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هفته نامه منطقه ای

روستایی در معرض
 رانش زمین و غرق شدن

روستای غریبی در بخش دهدز در خطر غرق شدن قرار 
دارد و ترک های بسیاری نیز بر خانه های اهالی این روستا 

نقش بسته است.
)از  دهدز  بخش  در  غریبی  روستای  ها:  استان  گروه   
توابع شهرستان ایذه( قرار گرفته که این بخش بر اساس 
سرشماری های گذشته در سال ۱۳۸۵ تعداد ۳۵ هزار نفر 

جمعیت داشته  است.
با آبگیری سد کارون۳، تعداد زیادی از روستاهای شهرستان 
اعالم  به  بنا  رفتند؛  آب  زیر  به  دهدز  بخش  در  ایذه 
فروش  به  نسبت  خود  اهالی  از  برخی  امر،  مسئوالن 
اراضی به خاطر آبگیری اقدام کردند ولی در این میان 
آوارگی سهم بسیاری از این اهالی بود. با وجود مهاجرت 
زیرآب  به  روستاهای  اهالی  از  توجهی  قابل  بخش 
رفته، ولی برخی در روستاهای خود ماندگار شدند؛ این 

روستاهای باقیمانده نیز با مشکالت زیاد مثل 

برگزاری نخستین جایزه منطقه 
ای موسیقی  نواحی استاد بهمن 

عالالدین در مسجدسلیمان
شهرستان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رییس    
ای  منطقه  جایزه  نخستین  برگزاری  از  مسجدسلیمان 
موسیقی نواحی استاد بهمن عالالدین در مسجدسلیمان خبر 
داد. حمید حیدری رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی در 
گفتگو با سایت باشگاه روزنامه نگاران مسجدسلیمان با اعالم 
این خبر گفت: تالش خواهیم کرد تا از تمامی ظرفیت ها 
برای بهتر برگزار شدن این جشنواره استفاده کنیم. وی ادامه 
داد: در آخرین جلسه شورای فرهنگ عمومی مقرر گردید 
ارشاد  و  فرهنگ  اداره  فرمانداری،  از  متشکل  کارگروهی 
اسالمی، شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان، 
شهرداری و شورای شهر، پتروشیمی، دانشگاه آزاد و اداره 
آموزش و پرورش تشکیل و فعالیت خود را برای برگزاری 

این همایش بزرگ آغاز کنند

صفحه3  
اراضی دولتی برای تولید مسکن در خوزستان

  از طریق مشارکت واگذار می شود
وزیر راه و شهرسازی ضمن بازدید از پروژه های مسکن  مهرآبادان و خرمشهر در استان خوزستان با اعالم 
این مطلب که اولویت وزارتخانه اتمام مسکن های مهر باقیمانده ای است که مشکالت حقوقی و قضایی 
ندارند، گفت: با استاندار خوزستان گفتگو کرده ایم تا از طریق مشارکت اراضی که می تواند برای تولید 

مسکن به ویژه برای مسکن خانه اولی های مورد استفاده قرار بگیرد واگذار شوند.  

 شمـــاره 106
۱۳97 ماه  بهمن   ۱ دوشنبه- 
ســـی سیا عـــی- جتما ا
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استان خوزستان و شهر اهواز را می توان به اسامی فراوانی 
نامید. استان زرخیر، قطب نفت کشور، استان غبارآلود، شهر و 
استان بی پناه، استانی سرشار از رشادت و مقاومت و قهرمانی 
در جنگ تحمیلی، استانی با شهرهای رها شده، استانی با 
مدیران پرحرف و کم کار، استانی با جوانان جویای کار، استانی 
با هزاران پروژه  نیمه تمام و… ولی همین استان را می توان 

به عنوان قلک پول کشور هم نام نهاد. استانی که به گواه 
ردیف های بودجه های سنوات قبل و سال جاری، بخش 
زیادی از بودجه ی جاری و عمرانی کشور را تامین می کند.

میزان  افزوده،  ارزش  از  درآمد حاصل  محاسبه ی  در  اگر 
مالیات ستانده شده از بخش خصوصی، مالیات بر درآمد 
در  ولی  تردید کرد  اقتصادی می توان  و سایر گزینه های 

میزان استخراج، تولید و فروش نفت از چاه های خوزستان 
تردیدی نیست. نفتی که بخش زیادی از بودجه ی کشور 
طرح های  چراغ  و  چشم  نوعی  به  و  می کند  تامین  را 
به  توسعه ی  عمرانی کشور و دل گرم کننده ی طرح های 
شمار آمده و می آید. به همین دلیل وقتی خبر از افزایش 

فروش نفت به میان می آید، 

خوزستان؛ ُقلِک پول کشور
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زمستان که از راه می رسید حال و هوای شهر عوض می شد و شهر جور دیگری می شد.
 خانه ها اغلب یک طبقه و تک و توکی هم دو طبقه معماری خانه هم بسیار ساده یک حیاط وسط و یک 
یا چند ردیف اتاق اطراف حیاط که البته این معماری برای طبقه متوسط بود ولی خانه های اعیان شهر 
نزدیک به معماری جدید ساخته شده بود.  پشت بام ما به جز اندکی همه با کاه گل ساخته شده بود و چند 
ناودان در پشت بام کار گذاشته بود که آب باران را به خیابان بریزد.  هیچکس نمی دانست که چه موقع 

باران می آید اگر چه )هواشناسی( هم وجود  داشت ولی وسیله اطالع رسانی وجود نداشت.
 هوا اندک اندک رو به سردی می گذاشت بساط منقل در همه خانه دائر و آن ها که وضع مالی بهتری 
داشتند دارای بخاری دیواری بودند که با چوب آنرا روشن می کردند به معنی واقعی شومینه و ساعت ها 
فضای اتاق گرم می شد چند روزی که از زمستان می گذشت ابر آسمان را می پوشاند ابرها تیره و بی 
حرکت انگار آن ها را به آسمان میخ کرده بودندو شهر زیر آسمان ابری، بی رمق و بی جان انگار چیزی 
در آن ابرهای ساکت و خاکستری بود که )جان( را می گرفت و چیزی نه مثل خستگی، مثل سستی و 

رخوت وجود همه را در بر می گرفت.
 کاسب ما در آن حال و هوا جور دیگری با مشتری ها رفتار می کردند و بی حوصله ولی نه خشمگین، 
مشتری ما هم این چنین بودند دانش آموزان با هیاهوی کمتر به مدرسه می رفتند و مادران در آن روزگار 
به خدمت بچه هایشان و اگر لحظه ای کودکی دیر به خانه می آمد نگرانی و دلواپسی آن موجود فعال، 

مادر را به درب کوچه می کشاند و تا فرزند از مدرسه بیاید مادر در کوچه می ماند.
 هوای ابری روزها و روزها شهر را می پوشاند و شبی که همه در خواب بودند باران شروع به باریدن می 
کرد آرام و یک ریز، همه خیابان های شهر آسفالت نبودند و سطح کوچه ها و پس کوچه ها گل می شد 
رفت و آمد در این کوچه ها تعطیل نمی شد و گل و الی از کوچه ها به خیابان ها هم می آمد با کفش 
های پر گل بچه ها از خانه به مدرسه رفت و آمد می کردند، در کنار درب مدرسه یک قطعه آهنی کاشته 
بودند که هرکس وارد بشود گل کفش ها را پاک کند که در همان ابتدای ورود این قطعات آهنی زیر گل 
ها غرق می شد در بعضی از خانه ها هم چنین وسیله ای در کنار درب دیده می شد که گل کفش را پاک 

کرده و بعد وارد خانه شوند.
 باران که می بارید کسی از پایانش خبر نداشت روزها و روزها بی تعطیلی می بارید و توی خیابان های 
اطراف شهر که آسفالت نشده بودند چنان گل می شد که حرکت را سخت می کرد و اگر باران اندکی 
قطع می شد گل همچنان بود و گاه خودرویی که جرات کرده بود و وارد خیابان پر گل شده بود و در گل 
خیابان فرو می رفت و جوری چرخ های آن در گل و الی گیر می کرد که انگار برای همیشه در گل 
خواهد ماند و ساعت ها مردم محل با تالش نمی توانستند آنرا تکانی بدهند و اگر خودرو از نوعی بود که 
برای حمل بار ساخته شده بود راننده ی آن از بچه های محل می خواست که در قسمت بار سوار شوند 
تا خودرو سنگین شود و حرکت چرخ در گل و الی بعلت سنگینی آن هرز نرود و کودکان محله از اینکه 

سوار خودرو شده اند هم شادمان.
سرعت بارش کم و زیاد می شد و گاه چنان طوالنی رگبار می شد که هراسی در دل بوجود می آمد و عده 
ای دعای بند آمدن باران زمزمه می کردند  زن ها نگران شوی و بچه هایشان که بیرون از خانه بودند 
و مردها نگران چکه کردن سقف ها که اگر این زمستان پشت بام را کاه گل نکرده بودند و کاسه ها که 
زیر چکه ها که بیداد می کرد و منقلی پر از ذغال )خاکه ذغال(که زیر ذغال می ریختند و ساعت ها دوام 
داشت و با خاموشی ذغال ها خاکه ها همچنان روشن و گرما می دادند و یک قوری چینی و گاه )بست 
زده( در خاکه ذغال ها نشسته بود و مادر بزرگ بود که چای را در استکان های )کمر باریک( می ریخت و 
نان تازه که پدر از نانوایی سرکوچه می گرفت و کسی نان را برای یک روز بعد یا یک وعده بعد تهیه نمی 
کرد و نان همیشه تازه بود و اگر سرد می شد با گرمای منقل مجدد داغ و بوی سوختن آن فضای اتاق را 

پر می کرد که چه بوی دلپذیری بود.
 هرچه قدر باران می بارید و یا هوا سردتر می شد خرید نان از نانوایی محل کند نمی شد فقط فرق آن با 
روزهای عادی این بود که دیگر بچه های خانه از خریدن نان معاف بودند و این پدر بود که چتر قدیمی 
خود را برمیداشت و برای خرید نان می رفت و مادر بود که سخت مشغول کارهای خانه در آن زمستان 
های سرد و بارانی.  و بهار که می رسید پشت بام خانه ها سبز، از دانه ها و بذرهایی که همراه کاه با کاهگل 
در پشت بام ها نشسته بودند و باران این دانه ها را بارور کرده و چه زیبا منظره ای این )روف گاردن( های 

طبیعی داشت و یادشان در یادها ....
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اراده که باشد.....
 مطلبی تحت عنوان سرای معین التجار اهواز نگاشته شد، که چرا این میراث کهن 
و ارزشمند شهری مغفول مانده است، دوستان زیادی پیام دادند که دلیل دعوای بین 
مالک و میراث فرهنگی است که سبب بی نتیجه ماندن فعالیت های میراث شده است، 
قابل توجه عزیزان بنده نسبت به موضوع آگاهی دارم اما گالیه این است که این مشکل 
خاص اهواز نبوده و نیست و در بسیاری از شهرهای کشور این مشکل وجود دارد، 
خصوصاً در شهر تهران، اصفهان، شیراز و تبریز و... که بیشترین تعداد میراث شهری 
رادارند، اما اکثر دعواهای این چنینی در آن شهرها رفع ورجوع و ختم به خیر می شود 
و هیچ پروژه ای این چنین ارزشمند بی نتیجه روی زمین نمی ماند، باید همت و سعی 
و تالش باشد و همه اعم از دستگاه های دولتی و غیردولتی و کنشگران اجتماعی و 
جراید دست به دست هم دهند و مشکل را برطرف نمایند، اصل مطلب بر اهتمام و اراده 
برای حل مشکل است مگر نه سکون و عدم پیگیری و ناامیدی دردی را دوا نخواهد 
کرد، مشابه رویه ای که در اکثر امور شهر جاری است، تا لب به گالیه و نقد حتی از نوع 
منصفانه باز می شود مسئوالن اجرایی دم از بی اطالعی مردم و شهروندان و کنشگران 
می زنند که هزاران مشکل پشت پرده هست که شما مطلع نیستید، در جواب باید گفت 
ایراد از شماست که به هر دلیل با مردم صادقانه رفتار نمی کنید مگر نه مردم و کنشگران 

می توانستند در جهت و هم راستای شما پتانسیل بالفعل برای رفع مشکالت باشند.

  تکلیف مادران شاغل بعد از 
تعطیلی مدارس به دلیل گرد و خاک !

ریز و درشت  با مشکالت  دارید خوزستان سالهاست  استحضار  همانگوه که 
زیست محیطی از جمله ریزگردهای با منشا داخلی و خارجی دست و پنجه 
و  مدارس  تعطیلی  باعث  چندگاهی  هراز  معظالت  همین  که  میکند  نرم 
مهدها و غیره میگردد اما هیچ گاه مسئولین محترم و  استاندار خوزستان  
شاغل  مادران  مدارس  تعطیلی  وجود  با  که  نکردند  توجه  مهم  این  به 
میشود  تعطیل  غیره  و  خاک  و  گرد  مشکالت  خاطر  به  که  فرزندانی  با 

! چیست  تکلیفشان 
به  مکرر  آمدهای  و  رفت  تا  بگیر  خانه  کارهای  و  فرزند  نابهنگام  بیماری  از 
مهدکودک.اشپزی و غیره  او زندگی اش کامال با استرس عجین شده است. 
اول صبح سرآسیمه به مهدکودک می رود تا فرزندش را با کلی تقال و بی قراری 
به مربی تحویل دهد، بعد هم با کلی عجله راهی محل کار خود می شود، اما مثل 
همیشه دیرتر از بقیه سر کار حاضر شده و غر و لندهای مدیرش را می شنود. تازه 
به دلیل ساعت کاری، فرزندش مجبور است که مدتی را در مهدکودک بماند تا 
به دنبالش برود و این تکرار مکدراتی است که هر روز زنان شاغل با آن دست و 

پنجه نرم کرده و در مسیر پر چالش مادری یا شاغلی قرار دارند.
اما  ماجرا به اینجا ختم نمی شود. کافی است به دلیل آلودگی هوای  خوزستان 
مدارس و مهدکودک ها تعطیل شوند. آن وقت مادران شاغل زانوی غم بغل کرده 
و نمی دانند فرزندان خود را به کجا بسپارند،و همین موضوع باعث گردیده تا این 
مادران در محیط کاری خود به جای رسیدگی به کارهای محوله  هواسشان 
شش دانگ پی جگر گوشه هایشان  باشد که  در خانه در چه وضعیتی به سر 
میبرند . وضعیت زنان شاغل دارای فرزند .بسیار پیچیده  و خطر آفرین است 
بینی  پیش  هوا  آلودگی  زمستان  و  پاییز  فصول  در  ساله  که همه  همانگونه 
شده و معموال مهدکودک ها و مدارس تعطیل می شوند، اما ضروری است تا 
استاندار محترم خوزستان  از مادران شاغل حمایت کرده تا کانون خانواده ها به 
دلیل اشتغال و عدم حضور زنان در خانه  برای کودکان و نوجوانان حوادثی ایجاد 
نگردد و زندگی این مادران زحمتکش به خاطر  شغلشان و عدم تعطیلی شان بابت 

شرایط جوی  متزلزل نشود.

نمایش “مرگ و دوشیزه” 
تا هفتم بهمن میزبان اهوازی ها

انجمن  تولیدات  از  طاهر  طیب  سیاوش  کارگردانی  به  دوشیزه«  و  »مرگ  نمایش  اجرای 
هنرهای نمایشی اهواز به دلیل استقبال تماشاگران تا هفتم بهمن ماه تمدید شد. به گزارش 
بامداد زاگرس :نمایشنامه مرگ و دوشیزه مهم ترین اثر آریل دورفمان، داستانی درباره قبل 
متفاوت  سیاقی  و  سبک  به  طاهر  طیب  کند.سیاوش  می  روایت  را  شیلی  انقالب  از  بعد  و 
روایتی وارونه از یک اتفاق که بر پایه انتقام، عدالت خواهی و حقیقت جویی ست را با بازی 
استاد  پالتوی  در   ۱۸ ساعت  هر شب  مقدم  مریم  و  موسوی  علی  سید  موسوی،  امیر  سید 

الریان تاالر آفتاب اهواز به نمایش می کشد.

ما گوشه نشينان غم فاطمه ايم
محتاج عطا و كرم فاطمه ايم

شهادت بانوی دو عالم ،  اّم ابیها 
حضرت فاطمه الزهرا سالم اهلل علیها

 بر عموم مسلمانان تسلیت باد
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ش
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با استانی شدن انتخابات دیگر کسی
 با ۹ هزار رای به مجلس راه پیدا نمی کند

محمودی شاه نشین  با اشاره به روندهایی در انتخابات که شایسته گزینی را تحت الشعاع 
قومی نگری  به  نگاه ها  که  باعث شده  رویکردها  برخی  کرد:   قرار می دهد، خاطرنشان 
نزدیک شود و به جای شایسته ساالری به قومیت گرایی و محل گرایی روی آورده شود. 
ما نماینده ای داریم که با 9 هزار رای به مجلس آمده است و متاسفانه به علت فساد 
موجود در بحث انتخابات باید قانونش تغییر کند، می بینیم که خرید و فروش آراو تطمیع 

و ... دارد روز به روز بیشتر می شود.
انتخابات مجلس  استانی شدن  بیان مزایای  نماینده اصالح طلب مجلس دهم در  این 
اظهار کرد:  یکی از راه های جلوگیری این مشکالت بحث استانی شدن انتخابات مجلس 
است، وقتی انتخابات مجلس استانی می شود اوال چهره های ملی، صاحب نظر، مطالبه گر 
و غیرمحلی مطرح می شوند دوما تعهدات از حالت شهرستانی و بخشی به تعهدات استانی 
و ملی تبدیل می شود چراکه در این صورت تعداد آرا برای ورود نمایندگان به مجلس 
به شدت باال می رود باعث می شود کسانی که با خرید آرا یا با چندهزار رای به مجلس 
می آیند دیگر این اتفاق نیافتد. وقتی در شهری یک نفر یک میلیون رای بیاورد و بتواند 

به مجلس راه پیدا کند او دیگر نمیتواند رای بخرد.

در هیچ کشوری تشکیالت اطالعاتی
 و امنیتی افراد را گزینش نمی کنند

اصادق زیبا کالم  خاطرنشان کرد:  حجم پرونده های اقتصادی و محکومیت های سنگین 
با گذشته قابل قیاس نیست، بنابراین سوال ما همچنان بی پاسخ می ماند که چرا علیرغم 
مبارزات، دستگیری ها، مجازات های سنگین و حبس های طوالنی، به جای این که ما 
شاهد کمتر شدن فساد باشیم، این رویه در حال افزایش است و روز به روز بیشتر و 

بیشتر می شود؟
وی با اشاره به اینکه کمتر ماه و هفته ای است که خبر کشف جدید مفاسد اقتصادی 
صورت نگیرد و به گوش ما نرسد،گفت: یک نکته مهم در کشور ما برای انتصاب افراد 
در بخش های تجاری و صنعتی وجود دارد و آن  مربوط به موشکافی و دقتی است که 
سر  اطالعات  وزارت  که  می دانید  خوبی  به  می گیرد.  نظارتی صورت  نهادهای  توسط 
مساله گزینش ها چقدر جدی است در حالی که در کشورهای دیگر این گونه نیست و 

گزینشی وجود ندارد.
زیبا کالم گفت: در کشورهایی مانند هند، ژاپن و اندونزی و... اگر فردی بخواهد رئیس 
بانک، کارخانه و یا بیمه شود این گونه نیست که تشکیالت اطالعاتی و امنیتی وی را 

گزینش و صالحیتش را تائید کنند.
در  می خواهند  که  کسانی  می کنیم  دقت  بسیار  ما  بابت  این  از  کرد:  خاطرنشان  وی 
جمهوری اسالمی ایران مسئولیتی را بگیرند، از فیلترهای اطالعاتی امنیتی و اطالعاتی 
عبور کرده باشند. نکته قابل توجه این است که نهادها و سازمان های مچ گیری در ایران 
چندین برابر کشورهای دیگر است. شما فقط بشمارید و ببینید که ما چه تعداد نهادهای 
اطالعاتی، بازرسی و امنیتی داریم که متعلق به قوای مجریه، مقننه و قضائیه هستند اما 

چرا باز مفاسد اقتصادی رخ می دهد؟
این استاد دانشگاه افزود: علیرغم این همه سخت گیری ها، گزینش ها و مجازات ها ما 
شاهد هستیم منظما مفاسد اقتصادی رو به افزایش است و این سوال بسیار مهمی است 

که مسئوالن ما آن نپرداخته اند و آن را جدی نمی گیرند.

مشترکان پرمصرف آب وبرق به زودی جریمه می شوند
به گفته معاون وزیر نیرو، در حال حاضر مصوبه افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف آب 
و برق در هیات دولت قرار دارد و هم چنان در مسیر طی کردن مراحل خود است، اما 

اصالح تعرفه در آینده بسیار نزدیک، صورت خواهد گرفت.
 محسن بختیار با تاکید بر این که براساس برنامه زمان بندی، قرار بود این مساله در اول 

دی ماه 97، مشخص شود، اظهار کرد: در حال پیگیری های الزم برای اجرای سریع این 
طرح هستیم و انتظار داریم که همکاری بیش تری در این بخش صورت بگیرد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا علت تصویب نشدن این طرح از سوی هیات دولت، 
موضوع خاصی بوده است، ابراز کرد: هیچ مشکل خاصی وجود ندارد و به اعتقاد من برای 

انجام این کار چالشی نیست و این طرح در آینده نزدیک، عملیاتی خواهد شد.
معاون وزیر نیرو در امور برنامه ریزی و امور اقتصادی، درباره مصوبه کمیسیون تلفیق 
مجلس نیز گفت: براساس مصوبه کمسیون تلفیق مجلس، قرار شده که هزینه تمام 
شده ی آب، از دستگاه های دولتی، عمومی و نیروهای مسلح اخذ شود که باید مراحل 

تصویب این طرح طی شود و زمانی که قانون شد، اجرایی خواهد شد.
اخیرا نیز رضا اردکانیان - وزیر نیرو - در این باره گفته بود: در حال حاضر طرح افزایش 
تعرفه مشترکان پرمصرف آب و برق در کمیسیون زیربنایی دولت به تصویب رسیده و 
در نوبت طرح در هیات وزیران است و با توجه به این که قرار است این طرح در بخش 
از تصویب  بعد  که  گذاشته ایم  زمان  ماه  اجرایی شود، چند  در فصول گرم سال  برق، 
مشترکان  تشویق  تنها  طرح،  این  اجرای  از  هدف  بگیرد؛  صورت  کامل  اطالع رسانی 
این طرح،  به گفته وی، تمام تعرفه گذاری و جزئیات اجرای  به خوش مصرفی است. 
با هدف  را  وسایلی  چه  ساعاتی،  چه  در  بدانند  مشترکان  که  خواهد شد  اطالع رسانی 
کاهش مصرف استفاده کنند. طرح در زمان مناسب تصویب می شود و ما نیز فرصت 
کافی برای اطالع رسانی خواهیم داشت،   برای این مساله نیز نرم افزار مناسبی تهیه شده 

است که مشترکان از میزان مصرف و هزینه وسایل برقی خود مطلع شوند.

عضو کارگری شورای عالی کار بیان کرد:
دستمزد کارگران تکافوی ۲۵ درصد

 مخارج زندگی را می دهد
هزینه هستیم؛  برابر  در  دستمزد  کار گفت: شاهد سقوط  عالی  کارگری شورای  عضو 
بطوری که در حال حاضر ضریب پوشش دستمزد در برابر هزینه های زندگی به حدود 

2۵ درصد رسیده و شرایط حتی از سال 9۱ نیز بدتر است.
علی خدایی )نماینده کارگران در شورای عالی کار(  با بیان اینکه در سال های گذشته 
روند رو به رشدی در زمینه دستمزد کارگری اما با سرعت اندک، قابل مشاهده بود، گفت: 
در سال 9۱ ضریب پوشش دستمزد در مقابل هزینه های زندگی در حدود ۳7 درصد بود 
اما در سال 9۶ به حدود ۵0 درصد رسیده بود یعنی دستمزد کارگران می توانست ۵0 

درصد از هزینه های زندگی را پوشش دهد.
وی اضافه کرد: با اتفاقاتی که امسال در حوزه اقتصاد افتاد، شاهد سقوط دستمزد در برابر 
هزینه بودیم به طوری که در حال حاضر ضریب پوشش دستمزد در برابر هزینه های 

زندگی به حدود 2۵ درصد رسیده است و شرایط حتی از سال 9۱ نیز بدتر است.
عضو کارگری شورای عالی کار عنوان کرد: با توجه به اتفاقاتی که در این سال رخ داده 
است، از مرداد ماه درخواست تشکیل جلسات فوری و بازنگری در دستمزد کارگرها را 
داریم اما با توجه به تغییراتی که در وزارت کار ایجاد شد، عمال تشکیل جلسات با موانع 

متعدد روبرو شد و موفق نشدیم این فاصله را در حین سال جبران کنیم.
طرفی  از  و  هستیم  آینده  سال  حقوق  مذاکرات  آستانه  در  حاضر  حال  در  افزود:  وی 

درخواست ما برای تغییر و افزایش حقوق سال جاری نیز پا بر جا است.
خدایی با اشاره به جلسه روز یکشنبه شورای عالی کار، اظهار کرد: در این نشست به 

موضوع حق مسکن کارگرها پرداختیم که متاسفانه به نتیجه نرسیدیم.
در ادامه علی اصغر آهنی ها با بیان اینکه طی چند سال گذشته همراهی مناسبی بین 
کارگر و کارفرما و همچنین دولت ایجاد شده بود، گفت: تالش کارفرمایان این بود که 
بیشتر از میزان تورم، افزایش حقوق کارگری باشد تا به کار هم لطمه نخورد و کارگران 

نیز زندگی بهتری داشته باشند.
حدی  به  آن  نوسانات  و  ارز  نرخ  افزایش  شدت  امسال،  تابستان  از  کرد:  اشاره  وی 
کارفرماهایی  البته  آسیب شدند.  کارفرما دچار  و هم  کارگر  افسارگسیخته شد که هم 
که در بخش نفت و گاز و پتروشیمی و یا منابع طبیعی که صنایع معدنی هستند، دچار 

مشکل زیادی نشدند و حتی بعضی از آنها منتفع شدند اما صنایع کوچک، متوسط و خرد 
آسیب های خیلی زیادی دیدند و به مشکالت زیادی خوردند.

عضو هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایی با بیان اینکه دستمزدهای کارگری به صورت 
برای  بار  یک  ماه  یا شش  سه  هر  نمی توان  کرد:  تصریح  می شوند،  ساالنه مشخص 
افزایش حقوق کارگران تشکیل جلسه داد. آنچه باید انجام شود، اصالح قوانین کار است 

و باید به صورت ریشه ای مشکالت حل شود

حضرات مسؤول! عکس پالسکو را
 به دیوار اتاق تان بزنید

 مصطفی داننده در عصر ایران نوشت : دو سال از فروریختن پالسکو گذشت. هیچکس 
باور نمی کرد، ساختمان معروف چهارراه استانبول به همین راحتی فرو بریزد. آنهم در 

عرض چند ساعت. آتش آمد، پالسکو ریخت و خاطرات یک شهر را با خود برد.
خراب کردن به همین راحتی است؛ چند ساعت زمان می خواهد. از زمانی که شبکه خبر 
اعالم کرد پالسکو آتش گرفته  تا زمانی که ناگهان گزارشگر این شبکه با حالتی شوک 
زده گفت پالسکو ریخت، ۳ یا 4 ساعت بیشتر نگذشت. حاال اما 2 سال از آن ماجرا 

می گذرد و همچنان جای پالسکو در شهر خالی است.
من اگر جای مدیران کشور بودم، قابی از پالسکو درست می کردم که یک سوی آن 
پالسکوی ایستاده و سوی دیگر پالسکوی ریخته، و آن را به دیوار اتاق کارم نصب 

می کردم و بر روی آن می نوشتم، »خرابی به همین راحتی، ساختن به چه سختی«!
 به راحتی با تصمیمات اشتباه می شود تمام دستاوردهای یک کشور را به فنا داد و کاری 
کرد که یک ملت  سال ها به عقب برگردد. قدیمی ها چه خوب گفته اند که :» یک دیوانه 

سنگی به چاه می اندازد که صد عاقل نمیتوانند بیرون بیاورند«
ما در همین کشور چند سال هزینه تصمیمات اشتباه افرادی را دادیم که اشتباهی سرکار 
بودند. هر تصمیم آنها پتکی بود بر پیکره ایران. متاسفانه اوضاع کشور به گونه ای شده 
است که هر کسی سرکار می آید، مشغول به آوار برداری دوره قبل می  شود. تازه بماند که 

خیلی ها نه تنها آوارهای گذشته را بر نمی دارند بلکه خود هم آوار روی آوار می گذارند.
شهر زلزله زده را ببیند. در عرض یک دقیقه زمین می لرزد و یک شهر و کشور را داغ 
دار می کند، خانه ها را ویران می کند. به خدا که خراب کردن از آسان ترین کارها در 

دنیا است.
سوریه را ببیند، ویران شده است. ساختن این کشور اما سال ها و سال ها زمان می برد 
تا کمر شکسته سوری ها راست شود. چرا راه دور می رویم همین خرمشهر و خوزستان 
خودمان. عراق در عرض چند ماه خرمشهر آباد را ویران کرد و بعد از گذشت این همه 

سال همچنان جای گلوله ها بر صورت خرمشهر مانده است.  
از خراب کردن است،  به مراتب سخت تر  اگر به همین نکته برسیم که ساختن  واقعا 
قطعا شرایط کشور رو به بهبودی می رود. تا زمانی که بولدوزرهای ما به جای کمک 
به ساختن و آبادانی، خود را وقف آوار برداری می کنند، به فردای بهتر امیدی نیست. 
ژاپنی ها وقتی آوارهای جنگ جهانی دوم را برداشتند، دیگر ساختند، ساختند و ساختند. 
اجازه نداند که آوارها پشت هم تلنبار و تبدیل به کوهی از آوار شوند. آنها به جنگ آوار 

رفتند و پیروز شدند.
کار سخت اما شدنی است. به قول حضرت حافظ: »گویند که سنگ لعل شود در مقام 

صبر/آری شود ولیک به خون جگر شود«

ایرانی ها روزانه چند دقیقه را 
صرف شبکه های اجتماعی می کنند؟

معاون وزیر ارتباطات میزان صرف وقت کاربران ایرانی در شبکه های اجتماعی را ۳0 
برابر زمان مطالعه روزنامه و 9 برابر زمان کتابخوانی عنوان کرد.

، امیر ناظمی در توئیتر نوشت: براساس آمارگیری فرهنگ رفتاری خانوارهای ایرانی در 
سال 9۶ توسط مرکز آمار، زمان حضور ایرانیان در شبکه های اجتماعی حدود ۳0 برابر 

زمان مطالعه روزنامه و 9 برابر زمان کتابخوانی است.
وی با بیان اینکه سرانه روزانه حضور ایرانیان در شبکه های اجتماعی یک ساعت و 4 
دقیقه است، ادامه داد: درحالی که سرانه مطالعه روزنامه یک ساعت و 27 دقیقه و سرانه 

مطالعه کتاب غیردرسی به غیر از ادعیه، 4 ساعت و ۳4 دقیقه در ماه اعالم شده است.
محوری  تهدید  از  نگاه  تغییر  با  کرد:  تاکید  ایران  اطالعات  فناوری  سازمان  رئیس 
در  پژوهشگران  و  نویسندگان  مرجع،  گروه های  حضور  شرط  به  محوری،  فرصت  به 

شبکه های اجتماعی، فرصتی بزرگ برای ارتقای آگاهی عمومی پدید خواهد آمد.

 یک امام جمعه: تلگرام باید رفع فیلتر شود
در حالی که ائمه جمعه معموال خواستار محدودیت درفضای مجازی و حامی فیلتر تلگرام 
بوده اند، حاال امام جمعه ی »اسالم«، یکی از شهرهای گیالن خواستار رفع فیلتر تلگرام 

شده است.
  محمدجواد باقری امام  جمعه بخش اسالم بر خالف اکثر ائمه جمعه با بیان اینکه 
تاکید  را خلع سالح کرد«،  نرم  اختیار در جنگ  به  تلگرام جوانان آتش  »فیلتر کردن 
بر  از همین فضا  استفاده  با  انقالبی  تا جوانان  فیلتر شود  باید رفع  تلگرام  کرده است: 

دهان دشمن بکوبند.
او تصریح کرده است که »پس از گذشت یکسال از فیلترینگ تلگرام، آمارها حکایت از 
عدم اقبال مردم به پیام رسان های داخلی و هجوم به سمت فیلترشکن یا نرم افزارهای 

مشابه تلگرام دارد.«

داوطلبان علوم پزشکی دانشگاه آزاد 
اعتراضات خود را از سر گرفتند

بیش از یکصد و پنجاه نفر از داوطلبان علوم پزشکی دانشگاه آزاد  با کمتر از یک ماه 
فاصله از آخرین تجمع ، امروز در اعتراض به بالتکلیفی تحصیلی خود مقابل مجلس 

شورای اسالمی تجمع برپا کردند.
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا، در حالی که مسئوالن دانشگاه آزاد بارها از حل 
مشکل تحصیلی داوطلبان علوم پزشکی این دانشگاه سخن گفته اند، اما داوطلبان این 
دانشگاه در 4 ماه گذشته به طور مکرر مقابل ساختمان سازمان مرکزی، نهاد ریاست 
جمهوری و شورای عالی انقالب فرهنگی و مجلس شورای اسالمی تجمعات اعتراضی 
برپا کرده اند.دانشگاه آزاد اسالمی در2۳ مهرماه سال جاری ثبت نام 4 هزار و 2۶9 نفر 
از داوطلبان ذخیره را پس از اخذ شهریه لغو کرد که این امر اعتراض برخی داوطلبان و 

خانواده های آنها را در پی داشت .
این داوطلبان معترض در چند روز اخیر در شبکه های مجازی با انتشار متنی با عنوان 
»مسافران اتوبوس یازدهم مهر را از مرگ نجات دهید!« از تجمعی دوباره مقابل مجلس 
شورای اسالمی خبر دادند. یکی از این داوطلبان که خواست نامش در خبر فاش نشود، 
به خبرنگار ایرنا گفت: رئیس دانشگاه آزاد بیش از 4 ماه است که با وعده و وعیدهای 
دروغین ما را سرگردان کرده است. وی افزود: دانشگاه آزاد شهریه های بیش از ۱0 
میلیون تومانی از 4 هزار نفر دریافت کرده اما با صراحت از قبول نکردن این دانشجویان 
خبر داده است. یکی دیگر از این دانشجویان به خبرنگار ایرنا در مقابل مجلس شورای 
اسالمی گفت: برای رسیدگی وضعیت تحصیلی خود دست به دامان مسئوالن دانشگاه 

آزاد و نمایندگان مجلس شده ایم.
وی افزود: دانشگاه آزاد با اخذ شهریه و دادن کارت دانشجویی حقی را برای ما ایجاد 

کرده است بنابراین تا رسیدن به حق طبیعی خود از اعتراض دست نمی کشیم.
یکی دیگر از این دانشجویان که پالکاردی با عنوان »مسافران اتوبوس یازدهم مهر 
را از مرگ نجات دهید!« را در دست داشت، به ایرنا گفت: مسئوالن دانشگاه آزاد می 
خواهند صندلی های خالی خود را به ما پر کنند. وی افزود: شهریه چند میلیونی پرداخت 
کرده ایم که در رشته مورد عالقه خود تحصیل کنیم، رئیس دانشگاه آزاد نمی تواند با 

سرنوشت ما بازی کند. 

 شامگاه جمعه ۳0 دی ۱۳7۳ و در حالی که مهم ترین 
خبر آن روز زمستانی، درگیری و برخورد در دیدار دو تیم 
پرسپولیس و استقالل و نیمه  تمام ماندن آن بازی بود و 
در میانۀ اخبار سیما، گوینده این خبر را خواند: »مهدی 
بازرگان نخست وزیر دولت موقت انقالب اسالمی و 
نماینده دورۀ اول مجلس شورای اسالمی، در سوییس 

درگذشت.«
انگار  اشاره می کرد که  گوینده چنان به »سوییس« 
مهندس بازرگان تمام ۱0 سال پس از اتمام دوره اول 
مجلس شورای اسالمی را مانند سید محمد علی جمال 
زاده نویسنده ایرانی در کنار دریاچه لمان، لمیده بود حال 
درمانی  از سفر  قبل  و  فاصله  این  در  بازرگان  آن که 
سوییس که به فرجام هم نرسید تنها یک بار از کشور 

خارج شده و به آلمان رفته بود.
در همان سفر بود که مسعود رجوی پیغام فرستاد بازرگان 
به »شورای ملی مقاومت« بپیوندد و مهندس بازرگان که 
در عین جدی بودن روحیۀ مطایبه و طنز داشت پاسخ داد: 
» من همسرم را دوست دارم.« طعنه ای تلخ و آشکار به 
ازدواج سوم مسعود رجوی با همسر جدا شده عضوی از 

مجاهدین خلق.
گوینده تلویزیون چنان بر سوییس تأکید کرد که انگار 
دیگران برای درمان روانۀ خارج از کشور نمی شدند چندان 
که در خاطرات هاشمی رفسنجانی بارها به دیدار با چهره 
های سیاسی و غالبا روحانی اشاره شده که یا رهسپار خارج 

از کشور برای درمان اند یا بازگشته بودند.
مهندس بازرگان قبل از این سفر در بیمارستان دی تهران 
بستری بود و بعد پزشکان توصیه کردند روانه خارج از 

کشور شود.
کوچک ترین فرزند او – محمد نوید – که اکنون استاد 
دانشگاه مریلند آمریکاست در سخنرانی حسینیه ارشاد در 
مراسم ترحیم گفت: در شب خداحافظی تفألی به حافظ 

زدیم و این بیت آمد:
فرصت شمار صحبت، کز این دو راهه منزل

چون بگذریم دیگر، نتوان به هم رسیدن
و بازرگان رفت و دیگر بازنگشت...

راز ماندگاری »بازرگان« چیست؟
دکتر نوید بازرگان در آن سخنرانی گفت: »خداحافظی 
گرمی بود با پدر. با همان پالتوی قدیمی و شال گردنی که 

به داخل پالتو رفته بود.«
24 سال قبل و در بعد ا ظهر پنج شنبه ۶ بهمن ۱۳7۳ و 
در حالی که داریوش فروهر با آن قامت خدنگ در حیاط 
ایستاده و مانند دیگران به داخل نیامده بود و تاالر حسینیه 
ارشاد بیش از همه تحت تأثیر سه جمله نوید بازرگان 
درباره پدرش قرار گرفتم و تجربه خودم هم نشان می 
داد فراتر از ستایش های فرزند برای پدر است و حاق 

واقع بود:
اول این که »درویشی بود با همۀ ابنای عالم دوست و 

یاد  به  و  داشت«  جوانی  ذهن 
پایان  در  و   ۶۵ سال  در  دارم 
جوانی  قرآن،  تفسیر  جلسه 
آن  در  خودم  سال  و  هم سن 
روزها نزد بازرگان رفت که در 
آستانه ۸0 سالگی قرار داشت. 
آن جوان نه سؤالی سیاسی را 
مطرح کرد نه مذهبی و تاریخی. 
پرسش او مسأله ای در زمینه 
»ترمودینامیک« بود. تخصص 
دانشگاهی بازرگان و در دوران 
دانشکده فنی. نشست و به آن 
مسأله پاسخ داد و دریافتم چه 

ذهن جوانی دارد.
جمله دوم این بود:» او ترس را به ُسخره گرفته بود.« 
این سخن نیز انصافا دقیق و درست است. رستگاری 
و خوش بختی و خوش وقتی آن سوی ترس است. 
در جامعه ای که کارمند تمام سال های کار را با ترس 
اخراج سپری می کند و زن خانه دار با سایۀ ترس از 
و  گذارد  می  پشت سر  را  زندگی  های  طالق سال 
ترس به عنوان مهم ترین ابزار قدرت و اعمال قدرت 
اخراج،  از  از طالق، ترس  ) ترس  شناخته می شود 
انواع  و  فقر  از  ترس  زندان،  از  ترس  نمره،  از  ترس 
ترس های دیگر( غلبه بر ترس بسیار ارزش مند است. 
زندگی گاه چونان دوزخ می شود و غلبه بر ترس این 

آتش را گلستان می کند.
جملۀ سوم نوید بازرگان هم این بود: »در شگفت می 
شدیم که این مرد با این جثۀ کوچک چگونه به این 

همه کار می رسد.«
این نیز سخن درستی است و راز آن نظم بود. بازرگان 
برای هر ساعت شبانه روز برنامه داشت ومثال سه تا 
چهار بعدازظهر را به احوال پرسی یا عیادت اختصاص 
داده بود. اگر دوستی بیمار و در بیمارستان بستری بود 
در این ساعت عیادت می کرد و اگر در خانه در این 
زمان تماس می گرفت. مطالعه قرآن ساعت خاص 

خود را داشت و نوشتن هم زمان مخصوص خود را.
   شهرت عمومی و نقش تاریخی بازرگان البته به 
بهمن  در  بود.  موقت  دولت  وزیری  نخست  خاطر 
۱۳۵7 هیچ کس جز او یافت نمی شد که هم رفیق 
طالقانی باشد و هم مورد تأیید هر سه مرجع قم )آیات: 
شریعتمداری، گلپایگانی و مرعشی نجفی( و با سومی 

نسبت نزدیک خانوادگی هم داشت.
هم دوست مطهری باشد و هم بازار به او احترام بگذارد 
)فرزند یک تاجر سرشناس(. به »چریک پیر« شهرت 
توانستند  نمی  چریکی  های  سازمان  طبعا  و  داشت 

مخالفت کنند.
هیچ چهره دیگری چنین جامعیتی نداشت و چون هیچ 

عالقه و ارادتی به کمونیست ها نداشت خاطر آمریکایی 
اتحاد  آغوش  به  ایران  انقالب  که  آسوده شد  ها هم 

شوروی در نمی غلتد و جریان نفت قطع نمی شود.
آن قدر آمریکایی ها به این انتخاب دل بستند که برخی 
که به اصطالح »فریب« عالقه دارند این انتخاب رافریب 
آمریکایی ها می دانند. حال آن که این ادعا شاید اتهام 
به امام خمینی باشد چون دولت بازرگان را »دولت امام 

زمان« نامید.
بهترین توصیف را دربارۀ بازرگان اما »مهدی خان بابا 
تهرانی« یک فعال سیاسی قدیمی با سابقۀ چپ به کار 

برد که گفت: »او یک ایرانی تمام عیار بود«.
فرهنگ  تلفیق  است.  »تلفیق«  ایرانیان  بارز  ویژگی 
اسالمی و ایرانی یا »تشیع«. مسلمان بودن ولی زیر 
بار خلفای عرب نرفتن. مسلمان بودن اما ایرانی ماندن. 
بازرگان هم اهل سیاست بود و هم سیاست باز نبود. هم 
به چریک پیر شهرت داشت و هم از اقدامات چریکی دفاع 
نمی کرد. کتاب »نهضت آزادی هند« را دربارۀ مبارزات 
ضد استعماری مردم هند نوشت اما درد اصلی و تاریخی 
ایران را »استبداد« و »آزادی« را بر »استقالل« مقدم 

می دانست.
ویژگی ایرانیان همین چند گونگی است و بازرگان در 

عین اشتهار به لیبرالی از اصول خود کوتاه نمی آمد.
متهم به سازش کاری بود اما اتفاقا اهل سازش نبود.

بازرگان از آن دست مردان این سرزمین بود که پس 
از مرگ بیشتر شناخته می شوند. اگر اکنون رییس 
جمهوری بر سر کار است که از »اعتدال« می گوید 
بازرگان معلم این اعتدال بوده ولو آقای روحانی عالقه 
داشته باشد از آقای هاشمی به عنوان پدر اعتدال یاد 

کند.
بازرگان در سال ۱۳۵۸ به دنبال مذاکره با آمریکایی 
ها بود و فحش شنید و ۳4 سال بعد با آمریکایی ها 
به توافق رسیدیم و همین »برجام« ی شده که برای 
حفظ بقایای آن می کوشیم و امریکا از ان خارج شده 

و ما نمی شویم.
در دهه ۶0 و در حالی که از 
»جنگ  شعار  ایران  سراسر 
تر  وبعد  پیروزی«  تا  جنگ 
فتنه«  رفع  تا  جنگ  »جنگ 
و  بازرگان  شد  می  شنیده 
همفکران اوبودند که خواستار 
بارها  و  »پایان جنگ« شدند 
موضع  این  از  ها  نوشته  در 

دفاع می کردند.
امنیت  شورای   ۵9۸ قطعنامه 
یکشنبه  روز  را  ملل  سازمان 
ولی  پذیرفتیم  تیر ۱۳7۶   27
تنها سه روز قبل از آن روزنامه 
کیهان با تیتر قرمز به نهضت آزادی ایران تاخت که 
چرا خواستار قبول قطعنامه است و خبرنگار تلویزیون 
را  پرسش  این  و  رفت  خیابان  و  کوچه  مردم  سراغ 

مطرح می کرد که »چرا نباید با عراق صلح کنیم؟«
قطعنامه را روز یکشنبه 27 تیر ۱۳۶7 پذیرفتیم و دو 
روز قبل مهم ترین شعارهای حاج محمود مرتضایی 
فر در نماز جمعه تهران در رد قبول قطعنامه و در واقع 

پاسخ به بیانیه های بازرگان و دوستان او بود.
به سیاست،  او  نگاه  اما  بود  دار  بازرگان مردی دین 
ایدیولوژیک نبود. صراحت لهجه او هم بی نظیر بود. 
این سخن او مشهور است: »ما طلب باران کردیم اما 

سیل آمد.«
با ایدۀ والیت فقیه موافق نبود اما به قانون اساسی 
حاوی والیت فقیه التزام داشت و اعتقاد را همان التزام 

نمی دانست.
با ادامه جنگ مخالف بود اما هیچ گاه رشادت های 

فرماندهان و رزمندگان را انکار نمی کرد.
خودم از زبان او شنیدم که گفت: »هنر حاج آقا روح 
به  و  بیدار کرد  را  ُچرتی  بود که یک ملت  این  اهلل 
خیابان ها آورد. همین که به خیابان ها آمدند جای 
شگفتی داشت ولی این که جوانان خود را به جبهه و 

روی مین می فرستند شگفت آور تر است.«
بر این باور بود که هر ملتی »روح« ی دارد و روح 
ملت ایران مانند آلمانی ها کار نیست و باید فرهنگ 

کار را آموزش داد.
اصطالح »ملت ُچرتی « را استعاری به کار می برد 

وغیر رسمی و قصد تخفیف و تحقیر نداشت.
یک بار خانمی نزد او آمد و گفت: ما برای این اهداف 
برخی  یا  همه  در  که  بود  مدعی  و  کردیم  انقالب 
نرسیده ایم وبازرگان را مؤاخذه می کرد. او بی این که 
درصدد توجیه یا تأیید یا رد برآید پرسید: به هدف تان 
نرسیدید؟ زن گفت: نه! بازرگان گفت: ادامه دهید تا 
برسید و به گمانم این جمله دکتر شریعتی را نقل کرد 

که رفتن وشدن مهم تر از رسیدن است با این که 
بسیار کم از شریعتی نقل می کرد.

هیچ عالقه ای به فلسفه نداشت و شگفتا که سخنران 
مراسم ترحیم او در بهمن ۱۳7۳ فیلسوف پرآوازه شهر 
بود که می خواست ثابت کند بازرگان در اواخر عمر به 
این نتیجه رسید که دین برای یادآوری آخرت آمده نه 
سیاست و حکومت و این سخن البته به مذاق یاران 

بازرگان خوش ننشست.
راز محبوب ماندن بازرگان و 24 سال پس از مرگ 
او اما چیست؟ چون سیاست مدار بود؟ در حالی که 
به خصوص در سال  او  برخی تصمیمات  دانیم  می 
کاندیدا  مکرر،  استعفاهای  مانند  است  نقد  مورد   ۵۸
نشدن برای انتخابات ریاست جمهوری، به رفراندوم 
نگذاشتن پیش نویس قانون اساسی قبل از تشکیل 
مجلس خبرگان و از همه شگفت آورتر نامه به شاه 
و دعوت از او برای بازگشت به ایران به قصد پایان 

گروگان گیری.
بود؟ چون  دانشگاه  استاد  و  مفسر  و  نویسنده  چون 
حزب سیاسی داشت؟ چون هر دو موضع پوزیسون و 
اپوزیسون را تجربه کرده بود؟ این فهرست را می توان 

همچنان ادامه داد.
بازرگان چه  راز ماندگاری نام هایی چون مصدق و 
قایل به اشتباهات ُخرد و کالن باشیم و چه نه اما در 

یک کلمه »نهفته« است: حقیقت.
حقیقت،  کشف  الزاما  نه  و  حقیقت  جوی  و  جست 
تکاپویی مقدس است و کوشندگان آن مورد احترام 

اند.
از گاندی پرسیدند: خدا در دیدگاه او چگونه است و 

پاسخ داد: »خدا، حقیقت است«. 
دوباره سؤال شد: حقیقت چیست؟ پاسخ داد: »حقیقت، 
خداست«. باز سؤال شد: خدا حقیقت است یا حقیقت 
خداست؟ گاندی گفت: »هم خدا حقیقت است و هم 
حقیقت خداست« و این بار او بود که پرسید: چرا می 
»دروغ،  چون  خداست«؟  دشمن  گو  »دروغ  گویند 

دشمن حقیقت است و حقیقت، خداست«.
به  شهرت  و  شهوت  قدرت،  ثروت،  وجوی  جست 
این تکاپو ماندگارو  اما  رسد  نمی  یا  رسد  نتیجه می 

ستودنی نیست.
حقیقت اما مقوله ای دیگر است و مردمان با هر سطح از 
دانش و اطالعات و به صورت غریزی و اشراقی پی می 
برند که فرد در جست وجوی حقیقت است یا قدرت و 

ثروت و شهوت و شهرت و مفاهیم دیگر.
از درگذشت بازرگان 24 سال می گذرد اما نام و یاد او تازه 
است. چون ایرانی زندگی می کرد و ایرانی می اندیشید و 
از نقد پاره ای رفتارهای ایرانی ابا نداشت. چون ترس را به 
ُسخره گرفته بود. چون در خشت خام آنی را می دید که 

جوانان در آیینه نمی دیدند.

نگاه واقع بینانه به درآمدها راز ماندگاری »بازرگان« چیست؟
در بودجه ۹8 داشته باشیم

 بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسالمی، توجه به معیشت 
مردم و برقراری عدالت اجتماعی را از اولویت های الیحه بودجه 
۱۳9۸ کل کشور دانستند و تاکید کردند: در بررسی الیحه بودجه 

باید نگاه به درآمدها واقع بینانه باشد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، رییس جمهوری الیحه بودجه 
9۸ را روز چهارم دی ماه تقدیم مجلس کرد، بنابراعالم هیات 
رییسه مجلس، بررسی الیحه بودجه سال آینده از روز شنبه 27 

بهمن ماه در خانه ملت آغاز می شود. 
الیحه بودجه سال آتی بر اساس شرایط خاص تدوین و تالش 
شده که توجه به معیشت مردم به ویژه اقشار کم درآمد در اولویت 
قرار گیرد؛ موضوعی که نمایندگان مجلس نیز بر آن تاکید دارند. 
در همین زمینه حمید رضا فوالدگر نماینده مردم اصفهان در 
بودجه سال ۱۳9۸ کل کشور  اسالمی الیحه  مجلس شورای 
را در مقایسه با سال های گذشته عملیاتی دانست و به خبرنگار 
سیاسی ایرنا گفت: این الیحه نگاه واقع بینانه ای به درآمدها 
دارد، اما کلیت بودجه خوش بینانه است و باید در بررسی آن واقع 

بینانه عمل کنیم. 
وی افزود: نمی توان ساختار بودجه را چندان دگرگون کرد؛ الیحه 
بودجه سال آینده در مقایسه با بودجه سال قبل با اصالحاتی 
همراه بوده که این نشان می دهد دولت در جهت عملیاتی شدن 

بودجه گام های مهمی برداشته است. 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی نگاه 
واقع بینانه به درآمدها را از نقاط مثبت این الیحه برشمرد و یادآور 
شد: با وجود تفاوت های الیحه بودجه سال آینده با لوایح گذشته 
ایرادات ساختاری وجود دارد که برطرف  همچنان اشکاالت و 
تا  بودجه  ارائه الیحه  زمان  از  زمان کم-  دلیل  به  آنها  کردن 

بررسی آن در مجلس- امکان پذیر نیست. 
فوالدگر دولت محوری را از ایرادات وارده به الیحه بودجه به 
ویژه بودجه 9۸ عنوان کرد و افزود: سهم بودجه های عمرانی 
هنوز کمتر از بودجه های جاری است و دو سوم بودجه به شرکت 
های دولتی و موسسات انتفاعی دولت و بنگاه ها، اختصاص دارد 

که هنوز این ایرادات در بحث بودجه رفع نشده است. 
وی تصریح کرد: با توجه به ایرادات مطرح در الیحه بودجه 9۸؛ 
مجلس تنها می تواند کمتر از ۱0 درصد در برخی احکام ماده 
واحده آن و کمتر از پنج درصد در اعداد و ارقام اعمال نظر کند. 

عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس باردیگر با تاکید بر این 
که الیحه بودجه سال آتی خوش بینانه است، اظهارداشت: باید 
ایرادات ساختاری بودجه را در زمان خاص خود برطرف کنیم زیرا 
در تنگنای وقت، امکان پذیر نیست؛ اگر چه الیحه بودجه 9۸ در 
مقایسه با گذشته به ویژه درموضوع درآمدها واقع بینانه است، اما 
در مجموع، خوش بینانه بوده و بنابراین در حداقل هایی که برای 

ما امکان پذیر است. 
فوالدگر تاکید کرد: باید نگاه واقع بینانه ای به موضوع داشته 
برخی  توان  می  یافت،  افزایش  نفتی  درآمدهای  اگر  باشیم؛ 

مصارف را پیش بینی وبه آن اضافه کرد. 

خبر

عصر ایران؛ مهرداد خدیر
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روستای غریبی در بخش دهدز در خطر غرق شدن قرار دارد و ترک های بسیاری نیز 
بر خانه های اهالی این روستا نقش بسته است.

خبرگزاری مهرـ  گروه استان ها: روستای غریبی در بخش دهدز )از توابع شهرستان 
ایذه( قرار گرفته که این بخش بر اساس سرشماری های گذشته در سال ۱۳۸۵ تعداد 

۳۵ هزار نفر جمعیت داشته  است.
با آبگیری سد کارون۳، تعداد زیادی از روستاهای شهرستان ایذه در بخش دهدز به 
زیر آب رفتند؛ بنا به اعالم مسئوالن امر، برخی از اهالی خود نسبت به فروش اراضی 

به خاطر آبگیری اقدام کردند ولی در این میان آوارگی سهم بسیاری از این اهالی بود.
با وجود مهاجرت بخش قابل توجهی از اهالی روستاهای به زیرآب رفته، ولی برخی 
در روستاهای خود ماندگار شدند؛ این روستاهای باقیمانده نیز با مشکالت زیاد مثل 
بیکاری، اقتصاد و معیشت ضعیف و به خصوص رانش های بی شمار زمین دست و 

پنجه نرم می کنند.
روستای غریبی اما بیش از هر روستای دیگری در خطر غرق شدن قرار دارد و ترک 

های بسیاری نیز بر خانه های اهالی این روستا نقش بسته است.
ستاد بحران استان خوزستان بارها مسئله این روستا را در جلسات خود طرح و بهترین و 
کارشناسی ترین راهکار را جابجایی این روستا عنوان کرده اما تاکنون خبری از جابجایی 

روستا نیست و خطر همچنان بیخ گوش اهالی است.

خط کش برای
 جابجایی روستا

یکی از اهالی روستای میراحمد غریبی با اشاره به 
اینکه این روستا بالغ بر ۱۳7 خانوار و حدود ۱00 
خانه دارد، می گوید: مسئوالن میان خانه های 
این روستا خط کش گذاشته و قصد جابجایی تنها 
40 خانه را دارند؛ این تبعیض برای تملک خانه ها 
درست نیست وقتی خانه ای که برای جابجایی 
درنظر گرفته شده کمتر از20 متر با ما فاصله دارد 
آیا خطری که آنها را تهدید می کند برای ما خطر 

نیست؟
داریوش غریبی گالیه می کند: وقتی از مسئوالن 
تبعیض نکردن در این زمینه را درخواست می کنیم 
به ما می گویند »جلوی ماشین ضربه خورده، نمی 
شود عقب آن را هم تعمیر کرد« این منطق اصال 

صحیح نیست.
این فرد ساکن در روستای میراحمد غریبی با اشاره 
به اینکه حتی تیر برق آن منزلی که برای جابجایی 
مدنظر مسئوالن نیست هم خمیده شده و وضعیت 
بسیار روشن است، می گوید: زمین از سال ها قبل 
شروع به رانش کرد که تعدادی از اهالی به اراضی 
همجوار مهاجرت کردند ولی خیلی ها در روستاهای 

خود باقی ماندند.
غریبی یادآور می شود: از دوره هشتم مجلس هم 

پیگیر این مسئله بودند و حتی اراضی کشاورزی را به قیمت های بسیار ناچیز خریداری 
کردند؛ مثال پول یک کیلو برنج را بابت هر ۱0 متر زمین شالیزار به ما دادند.

وی در آخر با گالیه از اینکه یک طرف خطر رانش و یک طرف خطر ریزش داریم، 
می گوید: همه ما یک روستا با یک کد و دهیاری هستیم؛ مسئوالن تمام زندگی ما را 

گرفتند و حاال فقط مسکن ما باقی مانده است.

آخرین وضعیت روستا
فرماندار شهرستان ایذه اظهار می کند: روستای غریبی ها ۵0 خانوار و حدود ۱۵0 نفر 
جمعیت دارد؛ با توجه به اینکه روستا در شیب و در دامنه کوه قرار گرفته بافت زمین به 

صورت رسی است.
مصطفی سمالی با اشاره به اینکه روستا پایین دست آب هست و قطعا آب در بدنه کوه 
نفوذ می کند، ادامه می دهد: منازل اهالی این روستا بعد از آبگیری سد کارون سه ترک 

برداشته و احتمال رانش به سمت رودخانه نیز وجود دارد.

وی با اشاره به امتناع برخی از اهالی برای جابجایی تصریح می کند: قطعه زمینی 
با مساحتی بیش از ۱0 هکتار در همجوار این روستا از منابع طبیعی گرفتیم که کار 
مطالعاتی آن انجام شده و هیئت زمین شناسی نیز از هفته گذشته در منطقه حضور دارند.

فرماندار شهرستان ایذه با اینکه این روستا از شهر ایذه70 کیلومتر و از دهدز نیز ۱۸ 
کیلومتر فاصله دارد، خبر می دهد: جلسات ستاد بحران استانداری برگزار شده و بنیاد 

مسکن استان به پیگیری جابجایی این روستا مؤظف شده است.
سمالی با اشاره به بارندگی های شدید روزهای گذشته ادامه می دهد: آن خانواده هایی 
که در تهدید مستقیم بودند ) پنج خانوار( را جابجا و به روستای همجوار منتقل کردیم؛ 

چادر و پوشاک هم در اختیارشان قرار گرفته شد.
وی با اشاره به استقرار یگان های امدادی، هالل احمر و نیروی انتظامی بیان می کند: 
جاده منتهی به روستا مسدود شده بود که بازگشایی آن انجام و همچنین ضمن تقویت 
اورژانس ۱۱۵ در منطقه، یک دستگاه لودر هم استقرار یافت. فرماندار شهرستان ایذه 
در پایان در واکنش به اینکه خانه ها باید رایگان در اختیار اهالی قرار بگیرند، می گوید: 
اینکه خانه ها رایگان ساخته می شود یا خیر باید از سوی بنیاد مسکن برنامه ریزی و 
اعالم شود؛ در این میان کارهای بنیاد مسکن در سطح استان به صورت کامل انجام 

شده است.
جابجایی با پرداخت وام

مدیرکل بنیاد مسکن خوزستان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: طرح جابجایی 
این روستا به مشاور ارائه شده تا روز یکشنبه هفته آینده مصوب و بعد از کارگروه تصویب 

نیز ارجاع خواهد شد.

مسعود انصاریان با اشاره به اینکه زمین تعیین شده برای جابجایی روستا ۱۵ هکتار 
مساحت دارد، می افزاید: بعد از تصویب طرح باید اعتبار الزم به منظور تسطیح و آماده 

سازی را در اختیار قرار دهند.
وی در خصوص نحوه جابجایی روستا نیز بیان می کند: وام ساخت مسکن روستایی 
در اختیار اهالی قرار می دهیم که برای هر واحد 2۵ میلیون تومان با کارمزد چهار 
درصد تعیین شده است. مدیرکل بنیاد مسکن خوزستان با اشاره به اینکه بنیاد برای 
ساخت مسکن روستایی روی نقشه مکان و ساخت آن هم نظارت دارد، عنوان می کند: 
همکاری الزم برای ساخت مسکن در مکان جدید بر اساس حدود اختیارات و وظایف 

بنیاد مسکن در دستور کار قرار می گیرد.
انصاریان در واکنش به اینکه چرا منازل مسکونی جدید به صورت رایگان برای اهالی 
روستایی که هیچ منبع درآمدی ندارند، ساخته نمی شود، می گوید: مسئوالن ذی ربط 
کشوری و استانی باید برای رایگان بودن ساخت مسکن های درنظر گرفته شده اعتبار 
تعیین کنند ولی به هر حال حتی با اعطای وام هم جابجایی روستا هزینه سنگینی برای 

استان دارد. وی در پایان یادآور می شود: در کنار ساخت منازل با پرداخت وام، مسئوالن 
باید زیرساخت های دیگر هم مهیا کنند که از آن جمله می توان به آب، برق، گاز، تلفن 

و اشاره کرد که میلیاردها هزینه دارد.

نامه نگاری برای روستا به رئیس جمهور
نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسالمی نیز اظهار می کند: تاکنون به 
استان خوزستان خوزستان به خصوص ایذه و باغملک ظلم های زیادی روا شده است.

هدایت اهلل خادمی ادامه می دهد: بعد از احداث و آبگیری سد کارون سه و چهار بسیاری 
از روستاهای منطقه زیرآب رفت؛ مردم کشاورز و دامدار بودند ولی آبگیری کارون۳ 

منجر به تلف شدن دام ها و به زیرآب رفتن اراضی بسیاری شد.
وی گالیه می کند: برخی از اهالی کوچ کرده، با فقر و بدبختی خانه های بلوکی زده 
و روزگار می گذرانند؛ ولی در این میان ارتباط جاده ای تعدادی از روستاها هم قطع 

شده است.
نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسالمی یادآور می شود: ده ها روستا 
داریم که بعد از آبگیری سد کارون سه با دنیای خارج ارتباطی ندارند؛ شناوری که برای 
آنها گذاشته اند شاید روزی یک بار تردد داشته باشد و اگر کسی عصر سکته کرد و یا 

زنی بخواهد زایمان کند هم باید باید تا فردا منتظر باشد.
خادمی خبر می دهد: وضعیت خطر غرق شدن چند روستا مثل میراحمد غریبی 
و خدابخشی از همان قدیم مشخص بود؛ بنابراین حدود یک سال پیش به رئیس 
جمهور نامه نوشتم که آبگیری غلط و عجوالنه سد کارون سه در کنار پیش بینی های 
غلط تراز آب برای این سد منجر به غرق شدن 
روستاهای بسیاری شده و مابقی هم در حال غرق 

شدن هستند.
ساخت  برای  تسهیالت  ارائه  خصوص  در  وی 
مسکن جدید به اهالی می گوید: مردم آنجا اکثرا 
نیازمند و مستمری بگیر کمیته امداد و بهزیستی 
هستند و حتی توان کوچ هم ندارند؛ یک سال پیش 
همه خانه ها ترک خورده و زندگی در این خانه ها 

بسیار سخت است.
نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به اینکه رانش زمین شکاف های 
چند سانتی طولی و عرضی در منازل این روستا 
ایجاد کرده می گوید: در نامه به رئیس جمهور 
قید کردم که این روستا غرق می شود و تعداد 

خانوارهای آن هم فقط ۵0 خانوار است.
خادمی با انتقاد از پرداخت وام برای ساخت منازل 
این روستا می گوید: اینکه بخواهند وام با هر چند 
درصد کمی سود بدهند اصال جایز نیست چون 
مردم درآمدی برای بازپرداخت ندارند و البد بعد از 
ناتوانی در بازپرداخت اقساط باید در زندان بخوابند؛ 
بنابراین باید به خاطر ناتوانی منتظر باشند تا غرق 
شوند. وی ادامه می دهد: هفته قبل اعالم کردم که 
با بارش احتماال این کوه ریزش می کند چون کامال 
واضح بود، حاال اگر مسئوالن نمی بینند شاید سرشان جای دیگری گرم است چون این 

پیش بینی به کمترین تخصص و علمی نیاز ندارد.
نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسالمی با تأکید بر اینکه اعطای وام 
از سوی بنیاد مسکن اصال صحیح نیست، تأکید می کند: دولت باید زمین را تسطیح و 
امکانات اولیه را با خانه های ساخته شده به اهالی تحویل دهند؛ هرچند مردم هم انتظار 

خانه های آن چنانی ندارند و به خانه های ساده روستایی نیز رضایت دارند.
خادمی در پایان گالیه می کند: نفت را که بردند، آب هم که دارند می برند اگر روستاها 

را نیز از جا درآورده و ببرند این نگرانی ما هم حل می شود.
آبگیری سد کارون سه مردم بسیاری مهاجرت و در  با  به گزارش خبرنگار مهر، 
بالتکلیفی قرار گرفتند؛ اراضی که روزی متعلق به مردم بوده امروز زیرآب رفته و این 
مردم هیچ نقشی در خطر آبگرفتگی و غرق شدن روستاها ندارند؛ بنابراین اعطای وام به 
این مردم که به لحاظ مالی وضع چندانی مناسبی هم به علت از دست رفتن شغلشان 

دارند، اجحاف مضاعف به شمار می رود.

وزیر راه و شهرسازی ضمن بازدید از پروژه های مسکن  مهرآبادان و 
خرمشهر در استان خوزستان با اعالم این مطلب که اولویت وزارتخانه 
اتمام مسکن های مهر باقیمانده ای است که مشکالت حقوقی و قضایی 
ندارند، گفت: با استاندار خوزستان گفتگو کرده ایم تا از طریق مشارکت 
اراضی که می تواند برای تولید مسکن به ویژه برای مسکن خانه اولی های 
مورد استفاده قرار بگیرد واگذار شوند.   به گزارش روابط عمومی اداره 
کل راه و شهرسازی خوزستان،حمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی در 
حاشیه بازدید از مسکن مهر استان خوزستان در جمع خبرنگاران، اعالم 
کرد: از مهمترین اهدافی که ما در وزارت راه و شهرسازی داریم این 
است که چرخه تولید مسکن در کشور به ویژه برای اقشار متوسط و 
پایین فعال شود و وظیفه ما این است که بتوانیم زمینه خانه دار شدن این 
اقشار را فراهم کنیم. وزیر راه و شهرسازی اولویت نخست وزارتخانه را 
بحث تکمیل مسکن های مهر باقی مانده عنوان کرد و افزود: خوشبختانه 
تکلیف تکمیل مسکن های مهر باقی مانده در تمامی مناطق کشور روشن 
شده است و تاکید داریم که این مسکن های مهر از توقف در ساخت 
خارج شوند. این تاکید البته برای مسکن های مهری است که مشکالت 
حقوقی و قضایی ندارند زیرا مسکن های مهری که مشکالت حقوقی و 
قضایی دارند از حوزه نفوذ ما خارج هستند. عضو کابینه دولت دوازدهم 
همچین خاطرنشان کرد: برای شتاب دادن به جریان احداث ۴۰۰ هزار 
واحد مسکونی که از برنامه های وزارتخانه با تاکیدهای رئیس جمهوری 
است و اخیرا نیز توسط ایشان رونمایی شد در نظر داریم تا ۲۰۰ هزار 
واحد را در شهرهای جدید، ۱۰۰ هزار واحد را در بافت های فرسوده و 

۱۰۰ هزار واحد را در شهرهای زیر ۵۰هزار نفر احداث کنیم.
اسالمی گفت: ما با استاندار خوزستان نیز گفتگو کرده ایم که بتوانیم به غیر 
از آنچه گفته شد، در شهرهای آبادان و خرمشهر و دیگر شهرهای خوزستان 
که نیاز مسکن وجود داشته باشد، زمین هایی که می تواند برای تولید مسکن 
به ویژه برای مسکن خانه اولی های مورد استفاده باشد، از طریق مشارکت 
واگذار کنیم. وی تصریح کرد: برای سرعت بخشیدن به امر ساخت مسکن 
در استان خوزستان اعالم کرده ایم استاندار به هر تعدادی که در شورای 

مسکن استان در مورد احداث تصمیم گیری کنند ما در وزارتخانه از آن 
تعداد حمایت و پشتیبانی خواهیم کرد و این حمایت البته برای بافت های 
فرسوده و مواردی که در حاشیه ها قرار دارند از اولویت باالتری برخوردار 
است. این مقام مسئول همچنین اعالم کرد: به منظور تعیین تکلیف احداث 
واحدهای مسکونی در بافت های فرسوده و ناکارآمد به بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی ماموریت داده ایم تا نمایندگان بنیاد  در استان خوزستان مستقر 
شوند و نسبت به طراحی و احداث واحدهایی که می تواند با مشارکت 
سرمایه گذاران و سازندگان و توسط بنیاد با مشارکت سازمان های حمایتی 
همچون بهزیستی و کمیته امداد، واحدهایی را احداث کنند، اقدام کنند تا 
بتوانیم در جهت رفع مشکالت افرادی که در بافت های ناکارآمد مستقر 
هستند گام برداریم و شاهد باشیم که هم بهسازی و نوسازی شهری اتفاق 

می افتد و هم نیازهای مسکن برطرف می شود.
وی در پایان با یادآوری تاکید رئیس جمهور مبنی بر اختصاص زمین های 
دولتی برای احداث مسکن به ویژه در بافت های فرسوده و میانی شهرها، 
تاکید کرد: واحدهای مسکونی که احداث می شوند با اولویت به خانه 

اولی ها واگذار می شود.

 بازدید وزیر راه و شهرسازی 
از غرفه ستاد بازآفرینی شهری خوزستان

وزیر راه و شهرسازی همزمان با افتتاح نخستین نمایشگاه بین المللی 
مسکن، شهرسازی و بازآفرینی از غرفه ستاد بازآفرینی شهری پایدار 

خوزستان کرد.
بازآفرینی شهری  معاون  ابوقداره،  عمومی، سالم  به گزارش روابط 
ستاد  غرفه  گفت:  خوزستان  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  مسکن  و 
بازآفرینی شهری خوزستان با مشارکت شهرداری های اهواز، دزفول، 
این  در  خوزستان  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  و  ماهشهر  آبادان، 

نمایشگاه بین المللی بر پا شده بود .
راه  وزیر  بر  عالوه  نمایشگاه  نخست  روز  در  همچنین  افزود:  وی 
مدیرعامل شرکت  و  وزیر  معاون  عشایری،  مهندس  شهرسازی،  و 
بازآفرینی شهری ایران و دکتر نبیان، معاون وزیر و مدیرعامل سازمان 
ملی زمین و مسکن از غرفه ستاد بازآفرینی شهری استان بازدید کرد .
ابوقداره اضافه کرد: این نمایشگاه با موضوع اصلی بازآفرینی شهری 
در  روز  به مدت ۳  در کشور  فرسوده شهری  بافت های  نوسازی  و 

مصالی تهران برگزار می شود.
معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی خوزستان 
موضوع  با  اندیشی  هم  نشست  نمایشگاه  این  دوم  روز  در  گفت: 
فرصت های توسعه پایدار و بازآفرینی شهری در خوزستان با حضور 
کارشناسان و مدیران شهرداری های استان و شرکت بازآفرینی شهری 
ایران و جمعی از صاحبنظران این حوزه در غرفه خوزستان برگزار 
شد. این نمایشگاه با حمایت وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور 
)مرکز توسعه دولت الکترونیک، فناوری اطالعات و آمار( نهاد ریاست 
شهرداری  امنیت(،  و  ارتباطات  اطالعات،  فناوری  )مرکز  جمهوری 
تهران، سازمان ها، نهادها، انجمن ها و اتحادیه های داخلی و بین  المللی، 
از ۲۳ تا ۲۵ دی ماه ۹۷ در محل شبستان مصلی امام خمینی )ره( در 

تهران دایر است.

روستایی در کنار سد کارون سه؛

روستایی در معرض رانش زمین و غرق شدن
مردم راه نجات می خواهند

واژه ها »حرف » می زنند؛ دلتنگی »آزادی«
من از بیگانگان هرگز ننالم که با من هرچه کرد آن آشنا کرد )حافظ(

» آزادی » هستم و متولد خلقت، از ازل و به طور بالقوه بوده ام. به کالهی که روی حرف 
اولم هست بدبین نباشید. هرچند به اندازه عمر معشوقه ام که » خلیفه روی زمین » است 
هم سرم کاله رفته است و هم به نام من؛ این خالیِق خلیفه ی روی زمین روی سر 
همدیگر کاله نمدی گذاشته اند. از آن رو کاله دارم که تاسی سرم را بپوشاند تا همچنان 
از زیبایی ظاهر نیافتم، این تاسی سر ناشی از ضربات تاریخی مشت و دست هم عاشق 
هم معشوقم یعنی بشر بوده است. این بشر موجود عجیبی است. برای » مِن آزادی » جان 
فشانی می کند، خون های پاک فدا می نماید تا مرا به چنگ خود آورد! وقتی معشوق در 
چنگال عاشق قرارمی گیرد گویا رسم روزگار نیست که آن حرارت عشق بماند. حرارتی 
که شدت اولیه اش آن طور فراگیر هست که هرچیزی را با نام من صدا می زنند: انقالب، 

عدالت، رفاه و مردم را! حتی میادین شهر، هتل ها، خیابانها از » من » نام می گیرند.
بدترین مکان یا موقعیت های شهری که برایم بدنامی و ریاکاری می آورد واز آن 
رنجورم »میادین« و »خیابان ها« هستند: دورزدن. . و تردد! ! . تردد افراد در خیابان 
به  رسدن  برای  تالش  در  بدست  کاله  و  می گذارند  نامم  روی کف  پا  که  هایی 
میدانی هستند که آن را دور بزنند! ... و اما دورزدن ها! قصه از این دورزدنها آغاز 
می شود که متاسفانه گاه جان خیلی از » آدم ها » را گرفته است. یادم می آید در دل 
اروپای بعداز قرون وسط با آرزوی رسیدن به مِن آزادی عصر روشنگری را پی 
ریزی کردند. نفرت ازاستبداد دوره ی تاریک اروپای تحت سلطه کلیسا، فئودال و 
ارباب ها منجر به » قلب » آن شرایط گشت و نام من آوازه شعار انقالبیون فرانسوی 
شد. آدم های آن سالهای فرانسه ی اروپا برایم گروه گروه شدند: »طرفداران سلطنت 
مشروط طیف »میرابو » از اشراف و طیف »الفایت » فرمانده نیروهای مسلح. گروه 
»ژاکوبن ها » شامل نیروهایی چون پتی بون و روبسپیر بودند. گروه چپ کوردلیه با 
اعضایی مانند دانتون و دمولن...این گروهها برای خودشان دسته های نظامی تشکیل 
داده بودند که گاه منجر به زدوخورد میان این هواخواهان »مِن آزادی » می شد. 

الفایت اولین هواخواه من بدست دیگر دوست دارانم به قتل رسید!!
لویی شانزدهم به خاطر همدستی دربار با ضد انقالبیوِن و پادشاهان اروپایی در 
۲۱ ژانویه ۱۷۹۳ با گیوتین گردن زده شد. وضعیت فرانسه وضعیت پر آشوبی بود. 
روبسپیِر عاشِق آزادی حس کرد برای کنترل اوضاع و نگهداشت دستآورد بزرگ 
انقالب یعنی مِن آزادی باید خشونت را تجویز نمود! و هرکسی که از آن بوی 
خیانت به مشام برسد باید گردن زده شود یا اینکه باید وفاداریش را کامال و مستند 
با گیوتین گردن زدن،  لذا  اثبات برساند.  به  »انقالب برای مِن آزادی »  به  نسبت 
سپرقانونی مِن مظلومی شد که هرگز آن را نمی پسندیدم: »اعدام ها را آغاز کردند، 
بسیاری از انقالبیون سابق در حالی که سرود انقالبی »مارسیز » را می خواندند کشته 
شدند، فهرست اعدامیان سرانجام به »دانتون » رسید و او در هنگام رفتن به سوی 
گیوتین در مقابل خانه »روبسپیر » فریاد زد: تو هم به دنبال من خواهی آمد« . تنها 
روبسپیر باقی مانده بود که برای دلخوشی من، خودش و هوادارانش مراسماتی شاد 
برگزار می کرد. مدتی که گذشت روبسپیر گویا بیشتر عاشق » خون » شده بود تا » 
مِن آزادی » لذا اعدام های دیگری را آغاز کرد که همسنگرانش را سخت به ترس 
انداخته بود. پنج سال که ازعمر انقالِب به نام مِن آزادی و برادری و برابری گذشت 
به خاطر ظلم هایی که روبسپیر در حق همراهان رقیبش روا داشته بود خود نیز 
توسط برخی از انقالبیون به قانوِن » تیغ گیوتینی« سپرده شد! . بد جوری دلم گرفته 

شده است از این بشر! .
از این واژه تر میدوری )به جان هم افتادن هواخواهانم بعد ازرسیدن به قدرت( از همه 
بیشتر حالم به هم می خورد! بشری که ادعای آدم بودن دارد! انسانی که مدعی دموکراسی 
برای مِن آزادی است اما تانک وتوپش آدمها را درگستره جغرافیای جهان به خاک و 
خون می کشاند و در سرزمینی که مکان های مقدسش گرفتار » اره بدستان » مست 
دالرهای نفت و حج هست به نام مِن آزادی، استبداد قبیله ای را »هورا » می کشد و رقص 
شمشیر می کند تا با آن کاله گشاد » قرمزیش » که به نام آدمیت بر سر خویش نهاده، کاله 
برسر گذاشته ی » آل سعود » را توجیه نماید اورا گاو به حساب آورد و شیرش را بدوشد. 
علیرغم این دلتنگی ها و رنجوری ها اما همچنان دلبسته نام آدم هایی چون » نلسون ماندال 
» هستم که مِن آزادی را برای »خود » نمی خواهند، من را به جامعه هدیه می کنند و خودِ 
نفس را در اوج » قدرت » به کرنش در برابر »من » وادار می نمایند، قدرت را به خاطر من 
وداع می کنند تا برای همیشه در پهنای دل آزادمرداِن آزاد اندیش ِ فارغ از نژاد و آیین و 
ملیت فرود آیند و ماندگار بمانند. آری »مِن آزادی » فریاد بر می آورم که بزرگش بخوانند 

اهل خرد آنکه مرا برای »خود » نخرد!.

حمزه فیضی پور- بهار نیوز یادداشت

رضا صادقیان یادداشت

خوزستان؛ ُقلِک پول کشور
استان خوزستان و شهر اهواز را می توان به اسامی فراوانی نامید. استان زرخیر، قطب نفت کشور، 
استان غبارآلود، شهر و استان بی پناه، استانی سرشار از رشادت و مقاومت و قهرمانی در جنگ تحمیلی، 
استانی با شهرهای رها شده، استانی با مدیران پرحرف و کم کار، استانی با جوانان جویای کار، استانی 
با هزاران پروژه  نیمه تمام و… ولی همین استان را می توان به عنوان قلک پول کشور هم نام نهاد. 
استانی که به گواه ردیف های بودجه های سنوات قبل و سال جاری، بخش زیادی از بودجه ی 

جاری و عمرانی کشور را تامین می کند.
اگر در محاسبه ی درآمد حاصل از ارزش افزوده، میزان مالیات ستانده شده از بخش خصوصی، 
مالیات بر درآمد و سایر گزینه های اقتصادی می توان تردید کرد ولی در میزان استخراج، تولید 
و فروش نفت از چاه های خوزستان تردیدی نیست. نفتی که بخش زیادی از بودجه ی کشور 
را تامین می کند و به نوعی چشم و چراغ طرح های عمرانی کشور و دل گرم کننده ی طرح های 
میان  به  نفت  افزایش فروش  از  وقتی خبر  دلیل  به همین  و می آید.  آمده  به شمار  توسعه ی 
می آید، لبخند بر لبان مدیران ارشد اجرایی می نشیند و هنگامی که خبر از کاهش فروش نفت در 
نشریات منعکس می شود مدیران و شهرندان براساس تجربه ی سال های گذشته و حتی امروز 
نگران وضعیت اقتصادی کشور و حتی زندگی روزمره ی شهروندان می شوند و این همه وامدار 
لوله های نفتی است که در خوزستان فوران می کند، ماده ی سیاه و بد بو استخراج می شود و به 
جای آن شاهد بازگشت پول به چرخه ی اقتصادی کشور بوده و هستیم. این قلک پول بودن 
برای استان خوزستان نه تنها سود چشم گیری به همراه نداشته است، بلکه در اکثر دوره ها به 
چشم قلکی نگریسته شده که هر وقت اراده ی مسووالن حکم کرده پول آن را بدون شکستن 
قلک گرفته اند. اینکه خود قلک طی سال ها نیاز به بازسازی و نوسازی و حتی به صورت خاص 
و ویژه نگریسته شود از سوی سیاست گذاران احساس نشده است، بلکه هر بار در قلک دست 
اقدام  کرده اند و وضعیت اقتصادی کشور را به سامان و یا در شرایطی بحرانی به تثبیت آن 
کردند، بدون شک در چنین هنگامه ای با گرفتن پول مالیات و جلوگیری از فرارهای مالیاتی 

اقتصاد کشور به وضعیت ثبات نرسیده است.
مسووالن اجرایی و مدیران ارشد کشور کمتر به فکر رسیدگی به ظاهر و آراستگی این قلک 
منتشر  خبرهایش  و  می ریزد  خوزستان  مردم  سر  بر  آسمان  از  کننده  خفه  خاک  غبار  بودند. 
می شود. آلودگی هوا 20 برابر استاندارد جهانی اعالم می شود و… ولی همانند روزهای قبل 
وضعیت خوزستان به امان بی تدبیری رها می شود. وضعیت رودخانه ی کارون، تاالب هورالعظیم، 
خشک شدن نخیالت و شوری آب شرب مردم تیتر خبرها می شود و باز هم اتفاقی رخ نمی دهد و این 
همه باز هم به این مساله بازمی گردد که مدیران به خوزستان به چشم قلک پول نگاه می کنند، قلکی 
که از داخل آن پول فواره می کند و همیشه در مقابل کشور و تامین بودجه نقش و جایگاهی بس 

عظیم داشته ولی کمتر کسی به این قلک ترک برداشته و خاک  آلود دقت کرده است.
اگر، شاید، چنانچه و در صورتی که مسووالن ارشد همان اندازه که به پول های داخل قلک دقت 
می کردند، دقیقا به همان اندازه ای که حواسشان شش دانگ به میزان فروش و صادرات نفت است به 
وضعیت ظاهری و آراستگی قلک هم متمرکز می شدند وضعیت امروز خوزستان و شهرهای بزرگ آن 
چنین نمی بود! احتماال آن موقع مردم شهرهای آبادان و خرمشهر، مسجد سلیمان و… دایم از آبادانی 
و پاکیزگی شهرشان در میان خاطرات قدیم نمی گشتند و دلشان برای روزهای رفته تنگ نمی شد. 
لطفا؛ وضعیت خوزستان و مردم آن را درک کنید، بفهمید که چقدر زندگی در میان میلیون ها تن گرد و 
غبار سخت است، درک کنید که چه اندازه آشامیدن آب شور دشوار است و… حق خوزستان و قلک 

پول کشور این همه بی مهری و ندیدن نیست.

بازدید وزیر راه و شهرسازی  از غرفه ستاد بازآفرینی شهری خوزستان

اراضی دولتی برای تولید مسکن در خوزستان
 از طریق مشارکت واگذار می شود
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مشکالت  والدین،  سوادی  بی  فرسوده،  مدارس 
اقتصادی و ده ها مشکل ریز و درشت دیگر از جمله 
موفقیت  برای  خوزستانی  اموزان  دانش  معضالت 
در مدرسه است که در این سال ها مشکالت محیط 

زیستی هم به آن اضافه شدند.
دانش  تاکنون  جدید  تحصیلی  سال  شروع  با   
مشکالت  دلیل  به  روز   ۷ خوزستانی  آموزان 
تا  بازماندند  کالس ها  به  رفتن  از  زیستی  محیط 
این موضوع در آینده ای نزدیک برای آنها به یکی 
هم  امروز  حاال  شود.  تبدیل  الینحل  مشکالت  از 
و  گرد  دلیل  به  نوبت صبح  در  مدارس خوزستان 
خاک دو روز گذشته تعطیل شدند تا این مدرسه ها 
پاک سازی شوند در حالی که می شد عملیات پاک 

سازی مدارس در شب گذشته انجام شود.

بی رغبتی به درس
یکی از والدین دانش آموزان می گوید: سه فرزند مدرسه ای دارم 
که هر صبح با آنها سر و کله می زنم تا به مدرسه بروند چرا که 
این  نیست و  آنها جذاب  برای  بچه هایم می گویند محیط مدرسه 
روزها هم تعطیلی های مکرر به دلیل مشکالتی مانند گرد و غبار، 
بی رغبتی  در  معلم ها هم  نبود  و  معابر  آبگرفتگی  و  باران  بارش 
فرزندانم به مدرسه موثر واقع شده اند. آلبوغبیش می افزاید: آموزش 
که  کند و حاال  ایجاد  مدارس  در  باید فضایی جذاب  پرورش  و 
نتوانسته این فضای جذاب را ایجاد کند باید چاره ای بیاندیشد که 
آموزان  دانش  تا  نیافزاید  مدارس  نبودن  بر جذاب  تعطیلی ها  این 

تمایلی برای رفتن به سرکالس داشته باشند.

کالس در کما است
وقتی روز بعد از گرد و غبار به مدرسه می آییم همه بچه ها در کما 
آموزان  دانش  نشستن  مناسب  هم  کالس  فضای  حتی  و  هستند 
نیست؛ این ها حرف های نهال دانش آموز دوم دبیرستانی است که 
در ناحیه یک اهواز تحصیل می کند. او می گوید: بعد از روزهای 
ریزگردی، هنوز غبار روی میز و نیمکت است و به همین دلیل 

دانش آموزان حتی تمایلی برای حضور در کالس درس ندارند.
او ادامه می دهد: برخی از اوقات ما اشتیاق زیادی برای درس پیدا 
می کنیم اما به یک باره دو، سه روز به دلیل گرد و خاک مدرسه ها 

تعطیل می شود و برای همین اشتیاق مان از بین می رود.

همیشه عقب هستیم
از وقتی که یادم می آید تا االن همیشه ما در درس ها عقب هستیم 
و معلمان نمی توانند سر موقع به ما آموزش دهند. سبحان می گوید: 
به دلیل تعطیلی های مکرر معلمان نمی توانند به موقع درس ها را 
پیش ببرند برای همین برخی از جلسات درس تشریفاتی می شود 

و ما مجبور می شویم که به کالس های تقویتی برویم.
وی بیان می کند: ما در روزهای عادی روزی ۷ ساعت گیر درس 

و مشق هستیم و اگر بخواهیم در سایر اوقات شبانه روز هم به 
دانش  همه   می رود.  سر  حوصله مان  برویم،  تقویتی  کالس های 
آموزان که عاشق گرفتن نمره ۲۰ نیستند اما من می خواهم از طریق 
همین آموزش هایی که در مدرسه می بینم نمره مناسب را کسب کنم 

چرا که این درس ها در آینده به کارم نمی آید!

نبود طرح تحقیقی در آموزش و پرورش
یک کارشناس مسائل آموزشی می گوید: دانش آموزان خوزستانی 
به صورت طبیعی و به دلیل شرایط اقلیمی ساالنه ۴۰ روز کمتر 
مدرسه  به  هوا  و  آب  و خوش  مناطق سردسیر  آموزان  دانش  از 
دلیل  به  روز   ۲۰ و  ریزگردها  دلیل  به  روز   ۲۰ حداقل  می روند. 
گرمای هوا مدارس خوزستان تعطیل است و مسائل دیگری مانند 
آبگرفتگی معابر و یا کاهش کیفیت هوا از دیگر مشکالتی است که 

گریبانگیر درس و مشق دانش آموزان خوزستانی می شود.
این  حل  مسؤول  پرورش  و  آموزش  می افزاید:  ساری  محسن 
اقلیمی  مسائل  خاطر  به  نمی توان  که  چرا  است  آموزشی  مشکل 
دانش آموزان را از تحصیل منع کرد و یا هزینه تحصیل آنان را به 

دوش خانواده ها انداخت.
بیان می کند: متأسفانه آموزش و پرورش هیچ طرح تحقیقی  وی 
و  نداشته  آموزان  دانش  درس  بر  هوایی  و  آب  مشکالت  درباره 
بحران  این  برای حل  راه حلی  هیچ  که  مسئله سبب شده  همین 

طراحی نشود.
این کارشناس مسائل آموزشی عنوان می کند: در برخی از مناطق 
ارائه  با  را  خالء  این  خود  انسانی  وظیفه  بر  بنا  معلمان  محروم 
آموزش های اضافی پر می کنند اما در مناطق دیگر چه کسی باید 
این بار را به دوش بکشد؟ آیا پدر خانواده که این روزها حقوقش 
کفاف زندگی را نمی دهد باید هزینه های اضافی را برای تحصیل 
دانش  سواد،  نظر  از  که  خانواده ای  اینکه  یا  بپردازد؟  فرزند خود 
کافی را ندارد و یا از نظر مادی توانایی هزینه های اضافی را ندارد 

باید چه کار کند؟

دانش آموزان خوزستانی
 ۲ سال کمتر آموزش می بینند

یک  در  اگر  را  تعطیلی ها  این  همه  می گوید:  وی 
دوره تحصیلی جمع کنیم می بینیم که دانش آموز 
به  آموزان  دانش  از سایر  کمتر  خوزستانی ۲ سال 
فردا  آمده،  وجود  به  خالء  این  و  می رود  مدرسه 
در زندگی و اشتغال یک خوزستانی مشکل ایجاد 
می کند. چه کسی باید این خالءها را پر کند؟ طبیعتًا 
وظیفه دولت است که باید از طریق وزارت آموزش 
متوازن  صورت  به  را  تحصیل  فضای  پرورش،  و 
با  بتوانند  خوزستانی  آموزان  دانش  تا  کند  ایجاد 

دانش آموزان سایر مناطق کشور رقابت کنند.

تمهیدات الزم برای
جبران عقب ماندگی ها

نیز می گوید:  پرورش خوزستان  آموزش  متوسطه  آموزش  معاون 
این اداره کل برای جبران عقب ماندگی تحصیلی ناشی از شرایط 
اقلیمی تمهیداتی اندیشیده است و هر ساله با استفاده از متخصصان 

و مدرسان سعی در رفع این عقب ماندگی ها دارد.
جمشید کمایی می افزاید: سال گذشته نیز در همین راستا اداره کل 
آموزش و پرورش خوزستان موافت نامه ای با صدا و سیمای مرکز 
خوزستان منعقد کرد که براساس آن کالس های تقویتی آموزشی از 

طریق تلویزیون برای دانش آموزان پخش می شد.
وی ادامه می دهد: همچنین مصوبه ای به تصویب رسید که براساس 
جنوب  نفت خیز  مناطق  ملی  شرکت  جمله  از  شرکت هایی  آن 
موظف به همکاری با آموزش و پرورش خوزستان در زمینه توسعه 
امکانات آموزشی شدند. معاون آموزش متوسطه آموزش پرورش 
خوزستان با بیان اینکه برخی از تصمیمات کشوری هستند وازعهده 
اداره کل آموزش و پرورش خوزستان خارج است، می گوید: نظافت 
کالس ها و محیط مدرسه توسط نیروهای خدماتی و نیز مهیا کردن 
کالس های درس برای تحصیل دانش آموزان از جمله اقداماتی است 
که پس از روزهای آلوده به ریزگرد انجام می شود و فضا برای تحصیل 

دانش آموزان فراهم و آماده می شود.
به گزارش خبرگزاری فارس،، دانش آموزان خوزستانی اگرچه در رقابت 
نابرابر سطح امکانات آموزشی با دیگر دانش آموزان کشور مغلوب 
می شوند ولی پیروز نبرد ناعادالنه بی توجهی های مسؤوالن هستند. 
سال هاست خوزستان با مشکل ریزگردها دست و پنجه نرم می کند 
و از آن سو سال هاست دانش آموزان خوزستانی با این مشکل مدارا 
می کنند تا جایی که ساالنه بیش از یک ماه کمتر از دیگر دانش آموزان 
کشور به دلیل تعطیلی مدارس در پی بروز پدیده ریزگردها و شرایط 
جوی به تحصیل می پردازند. بااین وجود و پس از گذشت سال های 
طوالنی از مشکل ریزگردها اما هنوز هم تصمیم واحد و متناسب با 
شرایط دانش آموزان خوزستانی گرفته نشده تا شاید کاهش کیفیت 
تحصیلی دانش آموزان مهر تاییدی بر بی تدبیری مسؤوالن باشد./فارس 

: سیدعلیرضا شریفی و فاطمه طاهری

معاون مطالعات پایه سازمان آب و برق خوزستان با بیان 
اینکه سیلی در رودخانه دز رخ نداده است، گفت: برای 
رودخانه ای که پایه آن ۳ هزار مترمکعب در ثانیه است، 
رهاسازی یک هزار مترمکعب آب در آن سیالب نیست. 
هوشنگ حسونی زاده  با اشاره به آخرین وضعیت سد 
و رودخانه دز اظهار کرد: حوضه دز یک حوضه تک 
سدی است و با توجه به آورد آب باالی این رودخانه 
باید شرایط کنترلی در این سد اعمال شود تا شاهد بروز 

خطرات نباشیم.
وی با بیان اینکه شرایط در سد دز باید به شکلی تنظیم 
شود که این سد حجم مفیدی برای تابستان داشته باشد، 
افزود: همچنین ذخیره سازی در این سد نباید به شکلی 
باشد که با سیالب های ناشی از ذوب برف و بارش های 

آینده شاهد بروز مشکالتی در سد و یا پایین دست آن باشیم.
معاون مطالعات پایه سازمان آب و برق خوزستان با بیان اینکه در 
حال حاضر در حال کنترل رودخانه دز هستیم، تصریح کرد: با توجه 
به اینکه جریان حدود ۳ هزار متر مکعب در ثانیه در رودخانه دز یک 
عدد معمول است، رها سازی حدود ۹۰۰ تا یک هزار متر مکعب 

آب در ثانیه در این رودخانه به معنای سیالب نیست. حسونی زاده با 
اشاره به مشکالت پایین دست سد دز، ادامه داد: اینکه به حریم های 
این رودخانه تجاوز شده و در حاشیه رودخانه کشت و کار و ساخت 
و ساز انجام گرفته، مشکالتی است که برای بدنه رودخانه به وجود 
آمده است. در این زمینه اگر روستایی تحت فشار قرار می گیرد، به 
دلیل آن است که حریم ها را رعایت نکرده و از این رو احساس 

می شود که سیالب رخ داده است.  وی با بیان اینکه برای 
رودخانه ای که پایه جریان آب در آن ۳ هزار مترمکعب 
رهاسازی یک هزار مترمکعب آب در  است،  ثانیه  در 
آن سیالب نیست، گفت: اینکه در رودخانه دز احساس 
سیالب شده است، صحیح نیست زیرا سیالبی در این 
رودخانه رخ نداده است.  معاون مطالعات پایه سازمان آب 
و برق خوزستان با بیان اینکه نباید به این شکل تصور شود 
که سیلی در رودخانه دز اتفاق افتاده است، گفت: از ابتدای 
امسال تا کنون بیش از ۲ میلیارد و 8۰۰ میلیون متر مکعب 
آب وارد مخزن این سد شده است در حالی که ورودی 
آب در سال گذشته ۵۷۳ میلیون متر مکعب بوده و در سال 
نرمال حدود یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون مترمکعب است. 
حسونی زاده با بیان اینکه امسال ورودی آب در سد دز دو 
برابر ورودی آب در یک سال نرمال بوده است، اظهار کرد: اکنون حجم 
آب موجود در مخزن سد دز حدود ۲میلیارد و ۴۰۰ میلیون متر مکعب 
است و با توجه به این شرایط باید کنترل  در سد دز انجام بگیرد. در این 
زمینه تالش می شود تا پایین دست سد دچار مشکل نشود و همچنین 

مشکالتی برای سد به وجود نیاید.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان با اشاره به ورود آب حاصل 
از بارندگی ها به تاالب هورالعظیم، از احتمال گشودن دریچه های مرزی 

تاالب جهت هدایت آب به سمت بخش عراقی خبر داد.
 احمدرضا الهیجان زاده در مراسم نواختن زنگ هوای پاک در اهواز 
اظهار کرد: امسال به واسطه بارندگی ها شرایط مطلوب تری داریم که با 
توجه به آن، نباید از برنامه ها غافل شویم و کارها را با آرامش جهت 
برنامه ریزی و با همان شتاب زمان خشکسالی و وقوع گرد و غبار، 
پیش ببریم. وی افزود: نمایندگان خوزستان در مجلس شورای اسالمی 
و دولت باید تالش کنند اعتبارات در سال ۹8 استمرار یابند تا ظرف 
هفت تا هشت سال آینده مدیریت کانون های داخلی گرد و غبار انجام 
شود. همچنین در کنار آن باید اجرای طرح جامع کاهش آلودگی هوا 

که خاص کالن شهرها است با شتاب بیشتری اجرا شود.
الهیجان زاده گفت: با توجه به بارندگی ها از اواخر مهرماه تاکنون، به جز 
دو روز گذشته که گرد و غبار خارجی خوزستان را تحت تاثیر قرار داد، 

تقریبا هیچ مشکلی از بابت گرد و غبار نداشته ایم و هوای اکثر روزها 
سالم یا پاک بوده است. مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان بیان 
کرد: در دو سال اخیر روند تعداد روزهای خاکی نزولی بوده است و 
تعداد روزهای سالم روند افزایشی داشته است. امسال به علت بارندگی 
کانون های داخلی ریزگرد مهار شده است و تاالب ها پرآب هستند  که 

این امر موجب شرایط مطلوب تر شده است.
به  ورودی  میزان  امسال  گفت:  تاالب ها،  حق آبه  در خصوص  وی 
با تشکیل  به حدی رسیده است که در چند روز گذشته  تاالب ها 
جلسات مدیریت بحران بررسی شد که در صورت ادامه این روند، 
دریچه های بین ایران و عراق در تاالب هورالعظیم باز شود و بخشی از 
آب را به سمت عراق هدایت کنیم زیرا تاالب دیگر ظرفیت پذیرش 

آب بیشتر را ندارد.
الهیجان زاده ادامه داد: همچنین ورودی به تاالب شادگان فوق العاده 
بوده و عمده مساحت این تاالب آبگیری شده است. تاالب میانگران 

ایذه نیز به صورت کامل آبگیری شده است. همچنین بخش بزرگی از 
تاالب بامدژ آبگیری شده است. شرایط تاالب ها کم نظیر است. طبق 
تصویر ماهواره ای که روز گذشته از بخش های ایرانی و عراقی تاالب 
هورالعظیم مشاهده کردیم، از سال ۲۰۰۰ تاکنون نخستین بار است که 

چنین حجمی از آب در تاالب مشاهده می شود.
وی با اشاره به اجرای طرح بیابان زدایی نیز گفت: مجری طرح مقابله 
با کانون گرد و غبار اداره کل منابع طبعی خوزستان است که امسال 
۱۹۳ میلیارد تومان اعتبار  در اختیار این اداره قرار گرفته است تا کار 

را دنبال کنند.
منابع  اداره کل  داد:  ادامه  مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان 
طبیعی باید ساالنه ۲۰ هزار هکتار نهال کاری کند که امسال نیز ۲۰ هزار 
هکتار دیگر برنامه نهال کاری دارد. همچنین قرق و پخش سیالب از 
دیگر برنامه های منابع طبیعی است و در مجموع حدود 8۹ هزار هکتار 

مدیریت سرزمین در جنوب و شرق اهواز انجام می شود.

دانش آموزان خوزستانی ریزگرد را مشق می کنند

چرا عشایر در مقابل جابه جایی 
از بستر رودخانه »دز« مقاومت می کنند؟

سرپرست فرمانداری دزفول با اشاره به افزایش دبی رودخانه دز گفت: به محض بارندگی، وقوع 
سیالب یا افزایش دبی رودخانه دز، اولین گروه در معرض خطر عشایر هستند. این افراد به 
دلیل اینکه جای دیگری برای اسکان ندارند، جهت جابه جایی مقاومت می کنند و حاضرند 
جان خود و احشام شان را به خطر بیاندازند اما از نقطه محل استقرار جابه جا نشوند. محمد 
توسط  رودخانه  بستر  مالکیت  عدم  همچنین  و  متاسفانه خشکسالی ها  کرد:  اظهار  حیدری 
افراد حقیقی یا حقوقی موجب شده است که عشایر و کسانی که سکنای دائمی ندارند، از 
سال های گذشته در کنار رودخانه ها اقامت کنند و به تدریج برای خود در این زمینه حقی 
فرض کرده اند. وی افزود: به محض بارندگی، وقوع سیالب یا افزایش دبی رودخانه دز، اولین 
گروه در معرض خطر عشایر هستند. این افراد به دلیل اینکه جای دیگری برای اسکان ندارند، 
جهت جابه جایی مقاومت می کنند و حاضرند جان خود و احشام شان را به خطر بیاندازند اما 

از نقطه محل استقرار جابه جا نشوند.
سرپرست فرمانداری دزفول گفت: در دو ماه گذشته، با هماهنگی مقام قضایی بیش از ۱۰۰ 
خانوار عشایر را جابه جا و به محل امن منتقل کرده ایم اما متاسفانه این افراد شبانه یا به محض 

رفع خطر مجددا به محل خطر برمی گردند که این موضوع تبدیل به چالش شده است. 
بارندگی  امسال  استراتژیک است، گفت:  اینکه شرایط رودخانه یک مساله  بیان  با  حیدری 
خوبی داشتیم و این بارندگی ها در باالدست دو برابر پایین دست اتفاق می افتد. در باالدست 

بارش برف و سیالب های آنی رخ می دهد که به سد دز وارد می شوند.
وی با اشاره به ظرفیت سد دز برای ورود بارش ها دارد، گفت: اگر ظرفیت سد دز به موقع 
کنترل نشود، اتفاقات ناگواری رخ خواهد داد. در نتیجه باید هم آب و سد دز مدیریت شود 

و هم از عشایر و شهرهای پایین دست را مواظبت کنیم. 

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان مسجدسلیمان خبر داد:
برگزاری نخستین جایزه منطقه ای موسیقی

 نواحی استاد بهمن عالالدین در مسجدسلیمان
رییس  مسجدسلیمان-  نگاران  روزنامه  باشگاه 
شهرستان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره 
منطقه  جایزه  نخستین  برگزاری  از  مسجدسلیمان 
در  عالالدین  بهمن  استاد  نواحی  موسیقی  ای 
رئیس  حیدری  حمید  داد.  خبر  مسجدسلیمان 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی در گفتگو با سایت 
اعالم  با  مسجدسلیمان  نگاران  روزنامه  باشگاه 
تمامی  از  تا  کرد  خواهیم  تالش  گفت:  خبر  این 
جشنواره  این  شدن  برگزار  بهتر  برای  ظرفیت ها 
جلسه  آخرین  در  داد:  ادامه  وی  کنیم.  استفاده 
فرهنگ  اداره  فرمانداری،  از  متشکل  کارگروهی  گردید  مقرر  عمومی  فرهنگ  شورای 
شورای  و  شهرداری  مسجدسلیمان،  گاز  و  نفت  برداری  بهره  شرکت  اسالمی،  ارشاد  و 
شهر، پتروشیمی، دانشگاه آزاد و اداره آموزش و پرورش تشکیل و فعالیت خود را برای 

برگزاری این همایش بزرگ آغاز کنند…
خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  مسجدسلیمان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رییس 
و  دارد  بسزایی  نقش  ما  جامعه ی  در  فرهنگ ساز  عنصر  یک  عنوان  به  موسیقی  گفت: 
پیکره ی موسیقِی ملی از موسیقی نواحی کشورمان ساخته شده است به همین خاطر نیاز 
به حمایت دارد و امیدوارم مسئولین شهرستان در هرچه بهتر برگزار شدن این جشنواره 
با همراهی کنند. حیدری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامگذاری نخستین 
گفت:  عالالدین  بهمن  استاد  نام  به  مسجدسلیمان  در  نواحی  موسیقی  ای  منطقه  جایزه 
بی شک بهمن عالءالدین ماندگارترین چهره ی شعر و موسیقی بختیاری است و بسیاری 
بی شک  شدند  آشنا  بختیاری  فرهنگ  با  عالءالدین  صدای  با  موسیقی  به  عالقمندان  از 
عالالدین  بهمن  نام  به  مسجدسلیمان  در  نواحی  موسیقی  ای  منطقه  جایزه  نامگذاری 
کمترین خدمتی ست که می توان به ایشان در مقابل خدمات ارزنده در زنده نگه داشتن 

شعر و موسیقی اصیل بختیاری انجام داد.

استانداری خوزستان: اقتصادی  امور  معاون هماهنگی 
اتاق ایران نتایج بررسی کارت های

 بازرگانی اهواز را اعالم کند
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خوزستان گفت: اتاق بازرگانی ایران 

به شائبه ایجاد شده در خصوص کارت های عضویت اتاق بازرگانی اهواز پایان دهد. 
سید علی بحرینی مقدم  در خصوص طی شدن روند فرایند پایش کارت هاي بازرگانی و 
ایجاد شائبه هایی در خصوص صدور کارت های عضویت اتاق بازرگانی اهواز اظهار کرد: با 
توجه به اعزام هیئت حقیقت یاب به اهواز و بررسی کارت های عضویت اعضاء اتاق بازرگانی 
اهواز و تهیه گزارش های الزم، اتاق ایران باید براساس گزارش های دریافت شده، شفاف 

سازی الزم را انجام دهد.
وی با تاکید بر این که نیاز به اطالع رسانی در این خصوص احساس می شود، افزود: عدم 
شفافیت اتاق بازرگانی ایران در این خصوص، فضای بخش خصوصی اهواز را دچار التهاب 
با توجه به گزارش های دریافتی، سریعا ظرف روزهای آینده نظر  باید  ایران  اتاق  کرده و 
رسمی خود را اعالم و شفافیت را در این خصوص لحاظ کند تا آرامش به فضای بخش 

خصوصی برگردد.
معاون هماهنگی استاندار خوزستان ادامه داد: باتوجه به فضاي کنوني کشور وجود آرامش و 
تمرکز در بخش خصوصي براي استفاده حداکثري از توان آنها الزامي است بنابراین مسوالن 
اتاق ایران در صورتی که متخلفین احتمالی هم در این حوزه وجود داشته باشد، باید برخورد 

قانونی الزم را اعمال کنند.
بحرینی مقدم اظهار کرد: به منظور شفاف سازی هرچه بیشتر و جلوگیری از هرگونه سوء 
استفاده و تقلب، از هفته گذشته فرایند پایش و بازنگری کارت های عضویت اتاق بازرگانی 
اهواز آغاز شده و هنوز نتایج آن اعالم نشده است که این موضوع، شائبه هایی را در بین 

فعاالن بخش خصوصی ایجاد کرده است.

در اين هجومِ سرد ِزمان، 
چه كسی  گواه تو خواهد بود؟!...

میان اينهمه نگاه مضطرب كدام
حرف، هجاِی تارِ تو خواهد بود؟!...

هر چند كه ساز زندگی ات كوك نیست
 اما بنواز..... 

شايد هنوز
 در اين حوالی كسی 

 بدنبال ردِ پايت ، منتظر خواهد بود.....

معاون مطالعات پایه سازمان آب و برق خوزستان:

سیلی در حوضه آبریز دز رخ نداده است
«احساس سیالب« به دلیل تجاوز به حریم رودخانه است

آرزو کهوازی

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان مطرح کرد:

احتمال هدایت آب تاالب هورالعظیم به سمت بخش عراقی هور


