزستان همه 
حمایت های الزم را در بحث پرداخت خسارت انجام دهد، تصریح 
کرد: رییس دفتر رییس جمهور در مناطق سیل زده حضور پیدا کرد 
و در این زمینه امیدواریم نهایت همکاری از سوی دولت در بحث 

پرداخت خسارت های سیالب انجام گیرد.
ساری ادامه داد: دولت، ارتش، سپاه، بسیج، مردم و ... در زمان وقوع 
و پس از سیالب همکاری بسیار خوبی را از خود نشان دادند و در 
این زمینه شاهد تالش های بسیاری از سوی همه بخش ها بودیم 
تا کمترین خسارت در اثر سیالب به مزارع کشاورزی و مردم وارد 
شود. وی خاطرنشان کرد: دولت قول داده است نهایت تالش و 
همکاری الزم را در بحث پرداخت خسارت سیالب به مناطق سیل 
زده خوزستان داشته باشد و در این زمینه انتظار نمایندگان استان نیز 

بر این است تا خسارت سیالب به مردم پرداخت شود.

گالری انجمن هنرهای تجسمی خوزستان 
شرایط نمایشگاهی راندارد

 رییس هیات مدیره انجمن هنرهای تجسمی خوزستان گفت: 
شرایط  و  آمادگی  خوزستان  تجسمی  هنرهای  انجمن  گالری 
برگزاری برنامه های جانبی جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی 
فجر را دارا نیست. گالری انجمن هنرهای تجسمی خوزستان 

شرایط نمایشگاهی راندارد

محمد عدیلی پور در خصوص دلیل برگزاری نمایشگاه جنبی 
جشنواره هنرهای تجسمی فجر در گالری خصوصی افزود:گالری 
هنرهای تجسمی اهواز هنوز شرایط برگزاری جشنواره فجر که 
نیازمند شرایط حرفه ای ارایه آثار است را دارا نیست بدین منظور 
نمایشگاه ›چهل نمایشگاه، چهل شهر‹ در گالری خصوصی کینو 

اهواز برگزار شد.
وی گفت: گالری انجمن هنرهای تجسمی اهواز نیازمند تجهیزات 
اولیه مانند نور حرفه ای است که البته در خصوص این موضوع 
استاندار و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان وعده تجهیز 

این مکان را داده اند.
رییس هیات مدیره انجمن هنرهای تجسمی خوزستان ادامه داد: 
از زمان تشکیل هیات مدیره انجمن هنرهای تجسمی خوزستان 
تاکنون وضعیت انجمن تغییر آنچنانی نکرده و به تازگی پس از 
سه مرحله سرقت از این انجمن باالخره آب و برق انجمن وصل 

شده است.
وی ادامه داد: هم اکنون جلسات و کارگروه های پنج گانه در انجمن 
برگزار می شوند اما با نزدیک شدن به فصل گرما امکان برگزاری 

جلسات نیز از دست خواهد رفت.
 چهل نمایشگاه، چهل شهر؛ مهمان اهواز، 

دزفول و شوشتر
رییس هیات مدیره انجمن هنرهای تجسمی خوزستان با اشاره به 
نمایشگاه ›چهل نمایشگاه، چهل شهر‹ که هم اکنون در گالری 
کینو اهواز برپاست گفت: این نمایشگاه همزمان در 40 شهر ایران 
برپا است و در خوزستان نیز در شهرهای اهواز، دزفول و شوشتر 

برگزار شده است.
وی با بیان اینکه این نمایشگاه منتخبی از بهترین آثار هنرمندان 
در چهار دهه گذشته را در قالب های کالسیک و انتزاعی ارایه می 
دهد افزود:در این نمایشگاه تصویری از آثار هنرمندانی چون هانیبال 
الخاص، ایرج اسکندری، حبیب اله صادقی، احمد اسفندیاری، جالل 
شباهنگی، منوچهر معتبر، ایرج کریم خان زند و ... به نمایش درآمده 

است.
عدیلی پور ادامه داد: در این نمایشگاه تصویر آثار هنرمندان که 
توسط موزه هنرهای معاصر خریداری شده و در گنجینه نگهداری 
می شود در معرض دید قرار داده شده و با توجه به اینکه این آثار 
قیمتی هستند انتقال آنها از موزه هنرهای معاصر به شهرهای دیگر 
مشکل است چراکه نیاز به تیم حفاظتی، هزینه باالی بیمه و شرایط 
خاصی دارند که شهرها نمی توانند این شرایط را فراهم آورند مگر 

اینکه موزه هنرهای معاصر معتبری وجود داشته باشد.
وی گفت: موزه هنرهای معاصر اهواز با وجود این امکانات در اختیار 
پیمانکار است و هم اکنون نیز نمایشگاه گل و گیاه در آن برپا 

شده است.
به گزارش ایرنا نمایشگاه ›چهل نمایشگاه، چهل شهر‹ از 22بهمن 
کار خود را آغاز کرده است و تا 28 بهمن پذیرای عالقه مندان است

فرماندار اهواز:
کانال انتقال آب شهید چمران
 منطقه عین دو اهواز شکست

فرماندار اهواز گفت: کانال شهید چمران در مقابل منطقه عین 2 
اهواز از یک طرف شکسته شد و آب در حال جریان است؛ عرض 

این شکستگی حدود ۵ متر است.
کانال انتقال آب شهید چمران منطقه عین دو اهواز شکست

جمال عالمی نیسی  اظهار کرد: کانال شهید چمران در مقابل 
منطقه عین 2 اهواز از یک طرف شکسته شد و آب در حال جریان 

است. عرض این شکستگی حدود ۵ متر است.
فرماندار اهواز عنوان کرد: هم اکنون در منطقه حضور دارم و تمام 
نیروها و دستگاه ها را از شهرداری و فرمانداری بسیج کردیم که 

امروز این شکستگی ترمیم شود.
وی افزود: در حال حاضر آب به سمت زمین های غیرقابل کشت 
و شوره زار در حرکت است. قبل از رسیدن آب به منطقه عین 2 راه 

آن را سد می کنیم.
وی افزود: هیچ گونه خطری برای حمیدیه و اهواز وجود ندارد و راه 

ارتباطی این دو شهر نیز با مشکل مواجه نشده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، سردهنه آبگیر و کانال انتقال آب 
این  شهید چمران در شمال شهر حمیدیه ساخته شده است. 
تاسیسات آب مورد نیاز حدود 120 هزار هکتار اراضی تحت پوشش 
پروژه های شهید چمران و دشت آزادگان را تامین و منتقل می کند.

عملیات احداث سردهنه آبگیر و کانال انتقال آب شهید چمران در 
سال 1389 به پایان رسیده است. خاکبرداری عمیق در زمین های 
سنگی، عبور از مسیرهای ماسه ای و انجام عملیات در زیر تراز 

آب های زیرزمینی از مهم ترین ویژگی های این پروژه  است

قدیمی ترین ایرالین غیرنظامی ایران 
به مزایده گذاشته شد

شرکت هواپیمایی کارون که از آن به عنوان قدیمی ترین ایرالین 
غیرنظامی ایران نام برده می شود، قرار است از طریق مزایده واگذار 
شود.  براساس دو نوبت آگهی مزایده ای که طی روزهای گذشته 
در یکی از روزنامه ها منتشر شده، یکی از شرکت های زیرمجموعه 
های صندوق بازنشستگی صنعت نفت که در حال حاضر مالکیت 
شرکت هواپیمایی کارون را در اختیار دارد، قصد دارد 100 درصد 
سهام آن را واگذار کند.   براساس اطالعات مندرج در آگهی مزایده، 
مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ دوشنبه 1۵ بهمن ماه تا دوشنبه 
29بهمن ماه جاری است و پیشنهادات باید تا ساعت 1۶ روز سه 

شنبه 30 بهمن ماه ارائه گردد.
پاکات پیشنهاد قرار است چهارشنبه یکم اسفندماه گشوده شود.

شرکت هواپیمایی کارون به عنوان اولین ایرالین غیرنظامی صنعت 
هوایی کشور،  ابتدا با هدف پشتیبانی از عملیات اکتشاف،  استخراج 
و توسعة عملیاتی در مناطق نفت خیز جنوب فعالیت خود را در سال 
130۵ با نام »شرکت خدمات هوایی« آغاز کرد، سپس از واحدی 
تحت مدیریت مناطق نفت خیز به صورت شرکتی مستقل ارتقاء 
یافت و به عنوان »شرکت حمل و نقل هوایی ایران – نفت«، زیر 

مجموعة شرکت ملی نفت ایران  قرار گرفت.
در سال 1379 سهام شرکت به صندوق بازنشستگی کارکنان 
صنعت نفت واگذار و به »شرکت هواپیمایی نفت ایران« تغییر نام 
داد، نهایتاً این شرکت درسال 139۵ باهدف توسعة ناوگان و معرفی 
خود به عموم و ارائه خدمات مطلوب تر به تمامی آحاد جامعه نام 

خود را به  »شرکت هواپیمایی کارون« تغییر داد.
ناوگان این ایرالین را 4 فروند فوکر 100 به ظرفیت هر کدام 100 
نفر، 4 فروند فوکر ۵0 هر کدام به ظرفیت ۵0 نفر و یک فروند 

بوئینگ 737 به ظرفیت 14۵ نفر تشکیل می دهند.
به گفته نوراهلل رضایی نیارکی، مدیرعامل کارون ، این ایرالین 

خصولتی-دولتی است. 
باید امیدوار بود این واگذاری به سرنوشت برخی واگذاری های 
صاحب  خریداری  و  نشود  دچار  گذشته  سالهای  ساز  حاشیه 

صالحیت سکان آن را بدست بگیرد. 

»عماد« چشم انتظار یاری خیران

استاندار خوزستان: تاثیر گرانی ها بر امنیت غذایی خانوارها بررسی شود

خداحافظی موقت ریزگردهای داخلی با خوزستان
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  اتوبوس در بافت شهری از اهمیت به سزایی برخوردار 
است چرا که درصد قابل توجهی از تردد شهروندان با آن 
صورت می گیرد اما پای صحبت های شهروندان اهوازی 
که بنشینید همگی از عدم وجود احترامِ شهروندی که 
باید همزمان با ارائه خدمات شهرداری به شهروندان تعلق 

بگیرد سخن می گویند.
شروع روند تعویض کارت های اتوبوس نیز برای مردم 
قوانینی با خود آورد که تغییر نرخ کرایه  با کارت و بدون 
کارت یکی از آن موارد بود، اینکه اگر کارت شهروندی 
نداشته باشید طبق قانون موظفید 800تومان کرایه بدهید 
و چون رانندگن ناوگان حمل ونقل عمومی پول خرد 

ندارند پس کرایه شما ۱000تومان است.
کوی  بنی هاشم،  چون  پرترددی  مناطق  اتوبوس های 
علوی، سه راه و چنیبه  نیز با وجود فرسودگِی بیش از 
حد مجاز همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند؛ مسئله 
کف  در  که  است  خوردگی هایی  دیگر،  توجه  قابل 
اتوبوس های برخی از این خطوط شاهد آن هستیم و 
اگر درایت راننده ها مبنی بر پوشاندن این خوردگی ها با 
تکه های چوب و...نبود شاهد اتفاقات ناگواری می بودیم.
من آنقدرها جوان نیستم که سرپا بایستم

ام حسن، بانوی ۶0وچندساله ای است که به قول خودش 
»مشکالت اقتصادی« او را مجبور به استفاده از ناوگان 
حمل ونقل عمومی کرده است؛ او می گفت کسی را ندارد 
و برای انجام کارهای اداری، خرید و ویزیت دکترش 

ناچار است از اتوبوس استفاده کند. 
از  ایستادن  سرپا  که  اتوبوس هایی 
کم کم  اما  نامتعارف  اولویت های 
متعارف شده شان شده است؛ ام حسن 
نیستم  آنقدرها جوان  من  داد:  ادامه 
که سرپا بایستم اما معموال به علت 
هجوم جمعیت، جایی برای نشستن 
کارت  با  کرایه  می گویند  نیست؛ 
مِن  اما  500تومان)۴80تومان( است 
پیرزن که توانایی صف گرفتن برای 

شارژ کردن کارتم را ندارم و خیلی وقت ها تازه وقتی 
سوار اتوبوس می شوم یادم می آید که کارتم شارژ ندارد 

باید ۱000تومان کرایه بدهم.
به او میگویم ام حسن می دانستی کرایه اتوبوس بدون 
کارت 800تومان است؟ ام حسن با تعجب نگاهم می کند 
و می گوید: حاال من پیرزنم و متعلق به عهد بوق ، اما تو 
که جوانی چرا این را می گویی؟! با خنده گفتم: مگر من 
چه گفتم بی بی؟ ام حسن دستم را گرفت و ادامه داد: 
چیزی نگفتی دخترم، اما 800تومان بودن کرایه چه فرقی 
می کند؟ ُخردترین پوِل جیب این مردم 500تومان است 
پس چطور توقع داری 800تومان بدهند؟ ۱00تومان و 
200تومان پوِل قدیم است این ها هم سوءاستفاده می کنند 

و ۱000 تومان می گیرند.
تعداد اتوبوس ها کم و بی نظمی زیاد است

شیرین محمودی معلم پایه ابتدایی است که از خط 
اتوبوس گلستان استفاده می کند او با اشاره به وضعیت 
در  گفت:  کشور  شهرهای  دیگر  در  اتوبوس رانی 
کالن شهرهایی مانند تهران، مشهد و شیراز اتوبوس ها 
دولتی است و به تبع آن نرخ های کرایه، دولتی تعیین 
می شود اما متاسفانه در اهواز برای تعیین نرخ کرایه 
سرخود کار می کنند و وقتی هم اعتراضی داشته باشی با 

جواب »اتوبوس خصوصی است« مواجه میشوی.
او ادامه داد: قبل ترها وضع اتوبوس ها به شکلی بود که 
وقتی در ایستگاه ایستاده ای ۳اتوبوس همزمان با هم 
می آمدند و مسافران حق انتخاب داشتند و کسی سرپا 
نمی ایستاد اما در حال حاضر اینگونه نیست و برای مثال 
در همین مسیر گلستان تنها یک خط اتوبوس وجود دارد 
که اگر مشکلی پیش نیاید تنها راس ساعت مشخصی 
می آید و می رود و در صورت دیررسیدن ناچاریم از 
تاکسی استفاده کنیم، بهتر بود شرایطی فراهم می شد 
تا اتوبوس ها با فاصله کم بیایند تا در وقت و هزینه 

شهروندان صرفه جویی شود اما متاسفانه تعداد اتوبوس ها 
کم و بی نظمی فراوان است. این معلم ابتدایی گفت: 
فرسودگی اتوبوس ها به کنار اما برخورد بعضی رانندگان 
به خصوص با خانم ها غیرمحترمانه است؛ البته اینکه 
شهروندان درمواردی قوانین را رعایت نکرده و اقدام به 

تهیه کارت های شهروند نمی کنند نیز قابل انکار نیست.
در برابر عوارضی که می گیرید

 لطفا خدمات دهید
معصومه باوی زاده، دانشجوی مترجمی زبان انگلیسی 
است که از خط اتوبوس پردیس برای رفت وآمدش 
استفاده می کند، با اینکه عجله داشت اما با دقت به 
سواالتم گوش داد، او گفت:طبق معمول فقط قیمت ها 
افزایش پیدا کرده و نه وضعیت فعلی بهتر شده و نه حتی 
به تعداد اتوبوس ها افزوده شده است؛ استان خوزستان و 
باالخص شهرما در بیشتر ماه های سال آب وهوای گرمی 
دارد اما خدماتی که شهروندان در قبال این وضعیت 
سیستم های  جز  چیزی  می کنند  دریافت  نامطلوب 

تهویه ای دائم المشکل نیست!
مردم  از  که  عوارضی  برابر  در  امیدوارم  داد:  ادامه  او 
گرفته می شود خدمات مناسبی از جمله افزایش تعداد 
نیزارائه دهند؛  بهبود کیفیت خطوط را  اتوبوس ها و 
همچنین برخورد برخی راننده ها در شان شهروندان 
نیست و نیاز به فرهنگ سازی در این زمینه بسیار است، 

هرچند توقعات باید متقابل باشد.

خواسته ما استفاده شهروندان
 از خدمات فناوری است

سید کوروش حسینی زاده، مدیرعامل سازمان اتوبوس رانی 
اهواز در پاسخ به علت افزایش نرخ کرایه ها، اظهار کرد: 
افزایش نرخ کرایه ها را تنها در ابتدای سال داشتیم و بعد 
از آن هیچ افزایش نرخی وجود نداشت؛ در دهم دی ماه 
سال جاری بعد از 5سال، نرم افزار هوشمندسازی بلیط 
الکترونیکی اهواز را براساس تغییرات تکنولوژی در 

کشور و دنیا، به روزرسانی کردیم.
وی افزود: به هر اندازه که جلوتر برویم و پیشرفت داشته 
باشیم به تبع آن نیز نیازها تغییر می کند؛ در سیستم دولت 
الکترونیک نیز یک سری تغییرات کشوری به وجود آمد 
و شرکت های دانش بنیان، خواسته هایشان را براساس نیاز 
مردم تغییر دادند لذا تصمیم گرفتیم تا در حوزه حمل ونقل 
با به روزرسانی این نرم افزار باعث شویم تا شهروندان از 

خدمات فناوری بهره مند شوند.
تمام کشور، کارت های  زاده عنوان کرد: در  حسینی 
و  می شوند  تولید  شهرداری ها  توسط  شهروندی 
شهروندان در حوزه های خدماتی از آن استفاده می کنند؛ 
ما نیز در اهواز به دنبال این هستیم که در سال های آینده، 
بقیه خدماتمان را در شهرداری به وسیله همین کارت ها 
پوشش دهیم؛ در حال حاضر در کل کشور از این کارت 
در سیستم بلیط الکترونیک ) اتوبوس، مینی بوس، مترو 
و تاکسی( استفاده می شود که به تبع آن در اهواز نیز 
یک سری تغییرات را در اتوبوس ها برای استفاده از این 
کارت ها ایجاد کردیم که به صورت آزمایشی در دست 
اجرا است تا در یک ماه و پس از برطرف شدن ایراد و 

نواقص احتمالی، به صورت کامل جایگزین شوند.
وی ادامه داد: بخشی از این پروژه در تاکسی ها نیز انجام 
شده است که پس از تکمیل اتوبوس ها، کلید آن را 
خواهیم زد؛ در صورت راه اندازی مترو نیز از این کارت ها 

استفاده خواهد شد.

در  کرد:  بیان  اهواز  اتوبوسرانی  سازمان  مدیرعامل 
سازمان های شهرداری کشور تصمیماتی مبنی بر رینگ 
شدن کارت های شهروندی در کالن شهرها تا سال آینده 
گرفته شده است که طبق آن هر شهروند با مسافرت به 
شهر دیگر برای استفاده از وسایل نقلیه عمومی آن شهر 
دیگر نیازی به تهیه کارت جدید نداشته و می تواند از 

کارت شهروندی شهر خود استفاده کند.
وی در پاسخ به علت 800تومان بودن کرایه اتوبوس 
استفاده  شهروندی  کارت  از  که  شهروندانی  برای 
نمی کنند، افزود: این به علت شیوه نامه است و به این 
خاطر عملی شده تا بتوانیم بحث الکترونیکی شدن و 
استفاده از کارت های هوشمند شهروندی را در میان مردم 
فرهنگ سازی کنیم؛ لذا در قانون نرخ کرایه ها این تبصره 
را گذاشتند که در صورت تهیه کارت شهروندی شما 
همان نرخ مصوب شورای شهرها را پرداخت می کنید 
اما چنانچه شهروندی از این کارت ها استفاده نکند باید 
دوبرابر نرخ را پرداخت کند و تمام این ها به این دلیل 
است که  شهروندان را به استفاده از کارت شهروندی 

ترغیب کنند.
60درصد اتوبوس های اهواز 

فرسوده هستند
حسینی در تشریح علت فرسودگی اتوبوس ها، عنوان 
کرد: طبق فرمول های حمل ونقلی، در شهر اهواز به 
850دستگاه اتوبوس نیاز است و این در حالی است که 
ما تنها 225 دستگاه اتوبوس داریم که 
حتی بیش از ۶0درصدشان قدیمی و 
فرسوده هستند و در سال های گذشته 
نیز به دلیل باال بودن قیمت اتوبوس ها، 
تعداد کمی اتوبوس خریداری شده 

بود.
وی ادامه داد: اتوبوس ها تحت تاثیر 
شرایط آب وهوایی در استان خوزستان 
استان ها  دیگر  از  سریع تر  اهواز،  و 
فرسوده می شوند؛ بالی اتوبوس برای 
نابودی و فرسودگی، خاک است و این در حالی است 
که در 5سال گذشته شاهد افزایش غلظت گردوخاک و 
ریزگردها در استان بودیم؛ همچنین آفتاب و گرمایی که 
در 8ماه سال با آن مواجهیم دالیل دیگری بر فرسودگی 
اتوبوس ها است؛ در  نابودی سیستم های وایرینگ  و 
دستورالعمل ها متوسط عمر هر اتوبوس ۱0سال است 

اما در اهواز به ۶سال رسیده است.
مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی اهواز در پاسخ به اقدامات 
انجام شده جهت افزایش تعداد اتوبوس ها، بیان کرد: 
سال گذشته، شهرداری اهواز توانست وام کم بهره ای را 
از وزارت کشور دریافت کند که به وسیله آن توانستیم 
52دستگاه اتوبوس و ۹دستگاه مینی بوس را به ارزش 
580میلیون تومان خریداری کرده و به ناوگان حمل ونقل 
عمومی اضافه کنیم، ارزش این اتوبوس ها و مینی بوس ها 
با تغییر وضع اقتصادی به ۱میلیارد و 500میلیون تومان 
افزیش پیدا کرده است و به علت محدودیت منابع مالی 
در حال حاضر نمی توانیم افزایشی را در تعداد واحدهای 

اتوبوس داشته باشیم.
وضعیت  بهبود  در  نیز  شهروندی  فرهنگ  رعایت   
تمام  اینکه  نیست،  بی تاثیر  اتوبوس های سطح شهر 
اشکاالت را متوجه سازمان و یا نهاد خاصی کنیم و یا 
بالعکس، تمام توقعات را از شهروندان داشته باشیم قطعا 
غلط است بلکه باید متقابال و همگام باهم برای ساختن 
شهری زیبا تالش کنیم؛ مسووالن پیگیر افزایش تعداد 
دستگاه های ناوگان حمل ونقل عمومی باشند، شهروندان 
کارت های شهروندی را تهیه و برای کودکانشان نیز کرایه 
پرداخت کنند، اگر خرید میوه و ماهی و..داریم قبل از 
سوار شدن به اتوبوس از سالم بودن کیسه ها مطمئن 
شویم این ها تنها بخشی از اقدامات متقابلی است که 
در افزایش کیفیت استفاده از وسایل نقلیه عمومی موثر 

هستند که نباید از آن ها غافل شد.

نا به سامانی نرخ کرایه
 اتوبوس های شهری در اهواز

وارد ایستگاه های اتوبوس اهواز که می شوید فرسودگی ناوگان حمل ونقل عمومی بیش از هر چیز دیگری توجه شما را به خود جلب می کند؛
 وضعیت به این صورت نیست که شاهد هیچ اتوبوِس تازه نفسی نباشید اما تعداد آن ها حتی رقیب خوبی برای تعداد انگشتان دست نیست.

رئیس موسسه تحقیقات آب با تاکید بر اینکه مخالف گفتن واقعیت ها به جامعه نیستیم، 
گفت: گزارش مرکز پژوهش های مجلس مبنی بر تنش آب، مبنای علمی مشخص 

و قوی ندارد.
 دی ماه سال جاری مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی طی گزارش آخرین 
وضعیت آب شرب در کشور از جنبه های مختلف را بررسی کرد. بر اساس این گزارش 
در تابستان سال 1397 به دلیل کاهش بارشها در سال آبی 1397-139۶ و برخی 
دالیل دیگر، مناطق زیادی از کشور تحت تنش آب شرب قرار گرفت. در این تابستان 
جمعیت شهری و روستایی بالغ بر 3۶ میلیون نفر )معادل 4۶ درصد جمعیت کشور( 
تحت تنش آب شرب قرار گرفت. این گزارش در ادامه افزوده که پیش بینی ها حاکی 
از آن است که با فرض ادامه روند موجود، در سال 1400 جمعیت تحت تنش آب شرب 
به 80 درصد جمعیت کل کشور می رسد. مسئله قابل تاملی که به نظر می رسد به دور 
از واقعیت باشد. چرا که اگر با چنین فرضیاتی وضعیت آبی کشور در سال 1400 پیش 
بینی شود بدون شک کشور دچار بحران های عدیده ای خواهد شد. به همین منظور 
گفتگویی را با دکتر مرتضی افتخاری، رئیس موسسه تحقیقات آب کشور داشتیم تا 
ابعاد مختلف این گزارش را بررسی کنیم. افتخاری معتقد است که شاخص های اندازه 
گیری و روشهای استفاده شده در این گزارش مبنای علمی مشخص و قوی ندارد. 
بنابراین مطرح کردن مواردی نظیر اینکه 80 درصد جمعیت کشور در سال 1400 دچار 
تنش ابی خواهند شد از پایه بی اساس است. در ادامه برخی از نکاتی که وی درباره این 

گزارش مطرح کرده است را می خوانید.
سه اشتباه بزرگ!

مرتضی افتخاری با اشاره به پژوهش فوق اظهار داشت: اولین نکته ای که باید به آن 
اشاره کرد، استفاده از واژه آب شرب در این گزارش است. بهتر بود که به جای آب شرب 
از آب شهری و روستایی استفاده می شد چراکه زمانی که از آب شرب استفاده میکنیم، 

خوانندگان گمان میکنند منظور آب شرب نوشیدنی است. 
در حالی که در اینجا منظور آب شهری و روستایی است که 

شامل آب بهداشت، شرب و ... می شود.
دومین نکته ای که در این گزارش حائز اهمیت است 
مربوط به جدول تنش آبی است که جدول شماره ۶ است. 
در این جدول سه وضعیت زرد و نارنجی و قرمز تعریف 
شده است. در این جدول شاخص، پیک مصرف در تابستان 
مدنظر قرار گرفته است. از طرفی جمعیتی که در این جدول 
تحت تنش آبی قرار گرفته را هم معطوف به همان بازه 
زمانی تابستان در نظر گرفته است. با این شرایط این نوع 
شاخص گذاری ایراد دارد. از طرفی این نوع شاخص گذاری 

به منبع مشخصی ارجاع داده نشده که الگوی مشخصی را معرفی نماید. کافی است 
برخی از این اعداد و ارقام ذکر شده را باال و پایین کنیم، آنجاست که این جدول دچار 
تغییرات زیادی خواهد شد. الزم به ذکر است که تمامی شهرها در یک بازه زمانی 
مشخص پیک مصرف آب را نخواهند داشت و اینکه پیک مصرف در تابستان در کل 
روزها اتفاق نخواهد افتاد. بنابراین اینکه بخواهیم این شاخص ها را به کل روز و ماه و 
بعد کل کشور تعمیم دهیم دچار اشتباه شده ایم. نکته سوم مربوط به پیش بینی تنش 
های آبی برای سال 1400 است. بر اساس شاخص های سال آبی 97 – 9۶ سال آبی 
1400 نیز پیش بینی شده است. اول اینکه در این گزارش روش این پیش بینی توضیح 
داده نشده است. دوم اینکه ممکن است در سال 1400 ما دچار خشکسالی نباشیم و 
وضعیت ترسالی خوبی داشته باشیم. بنابراین اگر برای سال 1400 پیش بینی شرایط 
بحرانی را میکنیم، خوب است که سناریوهای خوش بینانه را نیز مدنظر قرار دهیم. در 
نظر بگیرید که همین سال آبی کنونی در سال های آینده تکرار شود. آیا باز هم این حد 
از تنش آبیی که پیش بینی شده است را خواهیم داشت؟ ذکر این نکته حائز اهمیت 
است که شاخص اندازه گیری تنش آبی در سال 1400 در این گزارش موضعی، مقطعی 

و لحظه ای است که این نوع شاخص گذاری دچار اشکال است.
واقعیت های گفته شده مبنای علمی ندارند

افتخاری در پاسخ به این سئوال که هدف چنین گزارش هایی در این مقاطع زمانی چه 
می تواند باشد؟، گفت: به نظر می آید که چنین گزارش هایی به دنبال کمک کردن به 
شرایط آبی کشور هستند، اما روش مناسبی را انتخاب نکرده اند. این گزارش یک سری 
نقاط قوت و یکسری نقاط ضعف به همراه دارد. با این حال اینکه بخواهیم با چنین 
گزارش هایی پیش بینی کنیم که در سال 1400 حدود ۵0 میلیون نفر یا 80 درصد 
جمعیت کشور دچار تنش آبی خواهند شد پیامدهای منفی فراوانی را در جامعه و افکار 

عمومی خواهد داشت. ما مخالف گفتن واقعیت ها به جامعه نیستیم اما واقعیت هایی که 
پایه علمی مشخصی و قوی تری داشته باشند.

لزوم تعیین توارن بین تولید و مصرف آب
رئیس موسسه تحقیقات آب نیز با تاکید بر این مسئله که باید بین تولید و مصرف آب 
یک توازن ایجاد شود، اظهار داشت: متاسفانه در شرایط کنونی روند مصرف از تولید 
سبقت گرفته است. تقریبا از تمامی ظرفیت های آبی کشور از جمله سد سازی و انتقال 
آب و انتقال حوضه به حوضه استفاده کرده ایم اما سیستم های مصرف هنوز تحت 
کنترل نیستند و به همان روش قدیمی در حال کار هستند. البته در برخی از مناطق 
اصالح شده است. به عبارتی در حال حاضر دچار خشکسالی بین مصرف و تولید 
هستیم. مثل این میماند که پدر خانواده هرچقدر هم که درآمد داشته باشد به علت 
ولخرجی های اعضای خانواده بازهم دچار بحران مالی باشند. بنابراین اگر بخواهیم 
در آینده دچار بحران نشویم باید مصرف آب را مدیریت کنیم. در حال حاضر دچار 
بحران مصرف آب هستیم که اگر این بحران دیده نشود در آینده دچار بحران کمبود 

آب خواهیم شد.
وی همچنین با اشاره به این مسئله که روال کنونی تولید و مصرف آب باید اصالح 
شود، تصریح کرد: اگر روال کنونی مصرف آب مدیریت نشود در آینده دچار مشکالتی 
خواهیم شد. نه به این معنا که دچار بحران شویم اما قطعا دچار مشکالت عدیده خواهیم 
شد. باید مصرف آب را مطابق شرایط کشور کنیم. در حال حاضر میزان مصرف آب برابر 

با تولید آب کشوری نیست که شرایط کم آبی را تجربه می کند.
پازل ۱00 تکه ساماندهی مصرف آب

مرتضی افتخاری در ادامه در پاسخ به این سوال که مسئولیت ساماندهی مدیریت 
مصرف آب با چه کسی و چه نهادی است، بیان داشت: ساماندهی موضوع آب در 
کشور به مانند یک پازل 100 تکه است که شاید 30 تکه آن مربوط به وزارت نیرو 
باشد، اما مابقی آنها مربوط به سایر نهادهایی است که در 
موضوع آب دخیل هستند. قوه قضاییه و قوه مقننه در این 
مسئله نقشی مهم را می توانند ایفا کنند. به عنوان مثال 
در حوزه کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی نقش مهمی در 
سهمیه بندی آب زمین های کشاورزی دارد. باید آب را 
بر اساس ظرفیت های کشور اختصاص دهد. یا سازمان 
محیط زیست در جلوگیری از آلوده شدن آبها نقش به 
سزایی دارد که باید به شدت پیگیر باشند و اجازه ندهند آب 
های کشور به راحتی با پسماندها آلوده شوند. همانطور که 
اشاره کردم قوه مقننه می تواند با قانون گذاری در این حوزه 

نقش کلیدی را ایفا کند.
در برخی از کشورهای دنیا درباره تعدادی از رودخانه ها قوانین خاصی را وضع کرده اند. 
خوب چرا ما از چنین الگوهایی پیروی نکنیم. چرا امروز باید وضعیت رودخانه کارون 
این چنین باشد؟ در نتیجه مسئولیت ساماندهی مدیریت مصرف آب به نهادها و سازمان 

های متعددی مربوط می شود.

ضرورت اجرای برخی الگوهای مصرف
رئیس موسسه تحقیقات آب همچنین با تشریح این موضوع که استفاده از برخی روش 
می تواند به جلوگیری از مشکالت آبی در سال های آینده کمک کند، گفت: می توانیم 
در تمامی شهرهای کشور بخشی از منابع آب را به آب شرب نوشیدنی مردم اختصاص 
دهیم. تقریبا هر نفر در روز ۵ لیتر آب شرب نوشیدنی نیاز دارد. با این شرایط میتوانیم 
منابع با کیفیت را به آب نوشیدنی اختصاص و در برخی از ایستگاه های مشخص به 

مردم تحویل دهیم. چیزی شبیه سیستم بسته بندی آب را می توان اجرایی کرد.
در حال حاضر در بندرعباس در فصل تابستان به دلیل برخی از مشکالت مربوط به 
کیفیت آب، تحویل آب شرب نوشیدنی با کیفیت در ایستگاه های مشخص به صورت 
خودجوش در بین مردم رایج شده است. یا در برخی از نقاط دیگر کشور منبع آب شرب 
نوشیدنی در منازل تعبیه شده است. اگر چنین الگوهایی در تمامی شهرهای کشور 
اجرایی شود آن موقع می توان آب سیستم لوله کشی را به سایر مصارف اختصاص داد. 
آبی که دیگر نیاز نیست با دقت باال تصفیه شود. در این حالت کمک قابل توجهی به 
شرایط آبی کشور می شود و می توان از هدر رفت آب جلوگیری کرد. البته چنین روش 
هایی از نظر علمی ثابت شده و قابل اجرا هستند اما به نظر می رسد در شرایط فعلی 

کشور قابل اجرا نباشد چراکه منابع قابل توجهی را نیاز دارد.
مهر - محسن پور عرب 
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

گزارش

از نفسشان گذشتند تا نفس هاي ما به شماره نيفتد

به گزارش »جوان« مدت هاس��ت كه كش��ور 
عزيزمان در معرض تهديدهايي قرار دارد كه 
از س��وي گروه هاي فربه ش��ده تروريستي به 
آن تحميل مي شود. تروريست هايي كه دامنه 
آتششان سراسر كش��ورهاي منطقه و حتي 
اروپا را فراگرفته اس��ت. آتش��ي كه به تازگي 
ش��رحه هايي از آن به پايتخت كشورمان نيز 
كشيده شد و شاهد بوديم كه چطور گروه هاي 
تروريستي به مجلس شوراي اسالمي و مرقد 
مطهر حضرت امام خميني)ره( حمله كردند. 
جنگ اما تا پيش از اين اتفاق به ايران عزيزمان 
تحميل ش��ده بود. نبردي س��خت و دردناك 
كه بزرگمردان��ي چون مدافع��ان حرم باعث 
شدند دامنه ويرانگرش از شام و عراق به داخل 
كشورمان سرايت نكند. وگرنه كه حلب چيزي 
از اصفهان كم نداشت و تهران چيزي از دمشق 

بيش نداشت!
همين چند وقت پيش بود كه يك فرصت طلب 
ورشكسته سياس��ي، براي كاس��بي رأي در 
انتخابات رياس��ت جمه��وري اتهام هايي به 
مدافعان حرم وارد كرده بود كه به جاي خون 
دادن بهتر بود با تروريس��ت ها وارد گفتمان 

و مذاكره مي ش��دند! خب حاال ك��ه تهران از 
آتش قهر سلفي ها در امان نمانده، بفرماييد با 

حمله كنندگان به مجلس مذاكره كنيد!
بايد قبول كنيم يكس��ري از مردم كشورمان 
)هرچن��د تعدادش��ان زياد هم نباش��د( فكر 
مي كنند امنيت يك امر بديهي است و اين حق 
ايرانيان آريايي نژاد است كه في نفسه در امنيت 
به سرببرند. همين ها هنگام جنگ تحميلي از 
جنگ بين عرب و عجم حرف مي زدند و انواع 
و اقس��ام تهمت ها و هجمه ها را به دامن پاك 
رزمنده ها وارد مي كردند. اينها يا چشم هايشان 
كور و گوش هايشان كر بود، يا نمي خواستند 

اين واقعيت را بپذيرند كه اص��اًل ما به جنگ 
صدام نرفتيم و او به ما حمله كرد. 

از همان اول انق��الب ماجرا به اين ترتيب رقم 
مي خورد كه يكس��ري از جان و هستي شان 
براي امنيت و آباداني كشورمان مي گذشتند 
و يكسري به جاي تشكر غر مي زدند! البته اگر 
توجه داشته باشيم كه امنيت ارث پدري ايشان 
است، شايد ما هم مي توانس��تيم به آنها حق 
بدهيم كه از دفاعي مشروع و مقدس در برابر 

هجمه كنندگان بعثي ناراحت هم باشند!
بعد از اتمام جن��گ مدت ها طول كش��يد تا 
فرهنگسازي مناسب در خصوص ارزش هاي 
جانبازي رزمندگان و ايثارگري مردم ايران در 
دفاع مقدس جا بيفتد. اما نفاق معاندان برجاي 
خود باقي بود. اين نفاق بعدها در دهه 70 و 80 
با طرح سؤال هايي سعي كرد همچنان به دفاع 
مقدس بتازد. با اين وجود كفه ترازو به سمت 
ارزش هاي جنگ تحميلي چربيد و رفته رفته 
فضاي فكري جامعه مان به تمجيد و تكريم از 

شهداي دفاع مقدس پرداخت. 
چون نفاق پابرج��ا بود، نياز ب��ه اتفاقي ديگر 
داش��تيم تا آتش زي��ر خاكس��تر ياوه گويان 

دوب��اره زبانه بكش��د. آنه��ا كه با حل��ول ماه 
درخش��ان مدافعان حرم، دوب��اره فرصت را 
غنيمت شمردند و باز شروع به شبهه افكني و 
تهمت پراكني كردند. تهمت هايي كه متأسفانه 
تعداد قابل توجهي از مردم كش��ورمان را نيز 
فريب داد و شاهد هجمه هاي شديدي به اين 

جبهه بوديم. 
اين روزها كه پايتخت كشورمان مانند اوايل 
دهه 60 باز صداي رگبار شليك تروريست ها را 
مي شنود! شايد خوش خياالني كه امنيت را از 
كوروش كبير به ارث برده اند، بيدار شوند و دور 
و بر خود را بهتر ببينن��د. به عراقي نگاه كنند 
كه تا همين دو س��ال قبل بيش از 60 درصد 
خاكش به تص��رف داعش درآمده ب��ود و اگر 
نبود كمك هاي رزمندگان كشورمان، به حتم 
اكنون به جاي كش��ور عراق با دولت اسالمي 

عراق و شام همسايه بوديم! 
در پايان يادمان نرود شهيد مهدي عليدوست 
و فرزن��دش نف��س را. اگ��ر نمي توانيم مثل 
عليدوست ها مرد باشيم و مردانه براي آرامش 
و عزت ايران اس��المي ق��دم برداريم، حداقل 
مراقب باشيم چه از دهانمان خارج مي شود تا 
فرداي قيامت شرمنده خون اين شهداي عزيز 
نباش��يم. آقا مهدي نفس را گذاشت و رفت تا 

نفس هاي ما به شماره نيفتد. 

  عليرضا محمدي
»دوست داشتم وقتي که باز مي گفتي دهدي جون پيش�ت بودم، ولي چاره اي نيست. 
من و دوس�تام رفتيم تا تو و امثال تو در آرامش زندگي کنيد. دوس�تت دارم نفس�م.« 
اين جمالت بخش�ي از وصيتنامه ش�هيد مدافع حرم مهدي عليدوس�ت به فرزندش 
است. يا شايد به همه فرزندان ايران اسالمي که ش�رق و غرب کشورشان مدت هاست 
ش�اهد حضور گروه هاي تروريس�تي اس�ت. گرگ ه�اي گرس�نه اي که زوزه کش�ان 
در انتظ�ار يافتن فرصتي هس�تند تا ب�ه آرامش اي�ن مرز و ب�وم خدش�ه وارد کنند. 

پدر شهيدتان س�ابقه فعاليت انقالبي 
هم داشتند؟

پدرم اصالتاً متولد كرج است اما محل زندگي شان 
نظام آباد تهران بود. اي��ن محله نزديك به مراكز 
اصلي راهپيمايي و تظاهرات مردمي بود. ايشان 
در زمان انقالب سرباز بود و مشغول خدمت؛ وقتي 
امام خميني دستور فرار از پادگان ها را صادر كرد، 
همراه دوستانش��ان از پادگان ها فرار كردند. به 
دنبال آن پدر در جريان مس��تقيم فعاليت هاي 
انقالبي قرار گرفته و در اشغال كالنتري محل و 

پادگان همراهي و همكاري داشت. 
گويا ش�هيد نصيري از اولين دوره هاي 
تش�كيل س�پاه وارد اين نهاد انقالبي 

شده بود؟
بله شهيد نصيري در تشكيل س��پاه پاسداران 
كرج سهم بسزايي داش��ت. حاج شعبان بعد از 
پيروزي انقالب اس��المي به كرج آمد و در سال 
1360 ازدواج كرد. من در س��ال 1361به دنيا 
آمدم. پدرم فعاليت هاي زيادي در سپاه داشت. 
از آموزش و اعزام نيروها در اردوگاه شهيد باهنر 
گرفته تا كارهاي ديگر. اين اقدامات بعد از جنگ 
هم همچنان ادامه داشت. پدر از اولين كساني بود 
كه دوره دافوس را گذراند. ايشان جانشين شهيد 
اس��ماعيل دقايقي در تيپ بدر بود. معارضين 
عراقي ك��ه از حزب بعث فرار ك��رده بودند، بعد 
از سازماندهي سپاه بدر را تشكيل دادند. ارادت 
امروز مردم عراق و حشد الشعبي هم به خاطر اين 
ارتباط پدر با عراقي ها به همان زمان بازمي گردد. 
بعدها پدر به لشكر 10 سيدالشهدا)ع( ملحق شد 
و فرماندهي گردان علي اكبر)ع( را برعهده گرفت. 
بعد از آن مجدد به سپاه بدر منتقل شد و تا زمان 

قبول قطعنامه در همان مسئوليت ماند. 
شما در پايان جنگ تحميلي شش سال 
بيشتر نداش�تيد، چقدر پاي خاطرات 
و درد دل ه�اي پ�در از دوران دف�اع 

مي نشستيد؟
مي دانم كه پدرم در طول سال هاي دفاع مقدس 
بارها و بارها مجروح شد و بعد از بهبودي نسبي 
مجدد راهي منطقه مي ش��د. ما همه اينها را از 
زبان خودش مي شنيديم. وقتي پاي خاطراتشان 
مي نشستيم از مجروحيت ها و طول درمان ها و 
انتقال و بستري شدنش��ان در بيمارستان هاي 
اهواز ي��ا اصفهان برايمان مي گف��ت. اينكه بعد 
از بهبودي مختصر دوباره ب��ه مناطق عملياتي 
مي رفت. سال1367- 1366 ما در شهرك نفت 
باختران همراه پدر بودي��م اما نزديكي فيزيكي 
با ايش��ان باعث نمي شد تا بيش��تر ببينيمش. 
چون فرصت ديدار با خانواده فراهم نمي ش��د. 
بعد از اتمام جنگ و پذي��رش قطعنامه به كرج 
برگشتيم. پدر مدتي به همراه سردار محمد رضا 
نقدي به ناجا رفت و بعد از آن مجدداً به س��پاه 

بدر ملحق شد. 

شهيد نصيري در فعاليت هاي فرهنگي 
هم شرکت داشتند؟

بله پدر از مؤسس��ان هيئت محبان رض��ا بود و 
فعاليت هاي فرهنگي اش تمامي نداشت. ايشان در 
سال هاي 79- 78 زماني كه هنوز اردوهاي راهيان 
نور شكل امروزي به خودش نگرفته بود، تصميم 
گرفت تا خانواده شهدا را به مناطق عملياتي ببرد. 
خانواده شهدا را با اتوبوس به مناطق جنگي جنوب 
مي برد و براي فرزندان شهدا روايتگري مي كرد. 
ثمره اين اردوها بسيار ارزشمند بود. فرزندان شهدا 
كه جنگ را نمي ش��ناختند ديد و نگاه خوبي به 
جنگ و دفاع مقدس پيدا كردند. شهيد شخصيت  
فعال و پرتحرك و به روزي داش��ت. تا زماني كه 
جنگ س��خت بود در ميدان نبرد سخت حاضر 
بود و با آغاز جنگ نرم دشمن وارد اين عرصه شد 
و هر كاري كه از دستش برمي آمد انجام مي داد. 
دغدغه هاي ش��هيد به روز بود. هر زمان كه كنار 
پدر بوديم بحث درباره مسائل روز بود. ايشان از 
فعاالن عرصه جنگ نرم بود. پدر مطيع واليت بود. 
اگر صحبتي از طرف رهبري مطرح مي شد، براي 
ايشان در حد شعار باقي نمي ماند. اخيراً در بحث 
جهاد اقتصادي وارد ميدان شده بود و با ارتباطاتي 
كه براي سرمايه گذاران و توليدكنندگان داخلي 
ايجاد مي كرد باعث مي شد بتوانند محصوالتشان 
را در كشور عراق و آسياي ميانه عرضه كرده و به 

فروش برسانند. 
همه اينها به دغدغه ايش��ان در جهاد اقتصادي 
بازمي گشت. به محض اينكه صحبتي از جانب 
رهبري مطرح مي ش��د پدر در راستاي عمل به 
آن فرموده وارد ميدان مي شد تا هر چه در توان 
دارد براي اجرايي شدن خواسته رهبري هزينه 
كند. و شعار سال را به مرحله تحقق برساند. در 
اين زمينه ايش��ان به دنب��ال پروژه هايي خاص 
بود، از اين رو به صورت علمي با مركز دانشگاهي 
در ارتباط بود، جلسات مستمري در اين زمينه 
برگزار مي كرد تا بتواند پروژه هايي را در س��طح 
گسترده در فضاي  آي تي و با استفاده از بستر هاي 
فناوري اطالعات تعريف نمايد تا در نتيجه بشود 
اشتغالزايي گسترده اي را در جامعه انجام دهد. 
متأسفانه قرار بر اين بود كه يكي از اين كارها در 
پايان خرداد ماه امسال به نتايج خوبي برسد كه 
شهادت پدر اتفاق افتاد. به جرئت مي توان گفت 
كه براي ايشان جهاد هميشگي بود. يك روزي اين 
مجاهدت در خط مقدم و جبهه بوده و يك زماني 
هم در حوزه اقتصادي يا جبهه فرهنگي. عاقبت 

شهادت مزد تمام تالش هاي خالصانه اش شد. 
علت حضورشان در جبهه دفاع از حرم 

چه بود؟
علت حضور پ��در در ع��راق به عن��وان نيروي 
مستشاري به ارتباط ايش��ان با سپاه بدر از زمان 
جنگ و بعد از آن با نيروهاي حشدالشعبي و بسيج 
مردمي بازمي گردد. فرماندهان سپاه بدر هسته 

اصلي و اوليه حشدالش��عبي را در عراق تشكيل 
دادند. ام��روز به بركت حض��ور همين نيرو هاي 
حشدالش��عبي و بس��يج بود كه داعش در عراق 
دست و پا بسته ماند و با تحمل لطمات سنگين هر 

روز از مواضع خود عقب نشيني مي كند. 
پدر بر اين اعتقاد و باور بود كه س��رزمين عراق 
بر اساس اعتقادات صحيح شيعه محل استقرار 
حضرت حجت است و امام زمان )عج( حكومتشان 
را در آنجا تشكيل مي دهند و پايه ريزي خواهند 
كرد. از اين رو ت��ا در عراق امنيت برقرار نش��ود 
نمي توانيم در اينجا دنبال تشكيل حكومت باشيم. 
داعش آمده است تا عراق را ناامن كند، ما مي رويم 
تا اين خواسته آنها محقق نشود. حضور پدر همراه 
با نيروهاي حشد الش��عبي و انتقال تجربه هاي 
دوران دفاع مقدس به لحاظ شناسايي ها، تاكتيك 
و بدون كوچك ترين چشمداشتي انجام مي شد 
حتي پدر زماني كه متوجه مي شدند كار عمليات 
گره خورده يا متوقف شده است با هزينه شخصي 
خودشان به عراق مي رفت و اشكال را برطرف كرده 
و عمليات را راه اندازي مي كرد. پدر به زبان عربي 
مسلط بود براي همين بسيار راحت مي توانست 
با بچه هاي عراقي ارتب��اط گرفته و عمليات ها را 
رهبري نمايد. در نهايت مجاهدت هايشان به ثمر 
نشست و به بركت خون آنها نيروي مردمي عراق 
و حشد الشعبي به مرزهاي سوريه رسيد و داعش 

به آخر كارخود در عراق نزديك شد. 
در مدت حضورشان در جبهه مقاومت 

اسالمي مجروح هم شده بودند؟
پدر در عمليات جزيره خالديه شركت داشت. اين 
عمليات بسيار حساس و پيچيده بود. حتي ارتش 
عراق و امريكايي ها در زمان اشغال عراق جرئت 
نمي كردند به دليل اس��تحكامات تروريست ها 

به اين منطقه نزديك شوند. پدر در روند اجراي 
اين عمليات در شهريور ماه سال 1395 در كمين 
تك تيرانداز داعشي قرار گرفت و با اصابت چند 
تير به بازو و پا و. . . به شدت مجروح شد. وقتي خبر 
مجروحيتش را به ما دادند ما باور نكرديم و تا قبل 
از زيارت ايشان در بيمارستان احتمال شهادتشان 
را مي داديم. پدر جانبازي شان را از آن عمليات به 
يادگار دارند و هنوز اوضاع شان بهبود كافي پيدا 
نكرده و دوره درمانش��ان كامل نش��ده بود كه با 

فاصله شش ماه بعد به شهادت رسيدند. 
شهادت حاج شعبان چطور رقم خورد؟

پدر بر اين باور بود كه شناسايي مناطق مورد نظر 
در عمليات بايد با دقت و مهارت و توجه خاصي 
انجام ش��ود كه تلفات كمتري در عمليات داده 
شود. خط مشي ايش��ان خط مشي فرماندهان 
بزرگ دفاع مقدس بود، شهيدان همت و خرازي 
و. . . كه خودش��ان س��وار بر موتور ش��ده و براي 
شناس��ايي راهي مي ش��دند. پدر هم خودشان 
به شناس��ايي مي رفتند. در شناسايي اخيرشان 
هم زماني كه خودرويشان وارد محل مورد نظر 
مي شود با انفجار تله هاي انفجاري كنترل از راه 
دور به شدت مجروح ش��ده و همراهانشان هم 
زخمي مي ش��وند. به علت جراحت سنگين پدر 
ايشان را به عقب بازمي گردانند اما احيا نشدند. 
ايشان در س��اعت 6 بعد از ظهر روز 5 خردادماه 
مجروح مي شوند و در ساعت 6 و نيم به شهادت 
مي رسند كه تقريباً ساعت 7خبر شهادت ايشان 

را به ما اطالع دادند. 
خصوصيت بارز ش�هيد نصي�ري را چه 

مي دانيد؟
ايشان به تمام معنا بي ادعا بود. درجه اش سرداري 
بود اما سردوش��ي نگرفت و گف��ت مي خواهم 

خصلت بسيجي ام را از دست ندهم. مي ترسم اين 
درجات از يادم ببرند كه من يك نيروي بسيجي 
ساده ام. شايد در جايي الزم باشد كه خدمت كنم 
و همين درجه ها مانع ش��وند. در تماس��ي كه با 
ايشان داشتم، متوجه شدم كه با يك لودر در حال 
جاده كشي است. به ايش��ان گفتم:شما فرمانده 
هستيد، چرا خودتان پشت لودر نشسته ايد؟ در 
پاسخ گفت: بچه ها نيستند و كار نبايد روي زمين 
بماند. هميشه روحيه خستگي ناپذير پدر برايم 
عجيب بود. او در طول روز در مصاف با دش��من 
جنگيده بود و در خط مق��دم فرماندهي حضور 
داشت، حاال در نيمه هاي ش��ب كار جاده سازي 
را شخصاً به دست گرفته بود تا مبادا در امر جهاد 

خللي ايجاد شود. 
با شهادت پدر چطور رو به رو شديد؟

 ما هميش��ه نگرانش بوديم و اين نگراني را به 
ايش��ان ابراز مي كرديم. يك بار مانده به اعزام 
آخرش��ان همان زماني كه مجروح شدند، نوع 
خداحافظي و رفتنش��ان به گونه اي بود كه ما 
احتمال برگشت ايش��ان را نمي داديم. حتي 
وقتي خبر مجروحيتش��ان را دادند گفتم اگر 
شهيد شده است به ما بگوييد ما تاب شنيدنش 
را داريم. آخرين باري كه به ايشان اطالع دادند، 
براي رفتن لحظه اي درنگ نكرد و بدون اينكه 
زمان را از دست بدهد از همه خداحافظي كرد 
و سفارشات الزم را داد. صحبت هاي پدر بسيار 
آراممان مي كرد حتي در حين انتخابات و بعد از 
آن وقتي از بي اخالقي ها گله مي كرديم ما را آرام 
مي كرد و آرامش مي داد. صحبت هايش سرشار 
از اميد بود. مي گفت بايد نظام را حفظ كنيد. 
به آينده اميدوار باش��يد. شما ها بايد پرچمدار 
اين انقالب باش��يد. آري پ��در از كانون خطر 
و خط مقدم جبه��ه به ما آرامش م��ي داد و از 
ما مي خواس��ت با اميد به آين��ده فعاليت هاي 

فرهنگي مان را دنبال كنيم. 
در پاي�ان اگر صحب�ت خاص�ي داريد 

بفرماييد. 
پ��در بس��يار ب��ه دنب��ال ثب��ت خاط��رات و 
صحبت هايشان در زمان دفاع مقدس و بعد از آن 
بودند و اين افسوس حقيقتاً هميشه با ما خواهد 
بود. زماني كه در شهريور ماه سال گذشته مجروح 
شد ما از دوستان رسانه اي خواستيم بيايند براي 
ثبت خاطرات و. . . گويي زنگ خطري بود براي ما 
كه شايد ايشان را براي هميشه از دست بدهيم، اما 
متأسفانه بسيار مورد كم لطفي قرار گرفت و حتي 

براي عيادت ايشان هم نيامدند. 

گفت وگوي »جوان« با  فرزند شهيد مدافع حرم سردار شعبان نصيري 

حاجشعبانساعاتيقبلازشهادترويلودرجادهكشيميكرد
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88498481ارتباط با ما

 صغري خيل فرهنگ 
پنجم خرداد ماه بود که خبر شهادت سردار شهيد شعبان نصيري پس از حدود 38 سال مجاهدت 
و ايثار منتشر شد. وي که از پيشكسوتان دفاع مقدس بود، عاقبت در دفاع از حريم اهل بيت در 
طي عمليات آزادسازي موصل به شهادت رسيد و پيكر مطهرش نهم خردادماه با حضور گسترده 
مردم در بهشت زهرا به خاك سپرده شد.  سردار شهيد شعبان نصيري از رزمندگان و فرماندهان 
دفاع مقدس بود که در قرارگاه نصرت همجواري با سرداري چون شهيد علي هاشمي را تجربه 
کرده بود. وي بعدها نيز در زمره فرماندهان لشكر 9 بدر و همين طور لشكر 10 سيدالشهدا)ع( 
قرار گرفت. شهيد نصيري پس از شروع فتنه داعش و تكفيري ها در عراق، حضور مستشاري 
در اين کشور داش�ت و به مدت چهار س�ال در اين کس�وت خدمت کرد. وي که به زبان عربي 
تسلط کامل داشت، در بسط و هدايت نيروهاي حشدالش�عبي تأثيرگذار بود. سردار نصيري 
همراهي با نيروهاي مردمي عراق را تا به آنجا ادامه داد که اکنون شمارش معكوس براي نابودي 
کامل داعش در عراق رو به اتمام اس�ت. آنچه در پي مي ايد حاصل همكالمي ما با فرزند ارشد 
شهيد، سلمان نصيري است تا گوشه اي از زندگي مجاهدانه شهيد را به رشته تحرير درآوريم. 

از همان اول انقالب يكسري از جان 
و هستي ش�ان براي امنيت و آباداني 
کشورمان مي گذشتند و يكسري به 
جاي تشكر غر مي زدند! البته اگر توجه 
داشته باش�يم که امنيت ارث پدري 
ايشان است، شايد ما هم مي توانستيم 
به آنها حق بدهيم که از دفاعي مشروع 
و مق�دس در براب�ر هجمه کنندگان 
باش�ند! ه�م  ناراح�ت  بعث�ي 
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رئیس موسسه تحقیقات آب:
فرضیه  افزایش تنش آب در سال ۱۴۰۰ غلط است

دخترم درختان فرش ورودت را گسترده اند و تکاملت 
را نوید میدهند...

و من به صدای نوازش باد بر درختان گوش میسپارم
که همواره نامت را بر زبان می آورد.

صدا...
همهمه...

نجوا...
به صداها گوش میدهم
به صداها گوش فرا بده

اینجا انتظارت را میکشند
و پرستو در النه آرام گرفته است

 بنواز با صداها آهنگی دلنشین
تا با تو برقصند پروانه ها

و چکاوک ها بنوازند با تو

آن هنگام که صدای گریه ات مژده داد تولدت را
من شادمان از خوشحالی آفرینش اشک ریختم.

راستی چه اتفاق!
چه اتفاق که روزها گذشت و نیامدی

و تو از پس هر نومیدی ارمغان امیدی
و از پس هر سیاهی ، نوری
و آوای گریه ات رازی است

دخترم حضورت به دنیا مبارک
به شکرانه این روز دنیا به خود نوید داد

که جای قشنگی است
اگر تو بخواهی...

بیا بر بال هم بر آسمان پرواز کنیم
وفروغ سر دهیم
با تولدی دیگر ،

پرواز را بخاطر بسپار...
پرواز را بخاطر بسپاریم.

فاطمه خلقتینامه به مه دخت 
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 به گزارش پایگاه خبری سازه نیوز، با حضور صادق 
اکبری عضو هیئت مدیره شرکت های شهر های جدید 
کشور ، مدیر کل راه و شهرسازی خوزستان،فرماندار 
از پروژه  کارون و سایر مقامات محلی.استان برخی 
های شهر جدید شیرین شهر افتتاح گردید . همچنین 
آیین آغاز به کار چندین پروژه دیگر شهر جدید شیرین 
شهر با حضور مسئوالن کشوری و استانی برگزار شد . 
در این آیین ، کلنگ زنی و افتتاح پروژه های میدان 
محله  شاهنامه  پارک   ، خطی  پارک   ، شهر  ورودی 
پرنیان دو باب باغ ویال محله پرنیان ، عملیات اجرایی 
انشعابات خانگی محله مهر ، محوطه سازی و آماده 
سازی پروژه مسکونی افق شیرین شهر ، 20۴ واحد 
پروژه مسکونی افق شیرین شهر ، بهسازی و آسفالت 
خیابان دسترسی به تعاون مسکن مهر ، تکمیل ساختمان 

پاسگاه انتظامی شیرین شهر ، کلنگ زنی فاز اول 
پارک مرکزی )پیست دوچرخه سواری محله کهن 
یار ( کلنگ زنی فاز اول سفره خانه ی سنتی ، 
فاز اول زیر سازی آسفالت الین دوم بلوار خلیج 
فارس ، تکمیل فاز اول آماده سازی محله پرنیان 

انجام شد .

از سرمایه گذاران در شهر های 
جدید استقبال می کنیم

 
عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی عمران 
شهر های جدید کشور با حضور در آیین افتتاحیه 
پروژه های شهر جدید شیرین شهر، از حمایت همه 
جانبه این شرکت از سرمایه گذاران جدید خبر داد . 
به  اشاره  با  اکبری  نیوز؛ صادق  سازه  گزارش  به 
ایجاد فرصت های شغلی در کنار ساخت و ساز 
های شهرهای جدید گفت : شاهد حضور سرمایه 
گذاران در بخش های مرتبط هستیم که شرکت 
از  جانبه  همه  طور  به  جدید  های  شهر  عمران 

حضور مشارکت آنان استقبال می نماید . 
اکبری گفت : کاهش هزینه های زیر ساخت ها ، 
ایجاد تسهیالت مالی و کاهش موانع اداری از جمله 
تالش هایی بوده که برای جذب سرمایه گذار انجام 

شده است
وی با تقدیر از زحمات مدیر عامل و مجموعه شهر 
جدید شیرین شهر اظهار داشت؛ در سه ماهه اخیر 
و مانند سنوات گذشته تالش وافری برای سرانجام 
رساندن پروژه ها صورت گرفت که اکنون شاهد 
عناوین  در  پروژه های عمرانی   از  برداری  بهره 
افتتاح   ، سبز  فضای   ، آسفالت   ، سازی  محوطه 

مسکن ، باغ ویال و سایر موارد بودیم 
: استقبال از سکونت در  این مقام مسئول گفت 
شیرین شهر خوب بوده و این موضوع می طلبد 
که مسئوالن تعامل  بیشتری با دستگاه های اجرایی 
مرتبط یا پروژه ها داشته و طرح توسعه شهر جدید 
شیرین شهر مرتب مورد بازنگری قرار دهند تا دور 
نمای کار بهتر تر دیده شود . صادق اکبری با اشاره 
به ارتقاء شاخص های رفاه و امنیت شهر جدید 
شیرین شهر خاطر نشان ساخت ؛ خدمات رو بنایی 
مانند درمانگاه ، مدرسه و سایر موارد انجام شده ، 

اماونیاز به پیگیری بیشتری دارد .
وی همچنبن بیان کرد: با هماهنگی های صورت 
پذیرفته تعدادی از مسکن های مهر خوزستان به 
افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد تعلق 

میگیرد 

تعیین تکلیف واحد های 
مسکن مهر تا پایان ۹۷

مدیر کل راه و شهرسازی خوزستان 
که در آیین بهره برداری از پروژه های 
جدید شهر جدید شیرین شهر حضور 
های  واحد  داشت:  اظهار  بود  یافته 
بدون متقاضی مسکن مهر خوزستان 
تکلیف  تعیین  جاری  سال  پایان  تا 

خواهند شد .
 عباس پور سالن با ذکر این موضوع 
که عملیات  اجرایی در حوزه مسکن 
یافت   خواهد  ادامه  خوزستان  مهر 

مهر  مسکن  واحد  8هزار   : گفت 
بدون متقاضی در شهر های باالی 25 
هزار نفر داریم که برای این تعداد در 
حال مذاکره با مسئوالن کمیته امداد 
، بهزیستی و مراکز خیریه هستیم و  
افراد  به  آنان  واگذاری  با  امیدواریم 
این  وضعیت  ها  آن  پوشش  تحت 
مشخص  شده  ساخته  های  مسکن 

شود 
پور سالن بیان کرد : از مجموع ۷۷هزار 
مسکن مهر خوزستان ، در شهر های 
واحد  ، 55هزار  نفر  هزار  باالی 25 
افتتاح شده و مابقی آن با نگاه ویژه 
مقام عالی وزارت راه و شهرسازی به 

استان خوزستان تعیین تکلیف و  پیگیری خواهد شد
مهر  مسکن  های  پروژه  ؛  کرد  امیدواری  اظهار  وی 
خوزستان تا سال آینده از حالت بالتکلیفی خارج شوند 
. وی همچنین در خصوص پروژه های شیرین گفت 
: مجموعه مدیریتی شیرین شهر همزمان با چهلمین 
سالروز پیروزی انقالب اسالمی ایران، چندین پروژه 
عمرانی رفاهی و فرهنگی را به مرحله بهره برداری 
رسانده اند که جا دارد از تالش های آنان تقدیر نماییم 
به گفته پور سالن : یکی از مهمترین  پروژه های افتتاح 
شده در شیرین ، پروژه 20۴ واحدی افق شیرین شهر  
بوده که امیدواریم در آینده نزدیک با حضور قائم مقام 
وزیر راه و شهر سازی ، 2۳8 واحد مسکن مهر در 
استان خوزستان افتتاح و مورد بهره برداری قرار گیرد 

بهره برداری از پروژه های 
جدید شیرین شهر بزودی 

مدیر عامل شهر جدید شیرین شهر از افتتاح و آغاز 
به کار تعدادی  از پروژه های عمرانی این شهر با 

اعتبار ۳۳0 میلیارد ریال خبر داد 
 رضا فرهاد زاده گفت : از این اعتبار ، 2۳0 میلیارد 
ریال پروژه افتتاحی و ۱00 میلیارد ریال شروع به 
کار پروژه های جدید بوده است . فرهاد زاده افزود 
: یکی از بزرگ ترین پروژه های افتتاح شده ، پروژه 
20۴ واحدی افق شیرین شهر بوده که تالش شده 
با بهترین  کیفیت تحویل متقاضیان شود . فرهاد زاده 
گفت : در این پروژه پرسنل شرکت های توسعه 
نیشکر و سایر اقشار اسکان خواهند یافت. پروژه 
های پارک های شاهنامه ، خطی در مرحله پرنیان 
، میدان ورودی شهر ، باغ ویال از دیگر پروژه های 

مورد افتتاح در این روز عنوان کرد
 فرهاد زاده گفت : این پروژه ها و سایر پروژه ها 
ی آتی به لحاظ کیفیت و امنیت در سطح استان و 

کشور نمونه خواهند بود .

تغییرات  شگرف در پروژه های 
عمرانی شیرین شهر

فرماندار شهرستان کارون که در آیین افتتاح پروژه 
های شهر جدید شیرین شهر در این شهر حضور 
یافته بود اظهار داشت ؛ شیرین شهر یکی از پتاسیل 
های ارزشمند شهر کارون محسوب می شود که 
مدیریت آن با تالش شانه روزی در حال تحویل 

پروژه ها با بهترین کیفیت است 
معصومه خنفری گفت : آب ، برق و گاز و سایر 
زیر ساخت ها در این منطقه آماده شده و لزوم ایجاد 
احساس  بهداشتی  و  آموزشی  جدید  های  بستر 
می شود . وی از حمایت دولت و فرمانداری از 
تالش های مدیران شیرین شهر خبر داد و افزود 
؛ در شیرین شهر فعالیت ها به طور مداوم و جهاد 
گونه در حال انجام است و من در بازدید های ۱5 
روزه خودم از این شهر، شاهد تغییرات شگرفی در 

اجرای پروژه های عمرانی هستم .
روند ساخت  از  ابراز رضایت  با  کارون  فرماندار 
حال  در  شهر  این  ساکنان  ؛  کرد  بیان  ها  پروژه 
افزایش هستند که من در گفتگو با آنان متوجه شدم 
که رضایت بیشتری نسبت به قبل از حضور در 
این شهر دارند که جا دارد از تالش های مدیران 

مجموعه شیرین شهر قدردانی نمایم .

همزمان با چهلمین سالروز پیروزی انقالب اسالمی :

افتتاح پروژه های عمرانی شهر جدید شیرین شهر
در این آیین ، کلنگ زنی و افتتاح پروژه های میدان ورودی شهر ، پارک خطی ، پارک شاهنامه محله پرنیان دو باب باغ ویال محله پرنیان ،

 عملیات اجرایی انشعابات خانگی محله مهر ، محوطه سازی و آماده سازی پروژه مسکونی افق شیرین شهر ، 204 واحد پروژه مسکونی افق شیرین شهر ،
 بهسازی و آسفالت خیابان دسترسی به تعاون مسکن مهر ، تکمیل ساختمان پاسگاه انتظامی شیرین شهر ، کلنگ زنی فاز اول پارک مرکزی ، کلنگ زنی فاز اول سفره خانه ی سنتی ، 

فاز اول زیر سازی آسفالت الین دوم بلوار خلیج فارس ، تکمیل فاز اول آماده سازی محله پرنیان انجام شد


