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هفته نامه منطقه ای

ایران می تواند ناو هواپیمابر 
آمریکا را غرق کند؟

موثرترین ومجرب ترین سالح ایران برای مسدود 
کردن تنگه هرمز احتماال مین های دریایی هستند. 
از ۱۹ کشتی نیروی دریایی آمریکا که از جنگ 
جهانی دوم به بعد از دست رفتند، بخش اعظم 
آن ها توسط مین های دریایی غرق یا ناتوان شده اند.
 در پی باال گرفتن تنش بین آمریکا و ایران، یک 
فارس  خلیج  به  مجددا  آمریکایی  ناوهواپیمابر 
ایران  ناو،  این  بازگشت  برگشته است. در زمان 
خلیج  آب های  در  رزمایش  یک  انجام  مشغول 

فارس بود.
آمریکا ایران را به آزمایش موشک در نزدیکی یکی 
از ناو های هواپیمابر خود به هنگام عبور آن از تنگه 
هرمز متهم کرده است. قرارگاه فرماندهی مرکزی 
»بسیار  این شلیک  مدعی شده  آمریکا، سنتکام، 

تحریک آمیز« بوده است.

محاکمه یا مصاحبه؟ 
در باب فاضل آب شهر

اوضاع  برای  استان  سیمای  توانمند  مجری  یک 
پیش آمده در شهر ناشی از بارندگی های اخیر، 
میزگردی تشکیل می دهد و چند مسئوِل مسئول 
را هم دعوت می کند گفتیم مجری، مجری توانمند 
و سابقه دار در سیما ضمن آنکه به گواه نوشته های 
پایان برنامه غیر از مجری گری برنامه، تهیه کنندگی 
برنامه را هم دارد. خیلی خوب است مگر مجریان 
ما چه چیزی از مجریان مرکز )تهران( کم دارند و 

شاید چیزهایی هم )اضافه( دارند.
به نفس  اعتماد  با  شهردار کالن شهر؛ پرتوان و 
فراوان که نشان می دهد حاال حاال ها بازنشسته 
نمی شود به شرح مشکالت پیش روی می پردازد 
و همزمان تصویرهای بازدید وی و هیات همراه از 

مناطق درگیر مشکل ...
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جویبار های حقیری که به مرداب می ریزند!

کودکان و جوانانی که دوران جوانی و بلوغ خود را فارغ از تحصیل، آموزش، و امورات 
فرهنگی سپری کرده اند؛ به هزار مکافات و با جان کندن گلیم خود را از آب بیرون کشیده 
یا نکشیده اند؛ از روشنفکران، آموزگاران یا اساتید دانشگاه خیری ندیده اند؛ و یاد گرفته اند 
که بی رحم و گرِگ بازار باشند؛ آفریننده و سازنده ی نسل و جامعه ای خواهند بود که 
هرچه بیشتر کشش و تمایل به سمت فاشیزم، خشونت، تعصب، داللی، کاسب کاری، 
پول شویی و در یک کالم زیستی مبتذل، خواهد داشت. این برای آینده ی این مرزوبوم و 

در دل خاورمیانه ی غیرقابل پیش بینی به هیچ وجه حالت خوبی نیست.
آقایان خبری بدی برایتان دارم شمارا جمع کرده ام تا بگویم یک بازرس دارد می آید. این 
ابتدایی ترین نوشته ی نمایش نامه ی »بازرس« نوشته ی گوگول، نویسنده ی روس است که 
می توان اینگونه برای شرح حال وهوای این روز های مدارس در ایران بازنویسی اش کرد: 

آقایان و خانم ها خبر بدی برایتان دارم

آیادومینویتصادفهایتلخمتوقفمیشود؟
موشکافی فاجعه در دانشگاه آزاد

سالهاست که راه های ناایمن و خودرو های ناایمن بزرگترین قاتالن شهروندان ایرانی بدل 
شده اند، اما اراده ای قوی برای چاره جویی در برابر این مسئله وجود ندارد. سوختن 
مسافران در جاده نطنز و ترمینال سنندج و تکه تکه شدن دانشجویان در سیمون بولیوار 
بخش کوچک، اما بسیار تکان دهنده ماجراست که تجربه نشان داده است که با دستور ها 
و پیام ها پایان نمی یابند. یک فاجعه اتوبوسی عجیب دیگر این بار در شهر، در تهران 
و عجیب تر از همه در محوطه یک دانشگاه. واژگونی شدید و تکاندهنده روز گذشته 
سرویس اتوبوس دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات بازهم مقامات مسئوالن 
کشور را به تقال انداخته است، دستور های پیگری از سوی مجلس، دولت، قوه قضائیه و 
دیگر نهاد ها صادر شده است. دستورهایی که در تصادف های قبلی نیز صادر شده بود...، 

اما اتفاقات فاجعه بار همچنان ادامه دارد.
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دانش آموزان روستای »مزنده شاوه« به علت نبود وسایل 
گرمایشی، با پیچاندن پتو به دور خود راهی مدرسه می شوند.
»از درِ خانه که وارد می شود با عجله سراغ بخاری را 
می گیرد؛ دستانش از سرما سرد و کِرخت شده است؛ 
فرصت نمی کند پاسخ مادرش را بدهد فقط می خواهد 

کنار بخاری بایستد تا کمی گرم شود؛ مادر با نگرانی 
برگشته  از مدرسه  به صورت رنگ پریده پسرش که 
نگاه می کند و می پرسد: بازهم سرما خوردی؟ و محمد 
پاسخ می دهد: هوا خیلی سرد است، در کالس بخاری 
نداریم« این ها را ابومحمد، پدر یک دانش آموز مدرسه 

شهیدجدحانی واقع در روستای مزنده شاوه می گوید.
وی اضافه می کند: پسر و دختر من در این مدرسه 
درس می خوانند؛ مدرسه هیچ وسیله گرمایشی ندارد؛ 
کابل تیر برق که در نزدیکی مدرسه است را سال 

گذشته دزدیدند 

»پتو« لباس ُفرم جدید
 دانش آموزان »مزنده شاوه« 
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آغاز سال نو میالدی را به همه  هموطنان مسیحی بویژه هم استانی عزیز 
بامداد زاگرس تبریک و تهنیت عرض می نماییم

معاون رئیس جمهور تاکید کرد: »ساخت زیرگذر 
برای  جبران  غیرقابل  باعث خسارت های  شهری 
اجازه  بود؛  خواهد  شوش  چندهزارساله  تمدن 

نمی دهیم میراث تاریخی ایران را نابود کنند.«
 به دنبال مصوبه  شورای تامین شهر شوش برای 
آغاز مجدد اجرایی کردن طرح "تعویض پل روگذر 
شوش ـ اندیمشک و تبدیل آن به زیرگذر"، علی 
فرهنگی،  میراث  سازمان  رئیس  مونسان،  اصغر 
صنایع دستی و گردشگری واکنش نشان داد و در 
میراث  معاون  طالبیان،  محمدحسن  نخست  قدم 
از  تیم  یک  و  فرهنگی  میراث  سازمان  فرهنگی 
معاونت برای پیگیری و بررسی وضعیت به شهر 

باستانی شوش رفتند.
همچنین مونسان، معاون رئیس جمهور در صفحه 
شخصی خود در توئیتر این اقدام را محکوم کرد 
شبانه،  حکم  با  شوش  شهر  »متولیان  نوشت:  و 
اقدام  این  ساخت زیرگذر شهری را آغاز کردند! 
تمدن  برای  جبران  غیرقابل  خسارت های  باعث 
چندهزارساله ما خواهد بود! اجازه نمی دهیم میراث 
تاریخی ایران را نابود کنند! هم شکایت می کنیم هم 

به معاون میراث گفتم به جد پیگیر موضوع باشد!«
محمدحسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی سازمان 

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز در 
این زمینه به ایسنا می گوید: با مصوبه شورای تامین 
شهر شوش و براساس دستور فرمانداری، لودرها و 
تجهیزات مکانیکی شهرداری از ساعت هشت و نیم 
پنج شنبه - ۶ دی - فعالیت خود برای ایجاد زیرگذر 
را شروع کردند. اما این اقدامات بدون اطالع میراث 

فرهنگی شوش و استان خوزستان آغاز شد.
او با بیان این که در ساعت های پایانی شب قبل 
می کند:  اضافه  است،  شده  مطلع  اتفاق  این  از 
در لحظه اول در تماس با همه مسئوالن میراثی 
توقف  برای  خواستم  آن ها  از  خوزستان  استان 
با  شوش  باستانی  شهر  ورودی  عرصه   در  کار 
فرمانداری  با  حتی  آن ها  شوند،  بسیج  یکدیگر 
شوش صحبت کرده، اما جواب شنیده بودند که 
»رسیدگی می کنیم« ولی تا ساعت سه بامداد هیچ 
زیادی  تالش  گذشته  شب  بود.   نیفتاده  اتفاقی 
شهری شوش صورت  مسئوالن  با  تماس  برای 
صبح  تا  نشد،  گرفته  پاسخی  هیچ  اما  گرفت، 
امروز ـ جمعه، ۷ دی ـ با استاندار در این زمینه 

صحبت شد و وی قول توقف کار را داد.
هر  کنون  تا  این که  بر  تاکید  با  همچنین  طالبیان 
زمان که مسئوالن شهری شوش درخواست ایجاد 
این زیرگذر را کرده اند، آن ها با این طرح، به دلیل 
قرار گرفتن در عرصه  شهر باستانی شوش مخالفت 
کرده اند، می گوید: سازمان میراث فرهنگی شنبه ۸ 
دی، شکایت های خود برای این اقدام را به دادگاه 
استان و قوه قضائیه کشور نسبت به همه  کسانی که 

در این کار دخیل بوده اند، مطرح می کند.

واکنش مونسان به فعالیت لودرها در شهر باستانی شوش
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نام احتمالی تشکیالت جدید معاون کروبی
»اعتمادی نو« عنوان احتمالی تشکیالت جدید حجت االسالم رسول منتجب نیا 
قائم مقام سابق حزب اعتماد ملی برای راه اندازی حزب جدید وی خواهد بود. 
حجت االسالم رسول منتجب نیا قائم مقام سابق حزب اعتماد ملی در گفت و گو 
با خبرنگار فارس از انتخاب هیأت مؤسس حزب جدید خود خبر داد. قربانعلی 
قائمی نیز گفت که هیأت مؤسس حزب تشکیل شده و در حال تدوین اساسنامه 
و مرامنامه حزب جدید هستیم و به همین منظور هیأتی ۱۱ نفره به ریاست 
حجت االسالم منتجب نیا به نمایندگی از سوی هیأت مؤسس قرار است مراحل 
قانونی حزب را دنبال کند. هرچند هنوز عنوانی برای حزب جدید انتخاب نشده 
است، اما پیگری های خبرنگار فارس، حکایت از این دارد که قرار است نام این 

تشکیالت جدید سیاسی »اعتمادی نو«  باشد.

ایران گروگان گیری می کند!
وزیر خارجه انگلیس مدعی شد که ایران به خاطر اهداف دیپلماتیک »نازنین 
به گروگان گرفته است. »جرمی هانت«، وزیر خارجه  زاغری راتکلیف« را 
انگلیس مدعی شد که ایران نازنین زاغری را به خاطر اهداف دیپلماتیک به 
گروگان گرفته است. هانت روز جمعه در مصاحبه با رادیو 4 بی بی سی مدعی 
شد که نازنی زاغری تنها فرد بازداشت شده توسط ایران نیست؛ کسی که کامال 
بیگناه است و به خاطر ابزارهای دیپلماتیک از سوی حکومت ایران به گروگان 

گرفته شده است.

علم الهدی: فتنه ۸۸ گذشت؛ 
آنچه مهم است فتنه ۹۸ است

علم الهدی با بیان اینکه به فرموده رهبری، حماسه ۹ دی باطل السحر فتنه بود 
گفت: در این بیان، خصوصیاتی از سوی مقام معظم رهبری برای فتنه اشاره شده 
و هم اینکه خصوصیاتی برای حماسه ۹ دی بیان شده که آن حرکت خودجوش 
مردم و آن والیتگرایی با احساس مردم در خط دفاع از حریم مطهر سیدالشهدا 
)ع( یک باطل السحر است و هر نوع فتنه و هر نوع سحر و جادوگری که 
دشمنان ما در میان نظام ایجاد کنند، وابستگی این مردم به والیت در پای ستون 
خیمه نظام کم نخواهد شد. وی گفت: این حضور، سحر و جادوی دشمن را از 
میان می رود و باطل می کند؛ فتنه ۸۸ گذشت و ۹ سال نیز از آن سپری شد، اما 
آنچه برای ما مهم است فتنه ۹۸ است که در سال دهم فتنه ۸۸ است؛ مقام معظم 
رهبری در برخی فرمایشات خود اخیرا فرمودند که استکبار جهانی و دشمن در 
حال زمینه سازی و زمینه چپنی است و دشمن درصدد است فتنه ای از نوع سال 

۸۸ ایجاد کند و از اکنون نیز مشغول زمینه سازی برای آن فتنه است.

سیداحمد خاتمی: ظرفیت برخی سیاسیون
 ما به اندازه ته استکان هم نیست

خطیب جمعه این هفته تهران گفت: متأسفانه در حال حاضر ظرفیت برخی 
سیاسیون ما به اندازه ته استکان هم نیست و این به معنای خودشیفتگی است. 
حجت االسالم احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران در خطبه های عبادی ـ 
سیاسی این هفته تهران، با تشریح ابعاد مختلف خودشیفتگی سیاسی، اظهار 
داشت: متأسفانه در حال حاضر ظرفیت برخی سیاسیون ما به اندازه ته استکان 
هم نیست و این به معنای خودشیفتگی است. وی بعد سوم خودشیفتگی سیاسی 
را باندساالری و حزب و گروه ساالری خواند و افزود: اکثر گروه های سیاسی ما 

در حال حاضر دچار همین بُعد از خودشیفتگی سیاسی هستند.

صفارهرندی: روزه گیران 
یمن پرورش یافته های ۹ دی هستند

محمدحسین صفارهرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در سخنرانی 
پیش از خطبه های نماز جمعه تهران در خصوص فتوحات حماسه نهم دی 
اظهار داشت: ۹ دی روز تالفی و جبران آنچه بود که در روز عاشورا رخ داد. 
جریان خبیث فتنه  گر از فرصتی سوء استفاده کرد که می دانست مردم عزادار در 
حسینیه ها و تکایا حضور دارند و عرصه خیابان را برای جوالن انتخاب کرد. 
در همان روز البته با حضور نیروهای وفادار به امام حسین و انقالب، آلودگی که 
توسط فتنه گران در سطح شهر ایجاد شده بود، پاک شد. عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام با بیان اینکه همواره در برابر ریزش ها رویش داشته ایم، تصریح 
کرد: یکی از برجسته ترین رویش ها جوانانی هستند که در صحنه هایی بدون 
اینکه کسی از آنها دعوت کند، حاضر می شوند. عده ای جوان متعهد یک هفته 
است که دارند تحت عنوان "نجات" برای مردم مظلوم یمن روزه می گیرند و 

حق خود را برای هدیه به مردم مظلوم یمن ذخیره می کنند.

نقدی: عده ای عوامل خودباخته داخلی
 به دشمن آنتن دادند

سردار محمدرضا نقدی شامگاه جمعه در مراسم گرامیداشت حماسه ۹ دی 
در نطنز، اظهار کرد: فتنه، آشوب و توطئه یک شمشیر دو لبه است که یک 
لبه آن دشمنان و کشورهای استکباری و رسانه ها و لبه دیگر آن نفوذی ها و 
عناصر داخلی هستند. در لبه نخست که دشمن و استکبار و رسانه ها هستند، 
دشمنان انقالب در طول 4۰ سال عمر انقالب اسالمی،با ۲۷۵ کانال رادیویی و 
تلویزیونی فارسی زبان، تولید بیش از ۲۰۰ فیلم داستانی و سینمایی علیه ایران 
و همچنین چاپ کتاب های متفاوت علیه انقالب ایران اقدام کرده اند. معاون 
فرهنگی اجتماعی سپاه پاسداران گفت: تمام این حرکت ها، شایعه پراکنی ها و 
دروغگویی ها علیه ایران و انقالب اسالمی هیچ اثری نداشته و حضور پرشور 
جوانان ایرانی در مراسم عاشورا و اربعین نمونه بارز آن است. موضوعی که 
برای تحریم ها رخ داد این بود که عده ای عوامل خودباخته داخلی، موضوع 
اقتصاد مقاومتی را فراموش کردند و به دشمن آنتن دادند، اما غافل بودند که اینها 

آزمایش های بزرگی برای آنهاست.

نماینده سراوان: هیچ نقشی
در تدوین مقاله دانشگاهی نداشتم

محمد باسط درازهی نماینده مردم سراوان در مجلس شورای اسالمی درباره 
سرقت علمی منتسب به خودش بیانیه ای منتشر کرده است که در بخشی از آن 
می خوانیم: به اطالع مردم شریف ایران و شهرستان های سراوان، سیب و سوران 
و مهرستان می رساند که پیرو انتشار مطلبی مبنی بر منتسب نمودن مقاله ای به 
اینجانب در رسانه ها به استحضار می رساند، اینجانب و سایر اساتید همکار 
هیچ گونه نقشی در تهیه و تنظیم آن مقاله نداشته و نویسنده مسئول، دانشجو 
می باشد که بنده از منابع مقاله و تهیه و تدوین مطالب بی اطالع بوده ام. اگر 
چنانچه خطا و اشتباهاتی صورت گرفته، می بایست دبیرخانه مسابقات کشور 
چین که فرصت بررسی مقاله را داشتند به چنین موردی رسیدگی می کردند. 
رشته تخصصی بنده ارتباطی با مقاله مورد نظر نداشته و فقط کار ترجمه مطالب 
از عهده بنده برآمده است و طبق تصوری که برخی از دانشجویان دارند و 
قوانین شرکت در مسابقات آنان به اجبار اقدام به درج نام اساتید و همکاران در 
مقاله خود به عنوان نویسنده می کنند تا اساتید به عنوان کمک و همراه بتوانند در 

مسابقات همراه آنان باشند. برای پذیرش مقاله در هر ژورنال و استفاده و ارائه 
می بایست در حیطه تخصصی خود به این کار اقدام نموده تا بتوان از مزایای آن 
استفاده کرد و مقاله مذکور طبق قوانین کشورمان دارای ارزش و اعتبار علمی 
یا ISI نمی باشد تا بتوان از آن رزومه سازی و بهره برداری کرد و مقام مربوطه 
در مسابقات در بخش پرواز ربات به تیم رباتیک تعلق گرفت و مقام بهترین 
مقاله به تیم کشور دیگری اهدا شد و هم اکنون این مقاله جزو مقاالت حذفی و 

تأیید نشده، است.

ایران خودرو، یکی از محورهای
 تحقیق و تفحض از خودروسازی

ولی ملکی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: کمیته تحقیق و 
تفحض از صنعت خودروسازی به تازگی تشکیل شده و تقسیم کار شده اما این 
کار به همین زودی به نتیجه نمی رسد. محورهای مختلف موضوع در کمیته های 
تخصصی بررسی می شود و به نظر می رسد تحقیق و تفحص حتی تا ۶ ماه زمان 
ببرد. مجلس از توان نظارتی خود استفاده می کند و بعد نتیجه تحقیقات را به 
دستگاه قضایی ارائه می دهیم. یکی از محورها باید بحث بدهی شرکت عظام به 
ایران خودرو باشد. مجلس باید از ابزار تحقیق و تفحض استفاده بکند. در زمانی 
که در مملکت کمبود دارد یا قانون عرضه و تقاضا به هم می ریزد، رانت پیش 
می آید. سی نمی خواد بپذیرد در جنگ اقتصادی هستیم. باید منتظر مشخص 

شدن نتیجه تحقیق و تفحص باشیم.
آیا روحانی دولت دوازدهم همان

 روحانی دولت یازدهم است؟
غالمعلی دهقان، عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه در پاسخ به این 
سوال که آیا روحانی دولت دوازدهم همان روحانی دولت قبلی است به گفت:  
آقای روحانی در همان سال ۹۲ در نخستین کنفرانس مطبوعاتی اعالم کرد 
اعتدال گرا هستم و دولت من فراجناحی است؛ بنده معتقدم آقای روحانی 
همچنان فراجناحی، اعتدالگرا و سیاست مداری است که ساخت قدرت را به 
جهت اینکه از ابتدا مناصب مهمی در اختیار داشت، به خوبی درک می کند؛ 
بنابراین، بنده تفاوتی احساس نمی کنم.  بر همین اساس ما همچنان باید از دولت 
حمایت کنیم البته بخشی از دوستان اصالح طلب معتقدند که رویکردشان نسبت 
به دولت دفاع از کلیت ولی انتقاد در اجزا است که این هم یک راهبرد بوده و 

قابل قبول است. خبرآنالین

افزایش آمار انتقال بیماری ایدز از طریق روابط جنسی
شاهین قره خانی، درمانگر اعتیاد گفت:  در تمام دنیا به صورت معمول اولین عامل 
ابتال به ایدز مقاربت های جنسی است. در ایران تا چند سال پیش آمار متفاوت بود و 
ما به لحاظ اولین عامل انتقال ایدز با جهان مطابقت نداشتیم، به این معنا که در ایران آن 
زمان بیشترین آمار ابتال به ایدز تزریق مواد مخدر از طریق سرنگ آلوده بود.  رسیدگی 
به معتادان تزریقی باعث شد که میزان ابتال به ایدز از طریق سرنگ آلوده ثابت مانده 
و به سمت ایدز ناشی از رابطه جنسی کنترل نشده سوق داده شود، با این اقدامات 
حجم زیادی از مبتالیان به ایدز تزریقی کاسته شده و کم کم به لحاظ آمار تفکیکی در 
حال نزدیک شدن به آمار جهانی مبنی بر این هستیم که رابطه جنسی پرخطر عامل 
اول ابتال باشد. هربار که شرایط اقتصادی دچار مشکل شده یا وضعیت درمان اعتیاد 
دچار چالش می شود شاهد افزایش اعتیاد تزریقی هستیم، وهر بار که درمان شرایط 
بهتری می یابد شاهد کاهش این آمار هستیم، یعنی به نوعی تقویت بنیه درمان اعتیاد 

در کشور منجر به کاهش آمار بیماران معتاد تزریقی می شود./ برنا

جزییات تازه از حادثه مرگبار اتوبوس
 در دانشگاه علوم تحقیقات

رئیس پلیس راهور پایتخت گفت:  ۲۲ آذر معاینه فنی اتوبوس منقضی شده 
و از سال ۱۳۹۱ نیز جزو خودروهای فرسوده بوده است. این حادثه ساعت 
۱۲:۲۱ دقیقه روز سه شنبه در معابر داخلی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه 
آزاد اسالمی اتفاق افتاده است. این اتوبوس از دانشکده فنی و مهندسی که 
در انتهای خط و باالترین نقطه قرار گرفته حرکت می کند که در آن راننده و 
۳4 سرنشین حضور داشته اند. اتوبوس در ایستگاه کتابخانه توقف نمی کند 
و چند دانشجو که قصد داشتند در آن ایستگاه پیاده شوند به راننده اعتراض 
که  کتابخانه  ایستگاه  از  ندارد.  ترمز  اتوبوس  می گوید  راننده  که  می کنند 
متوجه می شود ترمز ندارد تا قبل از پیچ آخر که وارد فضای سبز می شود، 
۶۷۵ متر را طی می کند. راننده احتماالً امید داشته که بتواند با ورود به فضای 
این در حالی است که درختان آن  اتوبوس را کاهش دهد.  سبز، سرعت 
بخش نهال های کوچکی وجود داشته و کمکی نمی کنند. اتوبوس ۶۹ متر را 
نیز در فضای سبز طی می کند تا به این تأسیسات بتنی که مربوط به آبیاری 
است برسد و با آن برخورد می کند. سرنشینان که در انتهای اتوبوس تجمع 
کرده بودند، آن ضربه باعث پرت شدن آن ها می شود و آن برخورد موجب 

مرگ و جراحت تعدادی از سرنشینان می شود./ فارس

نامه وزیر آموزش و پرورش به رهبر انقالب
  درباره تبلیغات مؤسسات کنکور

بطحایی در یک رشته توییت نوشت:  چندی پیش نامه ای را به محضر رهبری 
معظم انقالب درخصوص تبلیغات پرتعداد و ناسالم برخی مؤسسات در رسانه 
ها نوشتم که مورد لطف و نظر مساعد ایشان قرار گرفت و دستورات موثری 
در این خصوص صادر نمودند. از وزارت ارشاد و برادرم جناب دکتر صالحی 
خواسته ام تا صدور مجوز برای کتب کمک درسی را منوط به تایید کارشناسان 
آموزش و پرورش نماید. به برادر عزیزم مهندس رحمانی وزیر محترم صمت نیز 
اعالم کردم که از نظر وزارت آموزش و پرورش تخصیص ارز دولتی و حمایتی 
برای کاغذ کتب کمک درسی هیچ توجیهی ندارد و ارز مربوط صرف تامین 
سایر اقالم شود. در نامه ای به برادر عزیزم دکتر علی عسکری با استناد به نص 
صریح قانون خواسته ام هرگونه تبلیغات در این زمینه با مجوز وزارت آموزش 

و پرورش انجام پذیرد.

حمایت کارگردان معروف از تتلو
نظر بهروز افخمی کارگردان سینما درباره تتلو گفت: تتلو یک سلبریتی صاف 
و صادق است که علیه او سانسور اتفاق افتاد. تتلو با حرف ها و افکارش کامال 
مقابل طبقه متوسط رو به باال و ثروتمند قرار گرفت. این طبقه که درفضای 

مجازی نفوذ دارند، شکایت کردند و اینستاگرام او را بستند./برنا

ظرفیت برخی سیاسیون ما به اندازه ته استکان هم نیست
احمد خاتمی، خطیب موقت نماز جمعه تهران گفت: متأسفانه در حال حاضر 
اندازه ته استکان هم نیست و این به معنای  ظرفیت برخی سیاسیون ما به 
خودشیفتگی است. بعد سوم خودشیفتگی سیاسی باندساالری و حزب و گروه 
ساالری است، اکثر گروه های سیاسی ما در حال حاضر دچار همین بُعد از 
خودشیفتگی سیاسی هستند. هر کسی شایسته و لیاقت دارد باید در مناصب 

مختلف بگارگرفته شود و این ویژگی نقطه مقابل خودشیفتگی است./فارس

موثرترین ومجرب ترین سالح ایران برای مسدود کردن تنگه 
نیروی  کشتی  از 19  هستند.  دریایی  مین های  احتماال  هرمز 
دریایی آمریکا که از جنگ جهانی دوم به بعد از دست رفتند، 
بخش اعظم آن ها توسط مین های دریایی غرق یا ناتوان شده اند.

 در پی باال گرفتن تنش بین آمریکا و ایران، یک ناوهواپیمابر 
آمریکایی مجددا به خلیج فارس برگشته است. در زمان بازگشت 
این ناو، ایران مشغول انجام یک رزمایش در آب های خلیج فارس 

بود.
آمریکا ایران را به آزمایش موشک در نزدیکی یکی از ناو های 
هواپیمابر خود به هنگام عبور آن از تنگه هرمز متهم کرده است. 
این  شده  مدعی  سنتکام،  آمریکا،  مرکزی  فرماندهی  قرارگاه 
شلیک »بسیار تحریک آمیز« بوده است. اما آیا ایران می تواند 

یکی از ناو های هواپیمابر آمریکا را غرق کند؟
شلیک  گفته  بیانیه ای  طی  سنتکام،  سخنگوی  رینز،  کایل   
تسلیحاتی در نزدیکی کشتی های در حال عبور ائتالف و ترافیک 
الملل  تجاری، اقدامی غیر ایمن، غیرحرفه ای و با حقوق بین 
دریایی ناسازگار است. البته او تصریح کرده که ایرانیان به سمت 

کشتی های آمریکا شلیک نکرده اند.
در  است.  فارس  خلیج  به  ورود  طبیعی  گلوگاه  هرمز  تنگه   
تنگ ترین جا، فقط 21 مایل عرض دارد و خط عبور کشتی ها 
هم تقریبا دو مایل عرض دارد. این تنگه، یک نقطه ایده آل برای 
تهران جهت قطع دسترسی به خلیج فارس یا کمین کردن برای 

نیرو های دریایی آمریکا است.

 به گفته سنتکام، کشتی های سپاه پاسداران راکت های هدایت 
نشده شلیک کرده اند که تعداد اندک آن ها به طور خاص یک 
کشتی به حجم ناو هواپیمابر یو اس اس هاری ترومن را تهدید 
نمی کند. اما یک شلیک موفق می توانست به این کشتی بزرگ 
و جنگنده های روی آن آسیب بزند. در یک فاصله کوتاه این 
چنینی، حتی سالح های هدایت نشده هم شانس خوبی برای زدن 
یک هدف دارند. در بهترین حالت، قایق های ایرانی می توانستند 

ضربه کاری به کشتی های آمریکایی وارد کنند.
بود  بعید  اینترست،  نشنال  مجله  ادعای  به  بنا  حال،  این  با   

قایق های ایران که بتوانند هاری ترومن را غرق کنند. هماهنگونه 
که رزمایش »چالش هزاره 2002« آمریکا نشان داد، نیرو های 
نیروی  رزمی  یگان  به  واقعی  آسیب  تحمیل یک  برای  ایران 
دریایی آمریکا باید از تعداد زیادی از قایق های کوچک استفاده 
سپاه   »9 اعظم  »پیامبر  رزمایش  در  قبال  حقیقت،  در  کنند. 
پاسداران درباره انجام چنین حمله ای به ناو هواپیمابر یو اس اس 

نیمیتز در تنگه هرمز تمرین کرده بود.
به  مسلح  تندرو  قایق های  ایران،  رزمایش های  این  در   
موشک های کروز، راکت ها، اژدر های متوسط و بزرگ، مین های 

دریایی، مسلسل ها و موشک های زمین به هوای دوش پرتاب 
حضور داشتند. این قایق های جمعی با موشک های ساحلی و 
سایر تسلیحات همراه بود. برنامه کشتی رزمی ساحلی نیروی 
ایرانی  قایق های جمعی  تهدید  با  مقابله  برای  آمریکا،  دریایی 
طراحی شده است، اما این کشتی هنوز به سامانه موشکی مناسب 

مسلح نشده است.
 به گفته این مجله، موثرترین ومجرب ترین سالح ایران برای 
هستند.  دریایی  مین های  احتماال  هرمز  تنگه  کردن  مسدود 
از 19 کشتی نیروی دریایی آمریکا که از جنگ جهانی دوم 
مین های  توسط  آن ها  اعظم  بخش  رفتند،  دست  از  بعد  به 
دریایی غرق یا ناتوان شده اند. از 19 کشتی، 1۵ مورد قربانی 
مین های دریایی بودند. در حقیقت، یک مین دریایی ایرانی، 
 14 در  را  آمریکا  رابرت  ساموئل  اس  اس  یو  کشتی  تقریبا 

آوریل 1988 غرق کرد.
 بعد ها در جنگ 1991 خلیج فارس، ثابت شد که مین های دریایی 
عراق مشکل آزاردهنده ای برای نیروی دریایی آمریکا هستند. 
در همین نزاع و در یک روز، مین های کهنه عراق دو کشتی 
چندمیلیارد دالری یو اس اس پرینستون و یو اس اس تریپولی 
آمریکا را فلج کردند. این مین ها کمتر از 2۵ هزار دالر ارزش 

داشتند.
واقعی موشک های  پایان مدعی شد که خطر  در  مجله  این   
ضدکشتی یا راکت های ایران نیستند بلکه خطر واقعی تهدید 

مین های دریایی ایران است که معموال نادیده گرفته می شود.

یک مقام سابق آژانس اطالعات اسرائیل موساد ادعا کرده است که روسیه، دونالد 
ترامپ را انتخاب و او را به  عنوان کاندیدای رئیس جمهور مطرح کرده است، چون 
مسکو به این نتیجه رسیده بود که او بهترین نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 

خواهد بود.
»تمیر پاردو«، رئیس سابق موساد، در جریان کنفرانس دیجیتال »مارکر« در اسرائیل، 
روز دوشنبه، در خصوص عملیات ایذایی در اطالع رسانی ربات ها در جریان مبارزات 
انتخاباتی سخنرانی کرده است. وی در خصوص ریاست جمهوری دونالد ترامپ، در 
سخنان خود ادعا کرده که روسیه ترامپ را به  عنوان یک نامزد انتخاباتی برای دستیابی 
به اهداف مسکو برگزیده و سپس با استفاده از تاکتیک های آنالین، از پیروزی وی در 

انتخابات اطمینان حاصل کرده است.
 او گفته: مقامات مسکو به رقابت ریاست جمهوری سال 2016 در ایاالت متحده 
نگاه کردند و از خود پرسیدند: دوست داریم کدام نامزد در کاخ سفید مستقر شود؟ 
او  نهایت  برآورده کنیم؟ و در  را  اهدافمان  تا  به ما کمک خواهد کرد  چه کسی 
ربات ها  از  سامانه ای  روس ها  بعد،  به  زمان  همان  از  کردند.  انتخاب  را  )ترامپ( 
جمهوری  ریاست  کاندیدای  را  ترامپ  و  برپا  انتخابات  مدت  طول  تمام  برای  را 

مطرح کردند.
 وی ادامه داد: آنچه تاکنون از ربات ها و تحریف اطالعات دیده ایم، فقط نوک کوه 
یخ است. این بزرگ ترین تهدید سال های اخیر است و ارزش های اساسی را که ما از 
جنگ جهانی دوم به شکل مشترک در اختیار داریم - دموکراسی و نظم جهانی پدید 

آمده از جنگ جهانی دوم- را تهدید می کند.  اکنون مدتی است که مقامات کرملین، 
به  ویژه والدیمیر پوتین، به  طور گسترده مظنون هستند که در پشت صحنه حمالت 
سایبری جهانی، به  ویژه در ایاالت متحده و با دخالت در انتخابات ریاست جمهوری 

2016 هستند.
 در اوایل این ماه، گزارشی توسط مجلس سنای ایاالت متحده منتشر شده که در آن در 

مورد مقیاس وسیع عملیات ضداطالعات روسیه اطالعاتی ارائه  شده بود.
 این گزارش نشان می دهد، روسیه از اینستاگرام، یوتیوب، تامبلر، پی پال و همچنین 

توییتر و فیسبوک برای انتشار تبلیغات وسیع و گسترده استفاده می کند.

دادن  قرار  هدف  بر  ویژه ای  تمرکز  روسیه  می کند،  ادعا  همچنین  گزارش  این   
محافظه کاران با پست های مربوط به مهاجرت، نژادگرایی و قوانین مربوط به اسلحه 

دارد.
اینترنتی آکسفورد، در این خصوص اظهار داشته: این   فیلیپ هوارد، مدیر مؤسسه 
عملیات روسیه شامل استفاده از یک خانواده کامل از سایت ها و رسانه های اجتماعی 

است. تصور ما این است که هدف این بوده که این کمپین ها قانونی به نظر برسند.
 دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، بارها و بارها انکار کرده که در مبارزات انتخاباتی اش 

با مداخله و عملیات روسیه وارد تبانی � دانسته یا ناخواسته � شده است.
 با این  حال ادعاهای جدیدی که رئیس سابق موساد در این خصوص مطرح کرده 
است می تواند فصل جدیدی در رسیدگی به اتهامات دونالد ترامپ و ماجرای دخالت 
روس ها در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 ایاالت متحده باشد و سندی جدید 
در اختیار حزب رقیب یعنی دموکرات ها؛ آن هم در راستای فشار بیشتر بر دونالد ترامپ 

در مسیر استیضاح.
 پیش  از این ترامپ تهدید کرده بود، اگر دموکرات ها وی را استیضاح کنند، مردم آمریکا 
»انقالب« خواهند کرد. همچنین گفته می شود که دستور ترامپ برای خروج نیروهای 
آمریکایی از سوریه، بخشی در واکنش به فشارهای سیاست داخلی و در جهت افزایش 

محبوبیت خود در میان مردم آمریکا بوده است.
 طبق آخرین نظرسنجی مؤسسه گالوپ در پی اعالم تصمیم دولت امریکا برای خروج 

از سوریه، محبوبیت دونالد ترامپ با دو درصد افزایش، به 40 درصد رسیده است.

ایران می تواند ناو هواپیمابر آمریکا را غرق کند؟

ادعایجنجالییکیازمقاماتسابقموساد،فراترازهمهاتهاماتترامپ؛

پوتین،ترامپرابرایریاستجمهوریانتخابکردهاست!

چرا مجلس را به توپ نمی بندیم؟!
مهم ترین کارکرد نهاد های سیاسی که با محاسبات سرانگشتی، »ابوقراضه های آفتابه 
خرج لحیم« به نظر می رسند پیش گیری از نزاع های محتمل یا حل و فصل نزاع های 
موجود به نحوی متمدنانه و با روش هایی کم هزینه تر از تقابل های خانمان برانداز و 
بدوی است. وقتی مشغول چنین محاسبه هایی می شویم باید بپرسیم به جای آن چه 

چیزی و با چه هزینه ای در چنته داریم؟
 یک حساب سرانگشتی نشان می دهد انتخاب هر نماینده حدود 2 میلیارد تومان 
روی دست مردم خرج می گذارد، یک حساب سرانگشتی دیگر نشان می دهد هر 
برای  تومان  میلیون   370 اداره مجلس حدود  نیست(  مهم  ثانیه؟  هر  )یا  دقیقه 
اصول  طبق  احتمااًل  سرانگشتی  حساب های  این  از  بعد  می خورد.  آب  مردم 
این  در  نیز  شما  احتمااًل  می ارزد؟«  »آیا  پرسید:  باید  کارآمدی  و  بهره وری 
یا  سیاسی  فعال  فالن  تویتر  حساب  در  سرانگشتی  حساب های  این  با  روز ها 
رسانه ای یا هر کس دیگری مواجه شده اید. قصد من در این جا نشان دادن 
این  به  پاسخ  بلکه  نیست،  سرانگشتی  محاسبات  قبیل  این  ابلهانه  وجوه 

پرسش است که »آیا می ارزد؟«
قیمت  اساس  بر  قادرید  اوقات شما  است. گاهی  نسبی  مفهوم   »ارزیدن« یک 
تمام شده یک کاال، در مورد ارزیدن یا نیارزیدن آن اظهار نظر کنید. مثاًل قیمت 
یک کیلوگرم ورق خودرو، حدود 8هزار تومان است، و وزن یک دستگاه تندر 90، 
چیزی حدود 1100 کیلوگرم؛ بنابراین تندر 90 چیزی حول و حوش نُه میلیون 
تومان می ارزد و نهایتًا در همین حدود برای خرید آن هزینه خواهید کرد. )آن 
نحوه محاسبه هزینه انتخابات یا اداره مجلس نیز در همین حد ابلهانه است، اما 
گفتم که با وجوه ابلهانه این محاسبه کاری ندارم(. در این جا ارزیابی بر اساس 
قیمت تمام شده انجام می شود. یعنی قیمت تمام شده در قیاس با قیمت بازاری، 
به ما می گوید می ارزد یا نه؟ اما در مورد هزینه اداره مجلس یا انتخابات، قیمت 
دومی در اختیار نداریم. پس چگونه می توانیم ارزشش را حساب کنیم؟ در این جا 
تنها به کمک »وضعیت جایگزین« می توان ارزیدن یا نیارزیدن را محاسبه کرد.

اتفاقی می افتاد؟ سه  نبودند، چه  آن  نمایندگان  و  اسالمی  اگر مجلس شورای   
سال پیش وقتی زباله ها از سر و روی بیروت باال می رفتند، کسی برای محاسبه 
کارآمدی پارلمان و دولت پارلمانی چرتکه نیانداخت، زیرا اگر آن پارلمان ضعیف 
نبود، مردم بیروت به جای تحمل زباله باید جنگ داخلی را تحمل می کردند. مثاًل 
در کشوری مثل ایران که از تمرکزگرایی و پایتخت گرایی شدید رنج می برد، برای 
پیگیری  جای  به  که  است  همین  کارکرد مجلس  بروجنی،  عنوان یک  به  من، 
اخبار تقابل قوای چهارمحالی و اصفهانی بر سر زاینده رود یا اخبار خنثی شدن 
نمایندگان  استعفای  تونل کوهرنگ توسط نگهبانان غیور بختیاری؛ خبر  انفجار 

آن استان یا تحصن نمایندگان این استان را پیگیری می کنم.
 مهم ترین کارکرد نهاد های سیاسی که با محاسبات سرانگشتی، »ابوقراضه های 
آفتابه خرج لحیم« به نظر می رسند پیش گیری از نزاع های محتمل یا حل و فصل 
تقابل های  از  کم هزینه تر  روش هایی  با  و  متمدنانه  به نحوی  نزاع های موجود 
خانمان برانداز و بدوی است. وقتی مشغول چنین محاسبه هایی می شویم باید 

بپرسیم به جای آن چه چیزی و با چه هزینه ای در چنته داریم؟
انکار ضعف های  معنای  به  اسالمی،  از مجلس شورای  متعارف  غیر  دفاع  این   
موجود نیست، بلکه در صدد به دست دادن مبنای درست برای تحلیل عملکرد 
قابل  توفیق  میزان  سیاسی،  نهاد  کارآمدی یک  است. سنجه  سیاسی  نهاد  یک 
دستیابی در حل نزاع و صورت بندی متمدنانه »دشمنِی« مستتر در کنه تعامالت 
اساس  بر  نه  اما  برای مجلسبرشمرد،  فراوانی  است. می توان ضعف های  انسانی 
چرتکه انداختن درباره بودجه اش. راه حل این مشکالت نیز به توپ بستن مجلس 
نیست، بلکه »افزایش نمایندگی« ِ. نمایندگان مجلس شورای اسالمی است. در 
این باره سال گذشته در یادداشت »جمهوری اسالمی را به پایان تاریخ حکمرانی 

ایرانی بدل کنیم« به تفصیل سخن گفته ام.

محمّد منصوری بروجنییادداشت
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سالهاست که راه های ناایمن و خودرو های ناایمن بزرگترین 
قاتالن شهروندان ایرانی بدل شده اند، اما اراده ای قوی برای 
چاره جویی در برابر این مسئله وجود ندارد. سوختن مسافران 
در جاده نطنز و ترمینال سنندج و تکه تکه شدن دانشجویان 
تکان دهنده  بسیار  اما  بولیوار بخش کوچک،  در سیمون 
ماجراست که تجربه نشان داده است که با دستور ها و پیام ها 

پایان نمی یابند.
یک فاجعه اتوبوسی عجیب دیگر این بار در شهر، در تهران 
و عجیب تر از همه در محوطه یک دانشگاه. واژگونی شدید و 
تکاندهنده روز گذشته سرویس اتوبوس دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد علوم تحقیقات بازهم مقامات مسئوالن کشور را به تقال 
انداخته است، دستور های پیگری از سوی مجلس، دولت، قوه 
قضائیه و دیگر نهاد ها صادر شده است. دستورهایی که در 
تصادف های قبلی نیز صادر شده بود...، اما اتفاقات فاجعه بار 

همچنان ادامه دارد.
موشکافیفاجعهدردانشگاهآزاد

شمار قربانیان حادثه تلخ دانشگاه آزاد به 10 تن رسید، حال 
سه تن از دانشجویان نیز وخیم گزارش شده است. حسن 
روحانی رییس جمهور با صدور پیام تسلیتی خواستار بررسی 

دقیق علت حادثه شده است. او همچنین گفته است که راهکار های الزم برای عدم تکرار 
چنین حوادثی تمهید و اجرا شود.

 آیت اهلل آملی الریجانی رییس قوه قضائیه نیز در پیام تسلیتی تاکید کرده است »ضروری 
است دادستان کل کشور نظارت الزم را در رسیدگی سریع به پرونده حادثه بعمل آورده و 

نتیجه را اعالم نمایند.«
 سوال مهم و اساسی این است که این حادثه تلخ به چه دلیل رخ داده است. از روز گذشته 
روایت های مختلفی در این باره منتشر شده است. در ابتدا مسئوالن دانشگاه آزاد بحث سکته 
راننده اتوبوس را پیش کشیدند، ابراهیم کالنتری معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد 
به خبرگزاری فارس اعالم کرد: »به گفته شاهدان عینی، راننده این اتوبوس دچار سکته 
شده و کنترل اتوبوس را از دست داده و همین موضوع سبب واژگونی اتوبوس شده است.«.

  روایت شاهدان عینی نیز نشان می دهد که موضوع ارتباطی با سکته راننده ندارد و اساسا 
راننده تا لحظات آخر سعی کرده کنترل اتوبوس را در دست بگیرد.

 خبرگزاری برنا بدون اینکه نامی از یکی مجروحان حادثه ببرد، از وی نقل کرده است: 
»سر پیچ ترمز اتوبوس برید. راننده سکته نکرده بود، تمام سعی خود را کرد که اتوبوس در 
دره سقوط نکند تا همه نمی رند، با همین قصد تالش کرد اتوبوس چپ کند. بعد از چپ 
شدن اتوبوس دو بار دور خود چرخید. راننده اولین نفری بود که از شیشه به بیرون افتاد و 

جان باخت.«
 خبرگزاری ایسنا هم به نقل از یک دختر سانحه دیده در این حادثه نوشت: »سوار اتوبوس 
که شدیم نزدیک ایستگاه کتابخانه دست اندازی بود که وقتی اتوبوس از روی آن رد شد 
سرعتش زیاد بود و همه بچه ها به باال و پایین پرتاب شدند. پسر ها داد و بیداد کردند که چقدر 
تند می روی، آروم برو، اما دیدیم که سرعتش همینطور تندتر و تندتر می شد. من هندزفری 
داشتم و وقتی درآوردم دیدم بچه ها از جلوی اتوبوس به عقب می آیند، به سرشان می زنند و 
مدام داد می زنند: ترمز نمی گیره، اتوبوس ترمزش نمی گیره. اتوبوس همینطور سرعتش زیاد 
می شد. از روی پیچ که رد شد افتاد پایین و من دیگه چیزی متوجه نشدم و وقتی چشمام رو 

باز کردم دیدم بیرون اتوبوسم.«
 دیگر شاهدان نیز بحث بریدن ترمز اتوبوس را تائید می کنند.

 امروز نیز قاضی شهریاری معاون دادستان تهران پیرامون خبری مبنی بر سکته راننده 
اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات، گفت: »مطابق کالبدشکافی که امروز 

با حضور پزشکان قانونی در محل پزشکی قانونی کهریزک صورت گرفت، عالئمی که 
نشان دهنده سکته قلبی یا مغزی راننده اتوبوس باشد، یافت نشد، گرچه نمونه ی قلب و مغز 

جهت انجام آزمایش پاتولوژی )آسیب شناسی( به آزمایشگاه ارسال گردید.«
 بسیاری معتقدند مطرح شدن بحث سکته راننده در راستای پنهان کردن علت حادثه بوده 
است با این حال رضا مسعودی سرپرست واحد علوم و تحقیقات روز گذشته در گفتگو با 
خبرگزاری مهر روایت سکته را رد کرد و گفت: »ظاهرا مشکل فنی باعث واژگونی این 
اتوبوس در محل دانشگاه شده است، اما دلیل دقیق تر آن پس از بررسی کارشناسی اعالم 

می شود.«
موشکافیفاجعهدردانشگاهآزاد

تا اینجا کار تقریبا قطعی شده است که اتوبوس دچار نقص فنی بوده و باتوجه به شیب تند 
مسیر راننده در کنترل آن ناموفق بوده است.

 سردار محمدرضا مهماندار، رییس پلیس راهور تهران بزرگ در بیان علت تعداد قابل توجه 
فوتی های حادثه، گفته است: »حادثه در معابر دانشگاه آزاد و دقیقا در محوطه داخلی بوده 
است. این معابر در شیب بوده و اتوبوس به سمت جنوب دانشگاه در حال حرکت بوده و توقف 

اتوبوس در شیب کار سختی بوده است.«
 او افزود: »متاسفانه پس از این حادثه، اتوبوس با تاسیسات آب که از جنس بتنی بوده است 
برخورد می کند و علت افزایش کشته شدگان همین برخورد با پایه بتنی بوده است. البته پلیس 
مشغول بررسی دقیق حادثه است و همکاری ها با مسئوالن قضایی هم در این رابطه ادامه 
دارد.«  شیب مسیر های دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات آنچنان زیاد است که می توان آن 
را با جاده چالوس هم مقایسه کرد با این تفاوت که این مسیر پرپیچ و خم کامال ناایمن است. 
هیچ گارد ریلی در آن دیده نمی شود، سرعت گیری ندارد و هیچ پلیسی و ماموری هم بر رفت 

و آمد در این مسیر نظارت نمی کند.
 پلیس روز گذشته اعالم کرد وظیفه کنترل راه های داخل دانشگاه بر عهده دانشگاه است و 
پلیس براساس قانون حق ورود به محوطه دانشگاه را ندارد. این در حالی است که در شبکه ها 
اجتماعی به این اظهار نظر نقد کرده اند که پس چرا ورود پلیس هنگام اعتراضات به دانشگاه، 
منعی ندارد. نکته جالب توجه دیگر این است که پس از حادثه دیروز واحد علوم تحقیقات 
تعطیل شد، دانشجویان زیادی در محل حادثه تردد می کردند که برای پراکنده کردن آن ها 

پلیس وارد دانشگاه شده بود.
 مسئله دیگر فرسودگی ناوگان حمل و نقل و اتوبوس های دانشگاه آزاد است. شاهدان عینی 

و دانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات معتقدند ناوگان حمل و 
نقل این دانشگاه کامال فرسوده است و پیش تر هم بریدن ترمز 

اتوبوس ها سابقه دار بوده است.
 یکی از کارمندان دانشگاه آزاد در همین رابطه به خبرگزاری 
ایسنا گفته است: »اتوبوس برای انتقال دانشجویان زیاد است؛ 

اما همه آن ها فرسوده هستند.«
 روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هم اعالم کرده 
است که اتوبوس واژگون شده در دانشگاه علوم تحقیقات 

تحت نظارت شهرداری نبوده است.
از وضعیت  روایت های مختلفی  اجتماعی  در شبکه های   

نامناسب حمل و نقل درداخل دانشگاه مطرح شده است.
 امروز نیز سردار مهماندار اعالم کرد: »در تاریخ 22 آذر معاینه 
فنی این خودرو منقضی شده و در زمان تصادف معاینه فنی 
نداشته، ضمن اینکه سن فرسودگی اتوبوس های شهری 10 
سال است که این خوردو تولید سال 1381 است و از سال 

1391 در سن فرسودگی قرار داشته است.«
 انتقال دانشجویان در محوطه دانشگاه آزاد از سوی دانشگاه 
به یک پیمانکار واگذار شده است، این پیمانکار روز گذشته با 
دستور دادستانی بازداشت شد، اما سوال مهم این است که آیا 

نظارت الزم بر عملکرد این پیمانکار وجود داشته است؟
 در کنار این موارد روز گذشته بحث عدم بهره برداری از پروژه تله کابین واحد علوم تحقیقات 
هم از جمله مسائلی بود که مورد نقد رسانه ها و افکار عمومی قرار گرفت. براساس گزارش ها 
قرار بوده که سال 92 تله کابین در این دانشگاه نصب شود که دانشجویان با آن تردد کنند. 
با اجرای این پروژه مسافت هفت کیلومتری به 1800 متر کاهش پیدا می کرد. گفته می شود 
80 درصد این پروژه تا تابستان سال 9۵ تکمیل شده و تمام تجهیزات آن وارد کشور شده 
بود، اما با تغییرات در مدیریت دانشگاه آزاد این پروژه نیز متوقف شد. تجیزات وارد شده هم 
در انبار خاک می خورد. گفته می شود با اجرای این پروژه در یک ساعت امکان انتقال 4000 

دانشجو فراهم می شود.
 سوالی که مطرح است چرا پروژه تله کابین با وجود پیشرفت زیاد متوقف شده است؟ 

مسئوالن دانشگاه آزاد تاکنون در این باره توضیحی ارائه نکرده اند.
 این خالصه آن چیزی است که باید در بررسی علت حادثه مورد توجه قرار گیرد، قطعا مسائل 
دیگری نیز وجود دارد از جمله وضعیت آسفالت جاده، اهلیت راننده های اتوبوس ها و... حتی 
کار به مسائل پیچیده تری هم رسیده است گفته می شود اساسا ساخت دانشگاه در آن مناطق 
مصداق کوه خواری است و یا اینکه سخن از این مطرح است که چرا دانشگاه آزاد با وجود 

دریافت شهریه های سنگین خدمات بسیار ضعیفی ارائه می کند؟
آیاتصادفهایتلخمتوقفمیشود؟

حادثه دانشگاه آزاد بسیار تلخ بود، اما بی سابقه نبود در همین یک سال اخیر چند حادثه 
دلخراش دیگر در جاده های و خیابان های کشور برای اتوبوس رخ داده است. شهریور ماه 
امسال بود که در برخورد اتوبوس با تانکر حامل سوخت در اتوبان کاشان- نطنز، 46 نفر دچار 

حادثه شدند، 19 نفر جانباختند و 27 نفر مصدوم شدند.
 20 تیر ماه نیز اتفاقات وحشتناک دیگری رخ داد، این بار در ترمینال سنندج. بر اثر انفجار و 
آتش سوزی در پی برخورد اتوبوس و تانکر حامل قیر در ورودی ترمینال شهر سنندج 1۵ نفر 

در آتش سوختند. در این حادثه فقط دو نفر جان سالم به در بردند.
 پس از این حوادث رییس جمهور، رییس مجلس و رییس قوه قضائیه دستور بررسی ماجرا 
و برخورد با عوامل موثر و چاره جویی اساسی برای پیشگیری از این حوادث دادند. اما 
دومینوی تصادف های دلخراش و تکاندهنده اتوبوس ها متوقف نشد. گویی دستورات فقط 

صادر می شوند.

آیا دومینوی تصادف های تلخ متوقف می شود؟

موشکافی فاجعه در دانشگاه آزاد
جمالت  طالیی رهبر معظم انقالب 

 راجع به »۹ دی« و »فتنه«

در آستانه فرارسیدن روز »نهم دی«، پایگاه اطالع رسانی KHAMENEI.IR بیست جمله ی 
برگزیده از حضرت آیت اهلل خامنه ای را درباره »حماسه نهم دی« و »فتنه«، منتشر کرد:

* فتنه ها را باید با روشنگری خاموش کرد. هر جا روشنگری باشد، فتنه انگیز دستش کوتاه میشود. 
1378،0۵،08

* فتنه انگیختن و بد دل کردن مردم نسبت به یکدیگر، یکی از مواد برنامه ای است که دشمنان 
نسبت به این ملت در نظر دارند. 1379،01،06

* دنیاطلبان برای اینکه به مقاصد خودشان برسند، در جامعه فتنه ایجاد میکنند؛ جنگها، تبلیغات 
دروغین، سیاست بازیهای ناجوانمردانه؛ اینها ناشی از همین دنیاطلبیهاست. 1387،06،29

* در اوائل حوادث بعد از انتخابات 88 اولین کاری که شد، تردیدافکنی در کار مسئولین رسمی 
کشور بود؛ در کار شورای نگهبان، در کار وزارت کشور. این تردیدافکنیها خیلی مضر است؛ دشمن 

این را میخواهد. 1388،09،04
* در شرائط فتنه، کار دشوارتر است؛ تشخیص دشوارتر است. البته خدای متعال حجت را همیشه 
تمام میکند؛ هیچ وقت نمیگذارد مردم از خدای متعال طلبگار باشند و بگویند تو حجت را برای ما 

تمام نکردی، راهنما نفرستادی، ما از این جهت گمراه شدیم. 1388،10،19
* فتنه معنایش این است که یک عده ای بیایند با ظاهِر دوست و باطِن دشمن وارد میدان شوند، 
فضا را غبارآلود کنند؛ در این فضای غبارآلود، دشمن صریح بتواند چهره ی خودش را پنهان کند، وارد 

میدان شود و ضربه بزند. 1388،10،29
* وقتی در داخل محیط فتنه، کسانی با زبانشان صریحاً اسالم و شعارهای نظام جمهوری اسالمی 
را نفی میکنند، با عملشان هم جمهوریت و یک انتخابات را زیر سؤال میبرند، وقتی این پدیده در 
جامعه ظاهر شد، انتظار از خواص این است که مرزشان را مشخص کنند، موضعشان را مشخص 

کنند. 1388،10،29
* مهمترین هدف از حوادث دوران فتنه ی بعد از انتخابات 88 این بود که بین آحاد ملت شکاف 

بیندازند؛ سعیشان این بود. میخواستند بین آحاد مردم شکاف بیندازند، و نتوانستند. 1388،11،19
* آن کسانی که در مقابل عظمت ملت ایران، در مقابل کار بزرگ ملت ایران در انتخابات ایستادند، 
آنها بخشی از ملت نیستند؛ افرادی هستند یا ضد انقالب صریح، یا کسانی که بر اثر جهالت خود، بر 

اثر لجاجت خود، کار ضد انقالب را میکنند؛ ربطی به توده ی مردم ندارند. 1388،11،19
* شما دیدید فتنه ای به وجود آمد، کارهائی شد، تالشهائی شد، آمریکا از فتنه گران دفاع کرد، 
انگلیس دفاع کرد، قدرتهای غربی، منافقین و سلطنت طلبها دفاع کردند؛ نتیجه چه شد؟ نتیجه این 
شد که در مقابل همه ی این اتحاد و اتفاق نامیمون، مردم عزیز ما، ملت بزرگ ما در روز نهم دی، در 
روز بیست و دوی بهمن، آنچنان عظمتی از خودشان نشان دادند که دنیا را خیره کرد. 1389،03،14

* باید حواسمان را جمع کنیم، بفهمیم که: »من نام لم ینم عنه«؛ اگر ما اینجا خواب برویم، جبهه ی 
دشمن، پشت سنگر خودش معلوم نیست خواب رفته باشد؛ او بیدار است، علیه ما توطئه خواهد 
کرد. به نظر من، فتنه ی سال 88 هم همین بود؛ برای ما یک زنگ بود، یک زنگ بیدارباش بود. 

1389،06،2۵
* گناه بزرگی که برخی از دست اندرکاران فتنه ها در کشور انجام میدهند، امیدوار کردن دشمن است؛ 
دشمن را امیدوار میکنند که میتواند منفذی در بین مردم، در بین عوامل گوناگون، در بین مسئوالن 

نظام باز کند. 1389،10،08
* مردم ما در مقابله ی با فتنه، خودشان به پا خاستند. نهم دی در سرتاسر کشور مشت محکمی به 
دهان فتنه گران زد. این کار را خود مردم کردند. این حرکت یک حرکت خودجوش بود؛ این خیلی 

معنا دارد؛ این نشانه ی این است که این مردم بیدارند، هشیارند. 1389،10،08
* حادثه ی نهم دی یک حادثه ی عجیبی است؛ به خاطر دلبستگی مردم به نظام بود. اینها نشان 
دهنده ی اعتماد مردم است. متأسفانه میشنویم همین طور در اظهارات مصلحت جویانه، مکرر 
میگویند: آقا اعتماِد از دست رفته ی مردم را برگردانید! کدام اعتماِد از دست رفته؟! مردم به نظام 

اعتماد دارند، نظام را دوست دارند، از نظام دفاع میکنند. 1390،0۵،16
* در فتنه ی 88، دو روز بعد از حوادث عاشورا، قضیه ی عظیم نهم دی به راه افتاد. همان وقت 
بعضی از ناظران خارجی که از نزدیک دیده بودند، در مطبوعات غربی نوشتند و ما دیدیم، که گفته 
بودند آنچه در نهم دی در ایران پیش آمد، جز در تشییع جنازه ی امام، چنین اجتماعی، چنین شوری 

دیده نشده بود. این را مردم کردند. حضور مردم اینجوری است. 1390،07،20
* یکی از خصوصیاتی که در حادثه ی 9 دی هست، که باز آن را کاماًل به حوادث انقالب نزدیک 
میکند، مسئله ی عاشوراست. یعنی در حوادث اول انقالب هم محّرم پیش آمد و امام آن نکته ی 

عظیِم عجیِب تاریخی را بیان کردند: »ماهی که خون بر شمشیر پیروز است«. 1390،09،21
* 9 دی یک نمونه ای بود از همان خصوصیتی که در خود انقالب وجود داشت؛ یعنی مردم احساس 
وظیفه ی دینی کردند و دنبال این وظیفه، عمل صالِح خودشان را انجام دادند. عمل صالح این بود 

که توی خیابان بیایند، نشان بدهند، بگویند مردم ایران اینند. 1390،09،21
* در قضایای سال 88 که دشمن تصور می کرد طراحی ده ساله ی او بر ضد جمهوری اسالمی 
به نتیجه رسیده است، ملت ایران باقدرت در صحنه حاضر شد و بر دهان مخالفان و معارضان 
بین المللی زد؛ چه برسد به مزدوران داخلی آنها که در مقابل عظمت ملت ایران به حساب نمی آیند. 

1391،10،27
* در مسئله ی انتخابات و غیر انتخابات، همه باید تسلیم رأی قانون باشند؛ در مقابل قانون تمکین 
کنند. آن حوادثی که در سال 88 پیش آمد �� که برای کشور ضرر داشت و ضایعه آفرین بود �� 
همه از همین ناشی شد که کسانی نخواستند به قانون تمکین کنند؛ نخواستند به رأی مردم تمکین 

کنند. 1392،01،01
* دشمنان این ملت، روز نهم دی را فراموش کرده اند آن کسانی که فکر میکنند در این کشور یک 
اکثریتی خاموش و مخالف با نظام جمهوری اسالمیاند، یادشان رفته است که سی و چهار سال 
است که هر سال در بیست و دوم بهمن، در همه ی شهرهای این کشور، جمعیتهای عظیم به دفاع 

از نظام جمهوری اسالمی بیرون میآیند و »مرگ بر آمریکا« میگویند.

کودکان و جوانانی که دوران جوانی و بلوغ خود را فارغ از تحصیل، آموزش، و امورات 
فرهنگی سپری کرده اند؛ به هزار مکافات و با جان کندن گلیم خود را از آب بیرون 
کشیده یا نکشیده اند؛ از روشنفکران، آموزگاران یا اساتید دانشگاه خیری ندیده اند؛ و 
یاد گرفته اند که بی رحم و گرِگ بازار باشند؛ آفریننده و سازنده ی نسل و جامعه ای 
خواهند بود که هرچه بیشتر کشش و تمایل به سمت فاشیزم، خشونت، تعصب، 
داللی، کاسب کاری، پول شویی و در یک کالم زیستی مبتذل، خواهد داشت. این 
برای آینده ی این مرزوبوم و در دل خاورمیانه ی غیرقابل پیش بینی به هیچ وجه حالت 

خوبی نیست.
آقایان خبری بدی برایتان دارم شمارا جمع کرده ام تا بگویم یک بازرس دارد می آید. 
این ابتدایی ترین نوشته ی نمایش نامه ی »بازرس« نوشته ی گوگول، نویسنده ی 
روس است که می توان اینگونه برای شرح حال وهوای این روز های مدارس در ایران 
بازنویسی اش کرد: آقایان و خانم ها خبر بدی برایتان دارم آترا ها و عالءالدین ها را جمع 
کنید چند بازرس دارند می آیند.  بازرس که آمد و رفت آش همان آش و کاسه همان 
کاسه. تاااا زمستان سال آینده؛ و فاجعه ای دیگر. زمستان برای مدارس ایران پر از ترور 

و وحشت است. سالهاست که چنین است.
 ممکن است کمی غریب و دیریاب بنماید، اما آتش سوزی در مدارس، در یک ارزیابی 

نهایی از تحفه های نامبارک نظام اقتصادِی نئولیبرالیزم است. یکی از اهداف این ساختار 
اقتصادی، آزادی بی پروای سرمایه، خصوصی سازی، و ماّدی سازی یا بهتر است بگوییم 

پولی کردِن همه چیز و وارد نمودن آن در عرصه ی مبادالت بازاری برای کسب سود است.
 در زمانه ای که بنگاه پروری در اقتصاد ایران به یک روّیه بدل شده؛ شاهد رشد بی امان 
خصوصی سازی و رواج فراینده و بی رحمانه ی مالیه سازی و کاالیی شدِن خدمات عمومی در 

آموزش وپروش، بهداشت منابع طبیعی و آموزش عالی هستیم.
 در این میان آموزش وپرورش از آنجا که متولی تربیت نیروی انسانی آینده ی کشور است 
جایگاهی خاص دارد. در بسیاری از کشور های توسعه یافته؛ یکی از شرایط پذیرفته شدن 
در قالب اعضای هیات علمی دانشگا های طراز نخست، تدریس شش تا هفت ساله در 
دبیرستان های مناطق محروم است شبیه به طرحی که رزیدنت های پزشک، در چنین 

مناطقی می گذارنند. این نشاِن اهمیت آموزش و پرورش است.
 به مدارس نه در زاهدان که در هرکجای این کشور اگر سر بزنید با یک نگاه اجمالی و 
گذرا، متوجه فرسوده بودن ساختمان ها و غلغله ی دانش آموزان در فضا هایی تنگ و تاریک 
هستیم که نه تنها برای اجرای فرایند بسیار مهم و پیچیده ی تدریس که اصوال برای گذران 

چندساعت اوقات فراغت و تفریح نیز مناسب نیست.
 پس از گذشت چندین دهه از تاکید یک جانبه بر خصوصی سازی در قالب اصل 44، حال 
مسئولین کشور باید دریافته باشند که چنین فرایندی در بسیاری از حوزه ها از جمله آموزش 
و پرورش و صنایع زیربنایی جواب نداده و واکنش معقول عبارت است از بازگشت به هم 

حاکمّیت و هم تصدی گری دولتی در این حوزه ها.
 فراموش نکنیم که در نئولیبرال ترین کشور دنیا یعنی آمریکا که کعبه ی آمال بسیاری از 
اقتصاددان های ایران است؛ نظام بیمه های اجتماعی در حوزه ی پزشکی کماکان دولتی است؛ 
در اتریش بسیاری از دانشگاه ها دولتی بوده و اصولن چیزی به نام دانشگاه خصوصی نداریم.

 مقایسه کنید با ایران و با حجم باالی مدارس غیرانتفاعی و دانشگاه های خصوصی تحت 
عناوین مختلف و تخریب بی امانی که چنین وضعیتی در فرایند آموزش و کیفیت تدریس، 

فراگیری و به طور کل پیشرفت علمی کشور وارد ساخته است.
 جویبار های حقیری که به مرداب می ریزند!

آموزش عالی هم حال چندان خوشی ندارد؛ پذیرش دانشجوی جدید در دانشگاه هایی 
همچون پیام نور، علمی- کاربردی، غیرانتفاعی، و بسیاری از شعبات دانشگاه آزاد، باید متوقف 

شده تا به عملکرد آن ها رسیدگی شود.
 در آمریکا و تا حدودی در فرانسه، دانشگاه های خصوصی که دارای شهریه ی باالیی هستند؛ 
واجد کیفیت آموزشی و خدمات رسانِی باالیی نیز هستند یعنی پول ستانده شده از مردم 

موبه مو و با حساب وکتاب صرف آموزش و رفاه دانش جویانی می شود که به لحاظ درآمدی 
در دهک های باال هستند، اما این امر بدان معنا نیست که فاصله ی چندانی میان دانشگاه های 

دولتی و غیر دولتی به لحاظ کیفی وجود داشته باشد.
 در ایران، اما تمامی گونه های دانشگاهِ غیردولتی، مبتنی بر نوعی مکانیزم تنبیهی قوام 
یافته اند: تنبیه و جریمه ی مالی برای مشتاقان علمی که به دلیل تنبلی یا ده ها دلیل اجتماعی 
و روانی دیگر به سد کنکور خورده و نتوانسته اند مجوز ورود به دانشگاه های دولتی را دریافت 
کنند.  مکانیزم یاد شده سبب شده تا دانشجویاِن راه یافته به علمی کاربردی ها آزاد ها و 
غیرانتفاعی ها، امکانات و کیفیت پاییِن عرضه شده را به حساب تنبلی یا کوتاهی خویش 

گذاشته و لب به اعتراض نگشایند.
یابد؛  الگوی دانشگا ه های دولتی تقویت شده و تعمیم  با گذشت سال ها، جای آنکه   
دانشگا ه های دولتی از فرایند های غیر انسانِی حاکم در آموزش خصوصی تبعیت کرده و 
یک به یک به پول ستانی و حذف کنکور، مبادرت نمودند. بیکاری فزاینده و بحران های 
مزمن شده ی اجتماعی سبب شده تا بسیاری برای گذران اوقاتی خوش و آسوده، به راحتی به 
دانشگاه ها راه بیابند؛ آن ها با پرداخت پول، سقوط خود به دوزخ افرادی را که برچسب بیکار یا 

انگل اجتماع را یدک می ِکشند عقب می اندازند.
 مدارس غیرانتفاعی، اما آخرین راه چاره هستند برای آنانکه یا »دیر جنبیده اند« و از صف 
تشکیل شده پشت درب مدارس دولتی جا مانده اند؛ و لذا ناچارند با پرداخت مبلغ هنگفتی 
پول، آموزش را برای کودکانشان بخرند؛ یا آنانکه در دهک های متوسط و باالی درآمدی 
هستند؛ و ناامید از کیفیت مدارس دولتی، همان کیفیت متعارف و معمول آموزشی را که در 
مدارس دولتی به دلیل ترافیک و حجم باالی دانش آموز امکان پذیر نیست؛ اینجا در بازار سیاه 

خریداری می کنند.
 چنین مدارسی باید برچیده شوند. مدارس غیرانتفاعی چیزی جز تبعیض و ستم به نیروی کار 

و ایجاد اختالف طبقاتی-آموزشی میان دانش آموزان به بار نیاورده اند.
 بودجه ی کشور در خصوص سهمی که به آموزش عالی و آموزش و پرورش دولتی 

اختصاص داده می شود باید هرچه سریعتر عادالنه، منطقی و شفاف شود.
 مدارس کشور نیاز به نوسازی دارند؛ جای آنکه وزیر آموزش و پرورش دست گدایی سوی 
جامعه ی مدنی کشور و خّیرینِ مدرسه ساز دراز کند که وظیفه شان از اساس چیز دیگری 

است؛ باید بر سر سهم وزارت خانه ی متبوع اش از بودجه ی عمومی کشور چانه زنی نماید.
 درصورتی که زمین ها و فضا های آموزشی ای وجود دارد که از آموزش وپرورش تحت هر 

عنوانی ستانده شده باید به مایملک این وزارت خانه بازگردد.
 تغییروتحوالت در محتوای دروس از سوی هر مرجعی که طی سالیان اخیر ایجاد شده با 

تاکید بر وجوه کاربردی و عملی و آزمایشگاهی، بازخورد مثبتی ایجاد نکرده و نتیجه ی 
مطلوبی نداشته. از این حیث عملکرد نظام قدیم آموزشی به مراتب بهتر بود. طرفه 
آنکه همین »کاربردی نمودن« آموزش هم، تنها با تکیه و تاکید بر کار آزمایشگاهی 
و علوم تجربی پیش رفته و مثال به مهارت های روانی حرکتی که مصداق بارز آن 
زنگ ها و دروس ورزشی است هیچ توجهی نشده؛ مهارت های هنری و آموزش های 
روان شناختی در حوزه ی تن و روان، غایب اند. هنوزکه هنوزه در بسیاری مدارس کشور 
زنگ ورزش یعنی انداختن توپ در میان تعداد انبوهی دانش آموز و سپردن آن ها به 

امان خدا تا چنددقیقه ای سرشان به کار خودشان گرم شود.
 سوال اینجاست که چندین دهه ساخت و پرداخت چیزی به نام »معلم تربیتی« در 
نهاد آموزش و پرورش کشور چه رهاورد و نتیجه ی مطلوبی داشته. بروز آسیب های 
اجتماعی متعدد میان دانش آموزان و پایین آمدن سن این آسیب ها گواهی است بر 

ناقص بودن و نامناسب بودن و غیرضرور بودن چنین پست و مقامی.
 رسیدگی به امورات معلمان از اوجب واجبات است. عالوه بر پی گیری حقوق و 
دستمزد ها و شرایط سخت کاری معلمان، پایش دقیق و ساالنه رزومه ی کاری و 
علمی آن ها همچون اعضای هیات علمی و چه بسا سخت تر از آن، باید در دستور 
کار قرار گیرد یا اگر هست به نحو سخت گیرانه تر و دقیقی اعمال شود. هرگونه فساد و 

نقص در این فرایند، لطمات جبران ناپذیری خواهد داشت.
 این ها مشکالت اساسی است که اصالحات رادیکال می طلبد وااِّل با اقدامات سطحی و 

تنگ نظری های بی مورد و سر خود را زیر برف کردن چیزی عاید هیچ کس نخواهد شد.
 دندان های پوسیده ی دانش آموزان ما کمر های قوز آن ها پرخاش گری هاشان فضای 
آموزشِی بی چیزشان بسته شدِن مدارس در خیلی از روستا های گرفتار خشکسالی محتوای 
درسی کهنه و ناکارآمد، و معلمان عصبِی گرفتار و... مشکالت اساسی نظام آموزش وپرورش 
کنونی ما است. با چنین نسلی و با چنین آموزشی چگونه می توانیم در آینده ی جهان، یک 

زیست و جایگاه انسانی برای خود دست وپا کنیم؟
 مسئولین باید صدا های شکوه و اعتراض را بشنوند و پاسخی درخور بدهند. اگر وضع بر 
همین منوال پیش برود بعید نیست که طی پنج سال آینده با آمار باالیی از ترک تحصیل و 

افزایش تعداد کودکان کار به خصوص در میان اقشار پایین درآمدی مواجه شویم.
 در اقتصاد مفهومی هست به نام »هزینه ی فرصِت ازدست رفته«، والدین دودوتا چهارتا 
خواهند کرد؛ برای آن ها مدارس با این اوضاع افتضاحی که دارند واجد هزینه ی فرصت 
ازدست رفته ی باالیی خواهند بود بدین معنا که ترک تحصیل کودکان و حضور و کارشان 

درهرجایی غیر از مدارس، برای خانواده عایدی بیشتری خواهد داشت.
 در چنین شرایطی، گفتماِن »فرزنِد کمک حاِل خانواده« پس از گذشِت بیش از یک قرن، از 
آن زمان که نخستین مدارِس نوین جای مکتب خانه ها را می گرفتند؛ دیگربار سر بر خواهد 
آورد و نزاع عدم تحصیل/کار در مواجهه با تحصیل/درس، در دل نزاع دیرپای سنت و 

مدرنیته رشد خواهد نمود. اما این بار به شیوه ای تراژیک تر.
 در آتیه این خود فرزندان ما خواهند بود که داعیه دار کار، مهاجرت و پول درآوردن هستند و 
نه رییس قبیله و طایفه، سنتی ها یا مرتجعین. امر کهنه و منسوخ در دل مدرنیته ی پولی شده 

و سرمایه ساالر دیگربار خودی نشان خواهد داد.
 کودکان و جوانانی که دوران جوانی و بلوغ خود را فارغ از تحصیل، آموزش، و امورات 
فرهنگی سپری کرده اند؛ به هزار مکافات و با جان کندن گلیم خود را از آب بیرون کشیده 
یا نکشیده اند؛ از روشنفکران، آموزگاران یا اساتید دانشگاه خیری ندیده اند؛ و یاد گرفته اند که 
بی رحم و گرِگ بازار باشند؛ آفریننده و سازنده ی نسل و جامعه ای خواهند بود که هرچه بیشتر 
کشش و تمایل به سمت فاشیزم، خشونت، تعصب، داللی، کاسب کاری، پول شویی و در 
یک کالم زیستی مبتذل، خواهد داشت. این برای آینده ی این مرزوبوم و در دل خاورمیانه ی 

غیرقابل پیش بینی به هیچ وجه حالت خوبی نیست.
 به مدارس ایران فکر می کنیم و به یاد این شعر شاعر می افتیم: هیچ کس در جویبار حقیری 

که به مردابی می ریزد مرواریدی صید نخواهد کرد.

جویبار های حقیری که به مرداب می ریزند!

آگهی فقدان سند
آقای/خانم جمیل نیسی ولی مالک با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی 
شده دفترخانه ۳4۰ اهواز مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک 
ثبتی ۱۵۷۵/۱۰۵۳ واقع در بخش ۳ اهواز در صفحه .... دفتر .... ذیل ثبت 
.... بنام هیام نیسی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده و برابر 
سند قطعی شماره ۳۹۷۲4  به تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ تنظیمی دفترخانه 
۳۲۱ اهواز نامبرده/مع الواسطه انتقال قطعی یافته که برابر اسناد.... به تاریه 
.../.../.... تنظیمی دفترخانه .... اهواز به نفع ........ در رهن است که به علت 
سهل انگاری مفقود گردیده لذ بدستور تبصره اصالحی ماده ۱۲۰  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:  ۹۷/۹/۲4
شماره: ۵/۲۳۷۲ م/الف
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ش�ت ا د د یا

دانش آموزان روستای »مزنده شاوه« به علت نبود وسایل 
گرمایشی، با پیچاندن پتو به دور خود راهی مدرسه می شوند.

»از درِ خانه که وارد می شود با عجله سراغ بخاری را 
می گیرد؛ دستانش از سرما سرد و کِرخت شده است؛ 
فرصت نمی کند پاسخ مادرش را بدهد فقط می خواهد کنار 
بخاری بایستد تا کمی گرم شود؛ مادر با نگرانی به صورت 
رنگ پریده پسرش که از مدرسه برگشته نگاه می کند و 
می پرسد: بازهم سرما خوردی؟ و محمد پاسخ می دهد: 
هوا خیلی سرد است، در کالس بخاری نداریم« این ها را 
ابومحمد، پدر یک دانش آموز مدرسه شهیدجدحانی واقع 

در روستای مزنده شاوه می گوید.

 دانش آموزان از سرما 
دور خود پتو پیچیدند

این مدرسه  در  پسر و دختر من  اضافه می کند:  وی 
درس می خوانند؛ مدرسه هیچ وسیله گرمایشی ندارد؛ 
کابل تیر برق که در نزدیکی مدرسه است را سال گذشته 
دزدیدند و برق مدرسه قطع شده است؛ گاز هم ندارد؛ 

تنها راهی که به ذهن ما رسید با پیچاندن پتو دور بچه ها آن ها را راهی 
مدرسه کنیم؛ هوا که خیلی سرد شد حدود 4 تا ۵ روز دختر و پسرم 

مدرسه نرفتند.
 پسرم بیمار خاص است

محمدحسن عقیلی دانش آموز این مدرسه مبتال به یک بیماری  خاص 
است؛ پزشکان گفته اند به هیچ عنوان نباید سرما بخورد؛ پدر محمدحسن 
می گوید: هر جا فکرش را بکنید مشکل مدرسه را مطرح کردم از 
آموزش وپرورش گرفته تا بخشدار اما کسی ما را به حساب نمی آورد؛ 
پسرم به شدت سرماخورده و دارویی که باید استفاده کند را ۳۰۰ 

هزارتومان خریداری کردم؛ مردم اینجا فقیر و محروم هستند و دادن این 
هزینه ها برای آن ها سخت است؛ فکر کردم محمد با پتو سرما نخورد اما 

اآلن حالش خوب نیست.
 وضعیت اهالی خوب نیست

وی  است،  مدرسه  این  دانش آموزان  از  دیگر  یکی  پدر  سعد  آل   
می گوید: دما ۶ درجه باالی صفر است و هوا شدید سرد شده است 
اما کسی توجه نمی کند؛ بچه های ما چند وقتی است که عالوه بر کیف و 
کتاب سنگینی کشیدن پتو با خود تا مدرسه را تحمل می کنند؛ مدرسه نه برق 
دارد نه لوله کشی گاز که بتوانند بخاری روشن کنند؛ وضعیت مالی اهالی هم 

در حدی نیست که بتوانند کابل برق بخرند که برق وصل شود.

 گرمای فلرهای نفتی به ما نمی رسد
شاوه«  »مزنده  روستای  اهالی  از  یکی  رسول  حاج 
 ۲۰ حدود  چیزی  شامل  شاوه  می گوید:  وی  است 
آنها است؛ جمعیت  از  مزنده یکی  روستا است که 
در  نفتی  فلرهای  است؛  از شهر  بیش  روستاها  این 
همسایگی ما قرار دارند اما گرمای شعله های آن ها ما 
را گرم نمی کند؛ لوله های نفتی از برخی روستاهای 
ما می گذرد و اغلب بچه ها با گذاشتن از لوله ها به 
کابل  پول نداریم  ما می گویند  به  اما  مدرسه می آیند 

بخریم.

 مسئوالن توپ را توی
 زمین همدیگر می اندازند

 محمد حمید دهیار روستای مزنده شاوه در این رابطه 
اظهار می کند: دو کابل برق روستا را دزدیدند؛ فاصله 
تیر برق با مدرسه زیاد است؛ به شبکه برق گفتیم تیر 
برق را نزدیک مدرسه بیاورد تا مسافت کم شود و 

کابل کمتری نیاز داشته باشیم اما نپذیرفتند.
 وی می افزاید: طرح مشکل روستا پیش بخشدار هم راه به جایی 

نبرد و مسئوالن عادت کردند توپ را در زمین دیگری بیندازند.
دانش آموزان  نیز می گوید: رسانه ای کردن مشکل  اهالی  از  یکی   
بسیار خوب است؛ باید از نقاط مختلف این منطقه بازدید کنید و 

مشکالت ۲۰ روستای شاوه را از نزدیک ببینید.
 به گزارش خبرگزاری فارس، مدرسه شهید جدحانی در روستای 
مزنده شاوه از توابع شهرستان رامشیر و در میان چاه ها و فلرهای 
نفتی واقع شده است اما دانش آموزان به علت نبود وسایل سرمایشی، 

با پتو در سر کالس حاضر می شوند./فارس

»پتو« لباس ُفرم جدید دانش آموزان »مزنده شاوه« 
 عاطفه اسماعیلی منش

طرح  بودجه  گفت:  مجلس  در  دزفول  مردم  نماینده 
در  کشور  عمرانی  بودجه  معادل  آباد  بهشت  آب  انتقال 
سال گذشته است؛ چگونه اجازه دهیم چنین بودجه هایی 

صرف اجرای پروژه خودخواهانه شود.
نمایندگان  اعتراض  با  رابطه  در  زاده  پاپی  عباس   
اظهار  مجلس،  در  جمهور  رئیس  نطق  به  خوزستانی 
راهبردی  تصمیمات  یک سری  به  موضوعات  این  کرد: 
است  راهبردی  مسئله  یک  این  می گردد؛  کشورباز  در 
که هرگونه تصمیم گیری در رابطه با آب باید بر اساس 
برنامه بلندمدت و آمایش سرزمینی، حفظ محیط زیست 

و توسعه پایدار کل کشور است.
با  ساده انگارانه  خیلی  نیرو  وزارت  اینکه  بیان  با  وی   

مسئله آب برخورد کرده است، افزود: امروزه آب در دنیا یکی از 
محورهای مهم توسعه کشورها است و کشوری که نتواند منابع آب 

خود را مدیریت کند عماًل توسعه خود را به خطر انداخته است.
 نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسالمی با تأکید بر اینکه در 
۵۰ ساله گذشته در کشور ما تصمیم گیری در حوزه آب بر اساس 
لوت آب  کویر  در  است، گفت:  نگرفته  آمایش سرزمین صورت 
کافی وجود ندارد بنابراین باید به وزارت جهاد دستور داده شود 
در آن جغرافیا کشاورزی نکند؛ صنایع آب بر حق توسعه در فالت 
مرکزی را ندارند و سازمان های دیگر نباید به دنبال توسعه شهری 

در مناطق کویری باشند.
 پاپی زاده با اشاره به توسعه صنایع و کشاورزی در مناطق کویری 
به وسیله افراد دارای نفوذ، بیان کرد: کشاورزی در مناطق کویری 
و  است  پیداکرده  افزایش  به ۲۸۰ هزار هکتار  از 4۰ هزار هکتار 
نیستند به  نیز درحال توسعه است و برخی مسئوالن حاضر  فوالد 

واقعیت های زیست محیطی توجه کنند.
 وی افزود: برخی انتظار دارند حق آبه سایر مناطق را کم کنند و در 
مسیر غلط آن را مصرف کنند درحالی که در دنیا صنعت را درجایی 

به وجود می آورند که آب موجود باشد.
مبتنی  که  نمایندگان  تصمیمات  برخی  از  انتقاد  با  زاده  پاپی   
است،  ملی  منافع  گرفتن  نظر  در  بدون  و  محلی  تصمیمات  بر 
عنوان کرد: انتقال آب برای کشور جز هزینه چیز دیگری نداشته 
به توافق رسیدیم که  با دولت  برنامه ششم توسعه  ما در  است؛ 
هیچ گونه پروژه انتقال آب جدیدی از سرشاخه های دز و کارون 

انجام نشود.
 وی با تأکید بر اینکه بودجه پروژه های انتقال آب تقریباً صفر شد، 
انتقال  ابالغ ۲ پروژه های  قانون  این پروژه ها طبق ماده ۲۳  گفت: 
آب تا نتوانند مجوز زیست محیطی بگیرند نمی توانند اجرایی شوند.
 پاپی زاده با اشاره به استعفای نمایندگان اصفهان و اعتراض فالت 

مرکزی در خصوص حذف بودجه پروژه های انتقال آب، 
بیان کرد: مجلس اعالم کرد چنانچه نمایندگان بخواهند 
به استعفای خود ادامه دهند رأی به خروج آنها از مجلس 
خواهد داد.  وی افزود: پس از موضع مجلس در مقابل 
به  آوردن  فشار  در  سعی  آن ها  استان ها،  این  نمایندگان 

دولت و وادار کردن آن به تصمیم گیری غلط هستند.
 پاپی زاده در رابطه به وعده رئیس جمهور مبنی بر حل 
وعده  رئیس جمهور  کرد:  عنوان  زاینده رود،  آب  مشکل 
خاصی نداده بلکه فقط دستور بررسی داده است؛ زمانی 
دستور  چرا  داد  توضیح  خواستیم  رئیس جمهور  از  که 
بررسی داده در پاسخ گفت: فقط دستور بررسی به جهت 
معنی  به  و  است  اصفهان  استان  نمایندگان  کردن  آرام 

رسیدن موضوع به نتیجه خاص نیست.
خوزستان،  نمایندگان  گذشته  روز  اعتراض  به  اشاره  با  وی   
چهارمحال بختیاری و بوشهر در مجلس، بیان کرد: اعتراض به این 
دلیل بود که رئیس جمهور، مجلس و وزارت نیرو بدانند نمایندگان 
اجازه  و  هستند  حساس  آب  موضوع  روی  به شدت  مناطق  این 

نمی دهند زمینه تصمیمات غلط دوباره ایجاد شود.
طریق صرفه جویی  از  کرد  تأکید  رئیس جمهور  گفت:  زاده  پاپی   

و مدیریت آب در مناطق دیگر، آب موردنیاز آن ها را تأمین کند.
 وی گفت: اگر قرار است انتقال آبی صورت بگیرد، در حوزه داخلی 
ممنوع است و بروند آب موردنیاز خودشان را از خلیج فارس تأمین 
کنند؛ اجازه نمی دهیم برای تونل بهشت آباد، هزینه های کالنی بر 
کشور تحمیل کنند؛ بودجه طرح بهشت اباد معادل بودجه عمرانی 
کشور در سال گذشته است؛ چگونه اجازه دهیم چنین بودجه هایی 

صرف اجرای پروژه خودخواهانه شود.

برخی از مردم هندیجان به سبب آلودگی آب از طریق آب 
دچار مسمومیت شده که این موضوع نگرانی های را به وجود 

آورده است.
 استفاده از آب شرب بهداشتی و باکیفیت از حقوق ُمسلم و 
اولیه مردم شریف ایران است که بر عهده و وظیفه دولت ها 
است  موظف  حکومت  کلی  بخش  در  و  مسئوالن  است. 
امکانات اولیه از جمله بهداشت، آب، برق،آموزش را برای 

رفاه حال مردم تأمین کند.
 در این  بین آب شرب باید به بهترین نحو و در سالمتی کامل 
به مردم از طریق لوله های شهری به منازل پمپاژ شود. این آب 
باید بهداشتی و شیرین به مردم داده شود در مقابل مردم نیز 

هزینه این آب را باید پرداخت کنند.
 مردم هندیجان هزینه های آب و دفع فاضالب را پرداخت 
می کنند اما این آبی را که از طریق لوله ها به منازل آن ها می رسد 
قابل شرب نیست. مردم برای تأمین آب شرب خود از تصفیه 

کن  های شهری استفاده می کنند.
 آب شهر هندیجان برای شرب مناسب نیست هر چند مسئوالن 
اصرار دارند آب هندیجان را قابل شرب معرفی کنند اما در عمل 
قابلیت  شو  شست  و  برای  فقط  و  ندارد  شرب  قابلیت  آب  این 
استفاده دارد. به همین سبب آب تصفیه کن ها در هندیجان رواج 

پیدا کرده است.
 آب تصفیه کن ها در هندیجان کمتر به آب های خود کلر تزریق می کنند 
چرا که ترس دارند مردم از آن ها آب را خریداری نکنند و مزه آب تغییر 
کند. اما مسئوالن بهداشت تأکید دارند که باید به آب حتماً کلر تزریق 

 شده تا میکروب های آب از بین رود.
 اخیراً به سبب مشکالتی در آب شهرستان هندیجان که هنوز معلوم 
نیست آیا از آب شهر بوده یا آب تصفیه کن ها چند نفر از شهروندان 

هندیجانی راهی بیمارستان شده و دچار مشکالت گوارشی شدند.

 یکی از شهروندان هندیجانی اظهار داشت: شهرستان هندیجان از همه 
لحاظ محروم و کم برخوردار است دیگر حداقل آب را برای ما سالم 

نگه  دارید. اگر آب مشکل پیدا کند دیگر باید به کجا برویم.
 کوروش مودت فرماندار هندیجان اظهار داشت: به سبب آلودگی 
آب در هندیجان ۳۰ نفر دچار اسهال خونی شده اند اما هنوز معلوم 
موارد  یا  تصفیه خانه ها  بخش آب شهری،  در  آلودگی  این  نیست 
دیگری باشد.  وی افزود: این ۳۰ نفر با درمان به موقع مشکل آن ها 
رفع شده است، تعدادی از آن ها در روستا و تعداد بیشتری در شهر 
هندیجان، جلسات فوق  العاده و اضطراری شورای سالمت با حضور 
معاونان دانشگاه علوم پزشکی استان خوزستان در هندیجان برگزار 
کردیم.  فرماندار هندیجان بیان کرد: این جلسات با حضور مسئوالن آب 
شهری، روستایی و دیگر نهادهای متولی به  صورت فوری و اضطراری 
در چندین نوبت برگزار شده و با آهک پاشی جداول فاضالب، کلر 

زنی آب، حساسیت بیشتر نسبت به آب تصفیه کن های شهر 
الحمداهلل تاکنون بیمار جدیدی به مراکز درمانی مراجعه نکرده 
است.  وی گفت: ما آب شهر را بررسی کرده و میکروبی در 
آب مشاهده نکردیم،EC آب هم مناسب بوده، ممکن است 
آب تصفیه کن ها باشد یا اینکه در نقطه ای از شهر شکستگی 

لوله بوده میکروب ها و آلودگی از آنجا سرایت کرده باشد.
 مودت عنوان کرد: همه این آلودگی ها و راهی شدن مردم 
به مراکز درمانی و پیدا شدن اسهال خون از آب آلوده بوده 
اما هنوز منشأ آلودگی از کجا بوده برای ما مشخص نشده به 
همین سبب ما همه جوانب را برای سالم  سازی آب در سطح 

شهر انجام داده ایم.
 وی ادامه داد: این موضوع را به اطالع دادستان رسانده ایم تا 
با هر فرد یا نهادی که در این موضوع دخالت داشته برخورد 
کند. چرا که بهداشت و امنیت غذایی مردم است و ما با این 
موضوعات تعارفی با هیچ  کس نداریم. از سه روز پیش تا کنون 
فقط یک مورد آن هم در روستا به مراکز درمانی مراجعه کرده 

و دیگر خبری نبوده است.
 فرماندار هندیجان تصریح کرد: برای تأمین دارو و پزشک مورد نیاز با 
این بیماری آماده  باش اعالم کرده ایم و هر فردی که به مراکز درمانی 
مراجعه کرده از این ۳۰ مورد درمان شده است. برای جلوگیری از این 

وضعیت فعالیت های دیگری را انجام داده ایم.
 وی خاطر نشان کرد: به اداره صنعت، معدن و تجارت دستور داده ایم 
موارد غذایی که از خارج از شهرستان همانند سبزی و کاهو وارد می شود 
را تحت کنترل داشته و آزمایش ها در این خصوص را با همکاری شبکه 
بهداشت انجام دهد.  موضوع آب یکی از موضوعات بسیار مهم و 
حساس هر شهر و یا هر کشوری است که باید به صورت ویژه و روزانه 
کنترل کیفیت شده و از نظر بهداشتی در بهترین سطح خود باشد. چرا 

که آلودگی آب شرب یک شهر آن دچار حادثه و بحران می کند.

نمایندهدزفولدرمجلس:

بودجه طرح انتقال آب بهشت آباد معادل بودجه عمرانی کشور در سال گذشته است

 »آب آلوده«  برخی از مردم هندیجان را راهی بیمارستان شدند

محاکمه یا مصاحبه؟ در باب فاضل آب شهر
یک مجری توانمند سیمای استان برای اوضاع پیش آمده در شهر ناشی از بارندگی های اخیر، 
میزگردی تشکیل می دهد و چند مسئوِل مسئول را هم دعوت می کند گفتیم مجری، مجری توانمند 
و سابقه دار در سیما ضمن آنکه به گواه نوشته های پایان برنامه غیر از مجری گری برنامه، تهیه 
کنندگی برنامه را هم دارد. خیلی خوب است مگر مجریان ما چه چیزی از مجریان مرکز )تهران( 

کم دارند و شاید چیزهایی هم )اضافه( دارند.
شهردار کالن شهر؛ پرتوان و با اعتماد به نفس فراوان که نشان می دهد حاال حاال ها بازنشسته نمی 
شود به شرح مشکالت پیش روی می پردازد و همزمان تصویرهای بازدید وی و هیات همراه از 
مناطق درگیر مشکل )فاضل آب( پخش می شود و ایشان مثل یک وزیر بهداشت پرقدرت به اهالی 
می گوید احداث فاضل آب را خودتان باید انجام دهید که اهالی پاسخ می دهند هزینه آنرا قبال 
پیمانکار از ما گرفته و شهردار می گوید تقصیر پیمانکار است و قضیه به همین جا ختم می شود. 
مجری محترم از رئیس سازمان )آب فا( یعنی آبفا یعنی سازمان آب و فاضل آب که ساکت تر از بقیه 
است ) نه اینکه بقیه ساکت هستند ایشان ساکت بنظر می آید( می پرسد الیروبی را انجام نداده اید، 
پمپ ها خراب است از منفذ درب منهول ها هم آب، مثل چشمه بیرون می آید و از رئیس محترم 
هم توضیحات الزم و غیر الزم را می دهد ولی نمی گوید منهول های بی درب سبب شده خط 
فاضل آب پر از آشغال و زباله شده و نمی گوید علت بدون درب بودن منهول ما چیست مجری 
وقتی این چنین پاسخ را می شنود سخن را به چگونگی استخدام و به عهده گرفتن پست توسط 
این رئیس محترم می کند و در پاسخ، من برای این پست یا این مسئولیت با نُه نفر مصاحبه کردم به 
عبارتی نُه نفر با من مصاحبه کردند، این را گفت که مجری رهایش کند و کمتر او را سوال پیج کند 
ولی مجری توانمند )ول کن( نبود که نبود و آب های سطحی همچنان با فاضل آب شهر مخلوط 
و در خیابان ها و حتی در خانه های مردم راهی برای گریز پیدا می کردند که هیچ راهی نیست و 
باران را که گفته اند )در لطافت طبعش خلل نیست( با همه لطافت طبع در دام فاضل آب می افتد 
و می شود فاضل آب. انگار آنچه باریده فاضل آب است با همه خصوصیات آن و چه حیف. اگر 
در این میزگردها، در این مصاحبه ها بجای حرف خود را به کرسی نشاندن چاره ای پیدا می شد و 
مصاحبه شونده مغلوب نمی شد و مصاحبه گر پیروز که این ها هیچکدام حل مشکل نمی کنند  و 
به آسانی با اندکی حوصله و با حضور کارشناسان و با درک مشکل می شد آن را حل کرد. و بدانیم 
که آب های سطحی ناشی از بارندگی، فاضل آب نیست و این مقوله ای است دیگر و با مصاحبه 

حتی به روش )عادل جان( به انجام نخواهد رسید. 

سازمان تامین اجتماعی سعی در خدمات رسانی برتر دارد

سازمان تامین اجتماعی سعی در خدمات رسانی برتر با هدف ارتقاء سطح رضایتمندی و اعتماد مردم دارد.
سید محمد مرعشی مدیر کل تامین اجتماعی استان خوزستان در جلسه کمیته اصالح نظام اداری، سالمت اداری 
و صیانت از حقوق مردم گفت: بی تردید سازمان تامین اجتماعی یکی از ارکان اصلی ایجاد آسایش خاطر و امید 
به آینده در مرم است و این سازمان سعی دارد تا با خدمات رسانی برتر و ارتقای رضایتمندی این سرمایه اجتماعی 
را تقویت نماید. مدیر کل تامین اجتماعی استان خوزستان با تاکید بر بهره مندی از خرد جمعی و نقطه نظرات 
شرکای اجتماعی سازمان اظهار داشت: براساس دستورالعمل های صادره از سوی سازمان مرکزی کمیته ها و 
اعضای کارگروه ها مشخص شده اند و امیدواریم در همین راستا و ایجاد فرآیندهای ساختاری مناسب گلوگاه 
های نارضایتی را احصاء و تجزیه و تحلیل نمائیم. مرعشی با تاکید بر شفاف سازی و آگاهی بخشی ذینفعان و 
مخاطبان سازمان تامین اجتماعی نسبت به حقوق خود افزود: نهادینه سازی وجدان کاری، انضباط اجتماعی، 
فرهنگ خودکنترلی، امانت داری، صرفه جویی، ساده زیستی و حفظ و صیانت از منابع سازمان تامین اجتماعی 
که بعنوان حق الناس از آن یاد می شود و همچنین ترویج فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهای اسالمی و کرامت 
انسانی و ارج نهادن به سرمایه های انسانی و اجتماعی از اهم مواردی است که همواره مورد تاکید این سازمان 

مردم نهاد بوده است.

توقیف چهار فروند شناور صیادی قانون شکن در ماهشهر
فرمانده مرزبانی خوزستان از توقیف چهار فروند شناور صیادی و کشف 4400 لیتر سوخت قاچاق در آبهای شمالی 
خلیج فارس خبر داد. سردار عبداله نظرپور اظهار کرد: در راستای طرح تشدید کنترل نوار مرزی و جلوگیری از 
ورود و خروج هرگونه قاچاق، ماموران پایگاه دریابانی ماهشهر موفق شدند چهار فروند شناور صیادی  حامل 
سوخت قاچاق را هنگام خروج از آب های کشور متوقف کنند. فرمانده مرزبانی خوزستان گفت: ماموران در بازرسی 
از شناورهای توقیف شده 4400 لیتر سوخت  از نوع گازوئیل که با هدف خروج از کشور و عرضه به دالالن 
کشورهای حوزه خلیج فارس در مخازن جاساز بارگیری شده بود را کشف کردند. وی با اشاره به دستگیری هشت 
متهم در این رابطه، افزود: محموله کشف شده به همراه متهمان مربوطه پس از تکمیل پرونده مقدماتی تحویل 
مراجع ذیصالح شد. نظرپور خاطرنشان کرد: قاچاق سوخت اخیرا با نوسانات ارز و دالر شدت گرفته و مرزبانان 

خوزستان با عزم جدی در مبارزه با خروج غیر قانونی سوخت از کشور تمام تالش خود را به کار گرفته اند.

عراق در ترخیص کاالی تجار ایرانی همکاری الزم را ندارد
رییس اتاق بازرگانی اهواز با بیان این که کشور عراق در مقایسه با گذشته در بحث صادرات همکاری بسیار بهتری 
دارد، گفت: کشور عراق از نظر تردد ماشین ها به این کشور برای صادرات با ما همکاری دارد اما در بحث ترخیص 

کاال گاها تجار ایرانی را با مشکل مواجه و آن ها را در مرزها اذیت می کند.
شهال عموری با اشاره به همکاری های انجام گرفته میان ایران و عراق برای بهبود شرایط  صادرات عنوان کرد: 
مشکلی که در زمینه همکاری با کشورعراق در بحث صادرات کاالی غیر نفتی به این کشور وجود دارد، آن 
است که در بحث ترخیص کاال و اجازه ورود آن به کشورعراق مشکالتی برای تجار به وجود می آید که باید 
این مشکالت برای توسعه صادرات حل شوند. وی افزود: کشور عراق از نظر تردد ماشین ها به این کشور برای 
صادرات با ما همکاری دارد اما در بحث ترخیص کاال گاها تجار ایرانی را با مشکل مواجه و آن ها را در مرزها اذیت 
می کند. رییس اتاق بازرگانی اهواز با بیان این که طرف عراقی در مقایسه با گذشته در بحث صادرات همکاری 
بسیار بهتری دارد، تصریح کرد: همکاری های خوبی در بحث ساعت ورود و خروج ماشین ها و همچنین باز بودن 
مرز انجام گرفته است و این مسایل باعث شده تا شاهد ارتقا میزان صادرات به کشور عراق باشیم. عموری ادامه 
داد: با برگزاری جلسات و پیگیری هایی که از سوی ایران برای ارتقا روابط  وهمکاری بهتر میان ایران وعراق 
در بحث صادرات کاال از مرزهای شملچه و چذابه انجام گرفته است، تقریبا کاالیی پشت مرز این کشور باقی 
نمی ماند و مساله ای در این زمینه وجود ندارد. وی خاطرنشان کرد: علی رغم بهبود شرایط اما همچنان انتظار 

داریم تا همکاری عراق برای ارتقا میزان صادرات به این کشور بهتر شود.

دستگیری کالهبردار اینترنتی در دزفول
فرمانده انتظامی دزفول از دستگیری عامل برداشت غیرمجاز اینترنتی به مبلغ 430 میلیون ریال در این شهرستان 
خبر داد.  سرهنگ حسین عیدی اظهار کرد: در پی دریافت یک نیابت قضائی از شهرستان ساری مبنی بر 
شناسایی و دستگیری فردی به هویت » ا - ز « عامل برداشت غیرمجاز اینترنتی، مراتب به صورت ویژه در 
دستور کار پلیس فتا دزفول قرار گرفت. وی افزود: ماموران پلیس فتا در عملیاتی مشترک با پلیس فتا ساری 
با انجام اقدامات تخصصی، موفق به شناسایی محل اختفا متهم شده و پس از هماهنگی با مرجع قضائی در 

مخفیگاهش دستگیر کردند.
عیدی ادامه داد: متهم در بازجویی های به عمل آمده به برداشت غیرمجاز مبلغ 430 میلیون ریال از حساب 
چند نفر از شهروندان اعتراف کرد. فرمانده انتظامی دزفول در پایان با اشاره به معرفی متهم به مرجع قضائی به 
شهروندان توصیه کرد: با توجه به افزایش خدمات از طریق اینترنت و به منظور پیشگیری از سوءاستفاده افراد 

سودجو، از در اختیار قرار دادن مشخصات حساب بانکی و رمز دوم کارت خود به دیگران خودداری کنند.

خب�ر

سید رحیم آقازاده


